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Про забезпечення належних
експлуатації електромереж

умов

На виконання Закону України «Про електроенергетику», постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 19997 року № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних
мереж», розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2011 року № 616-р та з
метою створення належних умов функціонування електричних мереж на території району,
усунення порушень законодавства в галузі електроенергетики:
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
вжити заходи щодо заборони населенню і юридичним особам висадку дерев в охоронних
зонах ліній електропередач та приведення зелених насаджень у відповідність згідно з
чинних законодавчих актів;
провести роз’яснювальну роботу з населенням і юридичними особами – власниками
дерев, розташованих в охоронних зонах ЛЕП, землекористувачами щодо їх відповідальності
згідно з чинним законодавством України за неналежне утримання зелених насаджень та
збереження електричних мереж;
спільно з власником електричних мереж організувати населення і юридичних осіб –
власників зелених насаджень на виконання робіт із чистки трас повітряних ліній
електромереж 0,4-10 кВ;
негайно розглянути на засіданнях адміністративних комісій та притягати до
відповідальності фізичних і юридичних осіб – власників зелених насаджень за порушення
вимог Правил охорони електричних мереж;
забезпечити безумовне дотримання пункту 5,5 Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України, затверджених наказом Міністра будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 на виконання
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а саме:
на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачами
цих об’єктів;
на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установами,
організаціями, підприємствами;
на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовниками чи
власниками цих територій;
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на безхазяйних територіях, пустирях – органами місцевого самоврядування;
на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власниками або користувачами.
2. Рекомендувати керівникам Голованівського РЕМ ВАТ «Кіровоградобленерго»,
ВАТ «Укртелеком» Кіровоградської філії Голованівського ЦТП № 9 з метою забезпечення
належних умов експлуатації електричних мереж здійснювати щорічне складання графіків
розчищення охоронних зон повітряних ліній електропередач, їх узгодження з органами
місцевого самоврядування, з державним управлінням охорони навколишнього природного
середовища в області. Організувати виконання цих робіт разом з органами місцевого
самоврядування.
3. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області посилити контроль за
недопущенням розкрадання, псування, розкомплектування електричних мереж, спалювання
в літній та осінній періоди залишків сухої рослинності в зонах їх проходження.
4. Головам сільських, селищних рад інформацію про стан виконання даного
розпорядження надавати управлінню економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації щороку до 25 січня.
5. Головному управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної
адміністрації інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати головному
управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації на
узагальнення щороку до 1 лютого.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17 вересня 2007 року № 692-р «Про забезпечення належних умов
експлуатації повітряних ліній електропередач, електрозв’язку».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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