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Про затвердження плану траси КЛ-10 кВ Ф-31 

робочого проекту "Реконструкція КЛ-6 кВ від  

ПС-150/35/6 кВ "Власівка" – Ф-31 в смт Власівка,  

Кіровоградської області та надання дозволу на  

порушення об'єктів благоустрою від ПС150/35/6 кВ  

"Власівка" до АП 10-1 в районі КП 307 вул.Зелена  

в смт  Власівка 

 

 Розглянувши клопотання начальника Світловодського РЕМ ПАТ 

"Кіровоградобленерго" Брайко С.В. від 29.09.2015 № 271, план траси КЛ-10 кВ 

Ф-31 робочого проекту "Реконструкція КЛ-6 кВ від ПС-150/35/6 кВ "Власівка"–

Ф-31 в смт Власівка Кіровоградської області, 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 рішенням сесії від 24.12.2010 № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

  

 1. Затвердити план реконструкції траси КЛ-10 кВ Ф-31 згідно робочого 

проекту 2013-107-01-ЕП "Реконструкція КЛ-6 кВ від ПС-150/35/6 кВ 

"Власівка"–Ф-31 в смт Власівка Кіровоградської області". 
     

 2.  Надати дозвіл Світловодському РЕМ ПАТ "Кіровоградобленерго" на 

проведення земляних робіт: прокладання кабельної лінії електропередач КЛ-10 

кВ Ф-31 від ПС-150/35/6 кВ "Власівка" до А10-1+КРМ в районі вул.Зелена.  

 

 3. Замовник зобов’язаний: 

3.1. Трасу кабельної лінії електропередач КЛ-10 кВ Ф-31 від ПС-150/35/6 

кВ "Власівка" до А10-1+КРМ в районі вул.Зелена погодити з відповідними 

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

"Укртелеком", ГЕЛКС–393 ЦТЕТТМ–9 м.Олександрія, КП 

"Кременчукводоканал", ПДВ "Об’єднання Дніпроенергобудпром", ПАТ 

"Полтаваобленерго", ПП "Віктор і К".  



 

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 рекультивацію землі по 

трасі кабельної лінії 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. 

 

 

Селищний голова                                                                     О.Пасько 


