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       Р І Ш Е Н Н Я 

 від  25 квітня 2019 року                                                                           №  

м. Помічна 

 
Про заходи щодо збереження  
від пошкоджень кабельних ліній  
зв'язку на території міської ради 

 
       Відповідно до законів України "Про телекомунікації", "Про внесення 

змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

за правопорушення в галузі зв’язку", постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 січня 1996 року № 135 "Про затвердження Правил охорони ліній 

електрозв’язку" (із змінами та доповненнями), з метою недопущення 

пошкоджень ліній електрозв’язку і забезпечення надійної їх роботи на 

території Помічнянської ОТГ, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконком міської ради    в и р і ш и в : 

 

1. Заборонити   на   території   Помічнянської   об’єднаної  

територіальної громади в  місцях проходження підземних кабельних ліній 

зв'язку проведення будь-яких земляних робіт, пов'язаних з розриттям ґрунту 

на глибині більше як 0.3 м, виконання різного виду будівельних, монтажних 

робіт, в тому числі заміну опор, підключення до житлових будинків водогонів, 

газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев та кущів, 

викопування підвалів, колодязів, складування матеріалів, знімати, 

розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера 

і іншої землерийної техніки та інших робіт, пов’язаних з бурінням свердловин 

без попереднього погодження і отримання ордеру  виконкому міської ради та 

виклику на місце робіт працівника Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», 

який знаходиться в м. Кропивницький по вул. Курганна, 58 (телефон (0522) – 

24-84-85). 

2. Виклик  працівника  зв'язку  повинен  бути  здійснений  за  3 доби до 

початку виконання робіт в охоронних зонах кабельних ліній електрозв’язку. 

3. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надані у  

власність, постійне, або тимчасове користування земельні ділянки, по яких 

проходять лінії електрозв’язку та проводового мовлення, несуть 

відповідальність за проведення робіт на ділянках і зобов’язані вживати 

належних заходів для збереження цих ліній. 

 



 

 

 

4. Винні у порушенні  Правил  охорони  ліній  зв'язку  притягуються до  

кримінальної та матеріальної відповідальності згідно чинного законодавства. 

 5. Виконкому міської ради інформацію щодо збереження від 

пошкоджень кабельних ліній зв'язку донести до мешканців громади через 

засоби масової інформації та розмістити на офіційному веб-сайті 

Помічнянської міської ради. 

6. Контроль за  виконанням  даного  рішення  залишаю за собою.   

 

 

 

 
Міський голова                                                                               Антошик М.М. 
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