
 

Власівська  селищна  рада 
м.Світловодська  Кіровоградської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30  серпня 2013 року                                                                   № 65 

 

Про затвердження схеми прокладки газопроводу  

середнього тиску вздовж  вулиці Молодіжна  

в районі  ТОВ "Гідросенд" та на орендованій  

земельній ділянці  ТОВ "Гідросенд" по  

вул. Молодіжна, 65 

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ "Гідросенд" Паська В.Л., Схему-план 

траси газопроводу, 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 схему прокладки газопроводу середнього тиску вздовж  

вулиці Молодіжна в районі  ТОВ "Гідросенд" та на орендованій земельній 

ділянці ТОВ "Гідросенд" за адресою: вул.Молодіжна, 65 смт Власівка 

м.Світловодська, Кіровоградської області.    

  

2. Надати згоду на будівництво підземного газопроводу середнього тиску 

Ø 110×10 довжиною 137 м  вздовж  вулиці Молодіжна в районі ТОВ "Стілм" та  

ТОВ "Гідросенд" на землях загального користування Власівської селищної 

ради по вул. Молодіжна. 

  

3. Надати згоду на  будівництво підземного газопроводу середнього тиску 

Ø 110×10 довжиною 34 м та наземного газопроводу середнього тиску  Ø 108×4 

довжиною 160 м на орендованій земельній ділянці ТОВ "Гідросенд" за 

адресою: вул.Молодіжна, 65 смт Власівка м Світловодська, 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 газопроводу середнього тиску 



вздовж вулиці Молодіжна в районі ТОВ "Стілм" та  ТОВ "Гідросенд" в смт 

Власівка. 

 4.2. Трасу газопроводу  середнього тиску вздовж  вулиці Молодіжна в 

районі ТОВ "Стілм" та  ТОВ "Гідросенд" погодити з відповідними службами 

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

ГЕЛКС – 393 ЦТЕТТМ – 9 м. Олександрія, КП Кременчукводоканал. 

 4.3. До будівельних робіт приступити після оформлення та проведення 

реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт органом  

державного архітектурно-будівельного контролю . 

 4.4. Отримати ордер на земляні роботи в виконкомі Власівської селищної 

ради;  

  4.5. Земляні роботи вести згідно наряду-допуску. 

 4.6. Після закінчення робіт провести рекультивацію землі по трасі 

газопроводу  середнього тиску в районі ТОВ "Стілм" та  ТОВ "Гідросенд" і 

здійснити прийом-передачу цієї земельної ділянки посадовій особі виконавчого 

комітету Власівської селищної ради. 

 

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

 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 

 
 


