
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          проєкт     

                                                        

від 16.03.2023 року                                                                       № 66 

 

Про забезпечення збереження 

кабельних ліній електрозв’язку  

на території Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

         Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про землі 

енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Земельним 

кодексом України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 

року №135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку» зі змінами і 

доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.10.2004 №1465, з метою попередження 

пошкодження кабельних ліній зв’язку, розглянувши лист Івано-Франківської лабораторії 

№16 ЦТОЕ №1 ТОВ «АТРАКОМ» від 14.02.2023 №14, виконавчий комітет Бурштинської 

міської ради  

вирішив: 
           

         1.Забезпечити збереження кабельних ліній електрозв’язку на території Бурштинської 

міської територіальної громади. 

2.Заборонити в межах охоронних зон ліній електрозв’язку виконувати різного виду 

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 метра, заміну опор, підключення житлових будинків до водогонів, 

газопроводів та інших підземних комунікацій, викопування підвалів, колодязів тощо без 

попереднього погодження та письмового дозволу спеціалістів виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради і Івано-Франківської Лабораторії №16  ЦТОЕ №1 ТОВ 

«АТРАКОМ» та виклику на місце робіт працівника Івано-Франківської Лабораторії №16  

ЦТОЕ №1 ТОВ «АТРАКОМ», який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 

Коновальця, 227-А, 4 поверх, тел. 0674342146. 

 3.Зобов’язати підприємства, установи, організації та громадян, які виконують 

поблизу охоронних зон кабельних ліній електрозв’язку на відстані менше ніж 25 метрів 

будь-які земляні роботи, що проводяться на глибині більше як 0,3 метра, сповіщати не 

пізніше ніж за три доби Івано-Франківську Лабораторію №16  ЦТОЕ №1 ТОВ 

«АТРАКОМ» про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а 

також попередньо узгоджувати питання будівництва з цим товариством.  

4.При наданні земельних ділянок у власність або користування, по яких проходять 

кабельні лінії електрозв’язку, позначати проходження цих ліній на планах землевпорядної 

документації, що видаються власникам (землекористувачам). 

5.Земельно-екологічному відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

сприяти у межах своїх повноважень працівникам Івано-Франківської Лабораторії №16  

ЦТОЕ №1 ТОВ «АТРАКОМ» у проведені роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку, недопущення їх пошкоджень і 

на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог 

Правил охорони ліній електрозв’язку. 

6.Взяти до відома, що підприємства, установи, організації, посадові особи та 

громадяни, винні у порушені Правил охорони ліній електрозв’язку згідно із ст. 360 

Кримінального кодексу України,  притягуються до кримінальної відповідальності. 



 

 

7.Це рішення довести до всіх жителів Бурштинської міської територіальної 

територіальної  громади. 

          8.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (В.Копаниця). 

          9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

І.Драгуна.                                         

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

         

Автор проекту                                   _____________________           В.КОПАНИЦЯ 

 

Начальник загального відділу         _____________________           М.ЯЦИК  

 

Заступник міського голови              _____________________           І.ДРАГУН 

 

Юридичний відділ                            _____________________          М.МИХАЙЛИШИН 

 

Керуюча справами виконкому        _____________________           Н.КИЦЕЛА 

 

 

      



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

Про забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку на території 

Бурштинської міської територіальної громади 

 

 

1. Загальна характеристика і основні положення проекту 

          Розглянувши звернення Івано-Франківської Лабораторії №16  ЦТОЕ №1 ТОВ 

«АТРАКОМ» від 14.02.2023 №14, щодо забезпечення стабільного функціонування діючих 

мереж зв’язку, запобігання пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку міжміського 

та міжнародного значення, збереження кабельних ліній електрозв’язку, що проходять по 

території населених пунктів територіальної громади м. Бурштин, с. Різдвяни, с. Старий 

Мартинів, с. Дем’янів, с. Насташине, земельно-екологічним відділом виконавчого органу 

Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про забезпечення збереження 

кабельних ліній електрозв’язку на території Бурштинської міської територіальної 

громади». 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про землі енергетики та правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Земельний кодекс України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року №135 «Про затвердження Правил 

охорони ліній електрозв’язку» зі змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ 

від 28.10.2004 №1465. 

 

4. Фінансово економічне обґрунтування:  
Не потребує витрат міського бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту:  

Для попередження пошкодження кабельних ліній зв’язку 

 

6. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення:   
Івано-Франківська Лабораторія №16  ЦТОЕ №1 ТОВ «АТРАКОМ» 

 

7. Інформація, яку містить проект рішення «Про забезпечення збереження кабельних 

ліній електрозв’язку» потрібно довести до всіх жителів Бурштинської міської 

територіальної  громади, тому проект рішення ради та прийняте рішення підлягає 

оприлюдненню. 

   

 

 

Начальник 

земельно-екологічного відділу                                                                 В.КОПАНИЦЯ 

 

 


