
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18  червня  2014 року                                                                       № 53 

 

Про затвердження плану–схеми траси 

прокладки надземних трубопроводів 

по вул.Молодіжна та затвердження  

робочого проекту "Пристрій естакади для  

трубопроводів між виробничою площадкою 

"Гідросенд" та цехом дезодорації ПП "Віктор і К" 

 

 Розглянувши клопотання начальника генерального директора ПП 

"Віктор і К" В.М.Короля, план–схему траси прокладки надземних 

трубопроводів по вул.Молодіжна в смт Власівка, Кіровоградської обл., 

погоджену з суміжними землекористувачами, робочий проект "Пристрій 

естакади для трубопроводів між виробничою площадкою "Гідросенд" та 

цехом дезодорації ПП "Віктор і К", керуючись Законом України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", Законом України "Про архітектурну 

діяльність", ст.31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

 1.Затвердити план-схему траси прокладки надземних трубопроводів 

між виробничою площадкою "Гідросенд" та цехом дезодорації ПП "Віктор і 

К", яка проходить по вул.Молодіжна по території підприємств: ТДВ 

"Об’єднання Дніпроенергобудпром” та ТОВ "Стілм" в смт Власівка 

Кіровоградської області. 

 

    2.Затвердити робочий проект "Пристрій естакади для трубопроводів 

між виробничою площадкою "Гідросенд" та цехом дезодорації ПП "Віктор і 

К". 

 

 3.Надати згоду на будівництво естакади для трубопроводів між 

виробничою площадкою "Гідросенд" та цехом дезодорації ПП "Віктор і К", 

яка проходить по вул.Молодіжна по території підприємств: ТДВ "Об’єднання 

Дніпроенергобудпром” та ТОВ "Стілм" в смт Власівка Кіровоградської 

області. 



 4.Замовник зобов’язаний:  

 4.1.Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на яку 

поширюється право сервітуту для будівництва та обслуговування естакади 

для трубопроводів між виробничою площадкою "Гідросенд" та цехом 

дезодорації ПП "Віктор і К", яка проходить по землях запасу Власівської 

селищної ради. 

 4.2.Звернутися до ТДВ "Об’єднання Дніпроенергобудпром” про 

надання дозволу Власівською селищною радою про встановлення земельного 

сервітуту на земельній ділянці, яка знаходиться у підприємства у постійному 

користуванні. 

Звернутися до ТДВ «Об’єднання Дніпроенргобудпром” про надання 

дозволу Власівською селищною радою на укладання договору суборенди 

частини орендованої земельної ділянки даного підприємства. 

4.3. Укласти з Власівською селищною радою Договір про залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури смт Власівка при будівництві естакади для трубопроводів 

між виробничою площадкою "Гідросенд" та цехом дезодорації ПП "Віктор і 

К". 

 4.4.До будівельних робіт приступити після оформлення та проведення 

реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт органом 

державного архітектурно-будівельного контролю. 

 4.5.Протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю письмово 

поінформувати селищну раду про початок виконання підготовчих робіт. 

 4.6.Після закінчення будівництва подати на реєстрацію декларацію про 

готовність об’єкта до експлуатації до інспекції Держаного архітектурно-

будівельного контролю у Кіровоградській області. 

 4.7.Отримати ордер на земляні роботи у виконкомі Власівської 

селищної ради.  

  4.8.Земляні роботи вести згідно наряду-допуску. 

 4.9.Після закінчення робіт провести рекультивацію землі по трасі 

газопроводу середнього тиску та здійснити прийом-передачу цієї земельної 

ділянки посадовій особі виконавчого комітету Власівської селищної ради. 

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

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. 

 

 

Селищний голова        О.Пасько 

 


