
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 19 січня  2021 року                     м. Бережани                              № 14-р  

 

Про забезпечення збереження 

кабельних ліній електрозв’язку 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року №135 

«Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку» (зі змінами), на 

виконання листа ТОВ «Атраком» від 28 грудня 2020 року №18, з метою 

забезпечення стабільного функціонування діючих мереж зв’язку, запобігання 

пошкодженням волоконно-оптичних ліній зв’язку міжміського та 

міжнародного значення, що  проходять по території Бережанського міської 

територіальної громади, впровадження ордерно-дозвільної системи на 

проведення земляних робіт, керуючись частин першої, третьої статті 12, пункту 

20 частини четвертої статті 42, частини восьмої статті 59 «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури, земельному відділу, старостам  Бережанської міської 

територіальної громади, комунальним підприємствам «Господар» та 

«Добробут»: 

1) взяти до відома, що у межах охоронних ліній електрозв’язку і навколо 

випромінюючих  споруд електрозв’язку виконання різного виду будівельних, 

монтажних, земляних, сільськогосподарських робіт глибиною понад 0,3 метра 

та інших робіт  дозволяється виконувати лише за письмовою згодою операторів 

телекомунікацій та у присутності їх представників; 

2) довести до відома підприємств, установ, організацій та громадян, яким 

надані у власність чи в користування земельні ділянки, по яких проходять лінії 

електрозв’язку, інформацію про те, що вони несуть відповідальність за 

проведення робіт на цих ділянках та зобов’язані вживати належних заходів для 

збереження цих ліній. Реконструкція ліній електрозв’язку, що проходять по 

сільськогосподарських угіддях, повинна виконуватись, коли угіддя не зайняті 

під польові роботи, а по закінченні робіт оператори телекомунікацій 

зобов’язані привести земельні ділянки у стан придатний до 

сільськогосподарського виробництва; 



3) при наданні для будівництва земельних ділянок, по яких проходять лінії 

електрозв’язку, забезпечити на основі погодження оператора телекомунікацій 

позначення ліній на плані, що видається забудовнику; 

4) довести до відома землекористувачів, на земельних ділянках яких 

проходять лінії електрозв’язку, вимоги Правил охорони ліній електрозв’язку та 

Умов проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній 

електрозв’язку, затверджених постановою; 

5) забезпечити виконання вимог Правил охорони ліній електрозв’язку та 

Умов проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній 

електрозв’язку, затверджених постановою. 

5. Контроль   за   виконанням   даного   розпорядження   покласти на 

заступника міського голови Володимира Урдейчука. 

 
                    
Міський голова                                                                 Ростислав  БОРТНИК 


