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смт Вороновиця

Про міри по збереженню від пошкоджень
кабельних ліній зв`язку на території Вороновицької ОТГ.

З метою забезпечення збереження кабельних ліній зв’язку від пошкоджень
на території Вороновицької ОТГ, розглянувши лист начальника ЦТОЕ №2
ТОВ «Атраком» керуючись ст. 10 Закону України «Про телекомунікації»,
п.22 ”Правил охорони ліній зв’язку”, затверджених постановою КМУ № 135
від 29.01.1996 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ
№ 1465 від 28.10.2004 р.),ст.75 Земельного Кодексу України ст. 31 Закону
України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Заборонити на території Вороновицької ОТГ в місцях проходження
підземних кабельних ліній зв`язку проведення будь- яких земляних робіт
на глибині більш як на 30 см, в тому числі заміну опор, підключення до
житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунацій,
посадку та корчування дерев, копку підвалів, колодязів, будівництво
огорож та інших робіт повязаних з розкопуванням грунту, без
попереднього попередження та письмового дозволу землевпорядника та
виклику на місце робіт працівника служби експлуатації
кабельних
ліній зв’язку: Представництво ТОВ ”АТРАКОМ” яке знаходяться у місті
Вінниця вул. Данила Нечая,65, офіс 407 тел. (0432)61-22-74, моб.0674054346
Землевпороядника селищної ради, який знаходиться за адресою смт
Вороновиця вул. Козацький шлях, 60 тел. (0432) 587-044
Виклик працівника зв’язку повинен бути здійснений за три доби до початку
виконання робіт.
2. Рекомендувати землевпоряднику селищної ради виконувати винос
границь земельних ділянок в районі проходження кабелів зв`язку тільки
при наявності виконавчої документації , погодженої з представництвом
ТОВ ”АТРАКОМ”

3.Адміністрації ЦТОЕ №2 ТОВ «Атраком» надати Вороновицькій селищній
раді картографічні матеріали з нанасенням проходження ліній з`вязку.
4. У разі порушення ” Правил охорони ліній зв’язку ” винні притягуються до
кримінальної та матеріальної відповідальності згідно ст.188 та ст. 360
Кримінального кодексу України.
5. Дане рішення довести до відома жителів смт Вороновиця та с.
Комарів, фермерських господарств, керівників підприємств, установ,
організацій розташованих на території Вороновицької ОТГ.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
земельних відносин Грабчук І.М.
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