
      ОБЛІКОВА КАРТКА №________ від __________
 тимчасового порушення благоустрою у зв'язку з

____________________________________________________________________

(назва роботи та об’єкта)
1. Видана на підставі письмового повідомлення  
замовника_____________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові замовника або найменування юридичної особи)
2. Виконавець робіт____________________________________________________________

3. Відповідальний за проведення робіт _________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон)
4. Назва та характеристика виконуваних робіт ____________________________

(аварійні/планові земляні роботи, які елементи
____________________________________________________________________ 
благоустрою необхідно порушити)

5. За адресою:  _______________________________________________________
                        (вулиця, провулок, площа тощо)

на ділянці  від  до  з розриттям траншеї  (котловану)  ______ метрів,  без  виходу,  з виходом
розриття  (огорожі)  за  червоні  лінії  вулиць  (непотрібне  закреслити)  по  проекту
_______________ , у зв’язку з аварійними роботами (непотрібне закреслити).

6. Надані документи (за наявності):____________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Початок та термін виконання земляних робіт - _________________________.

8. Термін виконання земляних робіт продовжений до __________(заповнюється у
випадку недотримання терміну земляних робіт, зазначених у пункті 7).
9. Кінцевий термін відновлення елементів благоустрою - _________________.

10. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ, ЩО ПОГОДЖУЮТЬ*: 
Назва установи, організації Зміст погодження Примітка

1 2 3
КМ РЕМ ВАТ 
«Кіровоградобленерго»               

Управління містобудування та 
архітектури               

ВАТ «Кіровоградгаз»                  

Регіональний центр технічної 
експлуатації
транспортної 
телекомунікаційної мережі-8      

Кіровоградське ВКГ ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград»



1 2 3
КП «Трест зеленого 
господарства»     

КП по утриманню шляхів           

Відділ ДАІ з обслуговування
м.Кіровограда при УМВС 
України в Кіровоградській обл.  

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку              

ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА»   або            
КП «Теплоенергетик»                 

ТОВ «Єлисаветградська 
транспортна кампанія»                

ТОВ «Атраком» ЦТОЕ №4         

ТОВ «Вікторія-Феліз»               

КФ ПАТ «Укртелеком»
ЦТП

* перелік балансоутримувачів об'єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, які
погоджують облікову картку, визначається спеціалізованою інспекцією Кіровоградської 
міської ради

Начальник спеціалізованої інспекції                                                                                                  
Кіровоградської міської ради ___________________    М. П.     __________________________ 

                                                             (підпис)                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
                                                                                                       

Замовник (або уповноважена особа) ____________________   ________________________
                                                                          (підпис)                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

Замовник, відповідальні особи виконавця робіт та замовника попереджені,  що в разі
порушення  Правил  благоустрою м.  Кіровограда,  затверджених рішенням  Кіровоградської
міської  ради  від  ________  №  ______,  будуть  притягнуті  до  адміністративної
відповідальності,  передбаченої  ст.  152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення.

З умовами проведення земляних робіт, термінами їх виконання та відновлення 
порушених елементів благоустрою ознайомлений____________________________________.



                                                                                   (підпис, прізвище та ініціали замовника
                                                                                    або відповідального за проведення робіт)


