
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28  січня  2015 року                                                                  № 5 

 

Про затвердження проектної документації 

"Реконструкція ЛЕП - 0,4 кВ гр."Жил. масив 

Сосновий"  ТП-842 та улаштування трьохфазного  

вводу на житловий  будинок за адресою: вул.При- 

озерна, 21смт Власівка м.Світловодськ" із змінами  

та надання дозволу на  порушення об’єктів благоустрою   

 

 Розглянувши клопотання начальника філії ПАТ "Полтаваобленерго" 

від 30.12.2014 № 442, проектну документацію "Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ 

гр."Жил. масив Сосновий" ТП-842 та улаштування трьохфазного вводу на 

житловий будинок за адресою: вул.Приозерна, 21 смт Власівка 

м.Світловодськ",  план зовнішніх електричних мереж 0,4 кВ, л.5 робочого 

проекту С-14/61/1, керуючись Законом України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", Законом України "Про архітектурну діяльність", 

ст.26
1 

 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ст.31 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил благоустрою 

території селища Власівка, затвердженого рішення сесії від 24.12.2010 № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

 1. Затвердити робочий проект "Реконструкція ЛЕП - 0,4 кВ гр."Жил. 

масив Сосновий" ТП-842 та улаштування трьохфазного вводу на житловий  

будинок за адресою: вул.Приозерна, 21 смт Власівка м.Світловодськ", план  

зовнішніх електромереж 0,4 кВ згідно робочого проекту С-14/61/1 

"Реконструкція ЛЕП – 0,4 кВ "Житловий масив Сосновий ТП - 842 та 

трьохфазного вводу до житлового будинку (буд. майданчику) за адресою: 

вул.Приозерна, 21 смт Власівка м.Світловодськ" із змінами. 
     

 2. Надати дозвіл Кременчуцькій філії ПАТ "Полтаваобленерго" на 

проведення земляних робіт на прокладання кабельної лінії електропередач по 

вул.Приозерна з метою влаштування електропостачання житлового масиву 

"Сосновий". 

 



 3. Замовник зобов’язаний:  

 3.1. Трасу кабельної лінії електропередач  по вул.Приозерна погодити з 

відповідними службами селища (КВКП "Водограй", КП "Власівські мережі"), 

ПАТ "Укртелеком", ГЕЛКС – 393 ЦТЕТТМ – 9 м.Олександрія, "Датагруп, 

"Лінк" (лінії Інтернету), УЕГГ м.Світловодськ. 

 3.2. До будівельних робіт приступити після оформлення дозволу на 

порушення об’єктів благоустрою.  

  3.3. Земляні роботи вести згідно наряду-допуску. 

 3.4. Після закінчення земляних робіт провести відновлення покриття 

вул.Приозерна, рекультивацію землі по трасі лінії електропередач по 

вул.Приозерна та здійснити прийом-передачу цієї земельної ділянки 

посадовій особі виконавчого комітету Власівської селищної ради. 

 

 4. При невиконанні п.3 дане рішення втрачає чинність. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Кравченка В.І. та начальника земельно-комунального відділу 

Жарікову Л.М. 

 

 

Селищний голова                                                                   О.Пасько 

 
 


