УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 19 квітня 2012 р. № 110
м. Нововолинськ
Про заходи щодо збереження
кабельних ліній електрозв’язку
З метою попередження пошкоджень кабельних ліній зв’язку та на виконання
Закону України „Про телекомунікації”, Постанови Кабінету Міністрів України від
29.01.1996р. №135 „Про затвердження Правил охорони ліній електрозв`язку” із
змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1465,
враховуючи розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від
15.03.2010р. №64 „Про заходи щодо забезпечення збереження кабельних ліній
зв’язку від пошкоджень” та згідно листа прокурора міста Нововолинськ №0317/1400 вих-12 від 22.03.2012р., виконавчий комітет Нововолинської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Заборонити на території міста поблизу та в межах охоронних зон ліній
електрозв’язку виконувати різного роду будівельні, монтажні, меліоративні,
кар’єрні, вибухові та земляні роботи, розрівнювати ґрунт землерийними
механізмами, саджати дерева, складати матеріали, розпалювати вогнища, бурити
свердловини, проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більше як
0,3 метри, заміну опор, підключення житлових будинків до водогонів, газопроводів
та інших підземних комунікацій, викопування підвалів, колодязів без письмового
дозволу землевпорядника і попереднього узгодження Регіонального центру
технічної експлуатації транспортної телекомунікаційної мережі № 6 (РЦТЕТТМ-5),
що знаходиться за адресою: 44700,0 м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна,
60, тел.(03342) 2-37-02, 2-79-13.
Виклик працівника ГЕЛКС-5193 має бути здійснений не пізніше, ніж за 3 доби
до початку виконання робіт.
2. При наданні земельних ділянок у власність (оренду, для будівництва, ремонту,
реконструкції) в місцях проходження кабельних ліній електрозв’язку позначити
проходження цих ліній на планах, що видаються власникам (землекористувачам).
Будь-які будівельні, землерийні роботи поблизу (на відстані менше, ніж 25м від
охоронних зон) кабельних ліній електрозв’язку, повинні попередньо узгоджуватись
з РЦТЕТТМ-5.
3. Начальнику відділу земельних ресурсів Кантору Т.М. спільно з земельною
комісією при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради під час розгляду
клопотань про відведення земельних ділянок врахувати наявність кабельних ліній

електрозв’язку для укладання з власниками (землекористувачами) договорів
(сервітутів) про обмежене право володіння (користування) земельними ділянками.
4. Винні у порушенні Правил охорони ліній електрозв’язку згідно ст.188 та ст.
360 Кримінального кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної
відповідальності.
5. Затвердити комісію з метою визначення збитків, завданих внаслідок діяльності
ПП “Волинський Новобуд” земельним ресурсам.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.

Міський голова

Шуліга 32245

В.Б.Сапожніков

Затверджено рішенням виконкому
від „ 19 ” квітня 2012р. № 110

СКЛАД
комісії з визначення збитків, завданих діяльністю
ПП “Волинський новобуд” земельним ресурсам
Голова комісії
Ткачук В.Г. - директор НФ ПАТ “Волиньобленерго”
Члени комісії:
Мельник В.О.

- головний лікар санепідемстанції

Кантор Т.М.

- начальник відділу земельних ресурсів
- представники ПП “Волинський новобуд”

Шведова О.М.

- державний інспектор, головний спеціаліст облекоінспекції

Орєхов І.В.

- начальник муніципальної поліції

Шуліга І.Й.

- начальник відділу будівництва, комунального господарства
та газифікації

