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№

ринг охоронних
"ктами електрочання.
очись статтями 6. ІЗ. 16 Закону України «Про місцеві державні
іії». ст. 13 Закон) України «Про землеустрій». Законами України
і енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
<1!ро правовим рея им земель о\ор(М'им\ зон оо'< і:тів \!агі гральних
>ііі’." га постаноиамм Кабінеп Мпнсіїнв >кра'ни ви 0 4 .Пл іосл
- іаіі'.срлжсння ІІ,'ч.вііл очороіНі слеілричішч \іері-/К'/. іі.д !6.! 1.2002
ю іатвердження правил охорони магістральних трубопроводів», на
роиіорядження іолови облдержадміністрації від 21.02.2017 № 64
горимг охоронних юн під обЧк'тами електро- і газопостачання», з
эезмечення оформлення підприємствами паливно-енергетичного
(далі - підприємства ЇІЕК) мравовстановлюючих документів на
іляики. територіально розташовані в межах ліній електропередач і
осподарств, та аналізу додержання відповідних обмежень
шя іемельних ділянок у межах охоронних зон ліній електропередач і
міоларств:
Ві.гіілу місто5)лування, архітектури та жиллово-ком\ пального
ва райдержадмініс і рації:
спільно з пiдпpиє^tcтвaми ПЕК вжити заходів з аналіз) дотримання
ного законодавства щодо обмежень використання земельних ділянок
оронних зон ліній електропередач і газових госполарств;
налагодити взаємодію з контролюючими органами щодо усунення
порушень відповідних обмежень використання земельних ділянок у
ронних зон ліній електропередач і газових господарств;
щопівроку до 10 січня та до 10 липня надавати голові
міністрації про хід виконання цьоіо розпорядження.

2.
Рекомендуваїм керівнтпву ПАТ «Заііоріжгаз» та Запорізькому
РЕМ ВАТ «Заморіжжяобленерго» щопівроку до 10 січня та до 10 липня
надавати інформацію до відділу містобудування, архітек-турн та жнгловокомунального господарства
райдержадмінісграції
щодо
отримання
нравовстановлкіючич документів на земельні ділянки під трансформаторними
підстанціями, розподільними пункіами.
опорами
повігряних
ліній
електропередачі, наземними сіюруламн газових господарсів та (|)актів
виявлених порушень стосовно додержання відповідних обмежень у
використанні земельних ділянок у межах охоронних зон ліній електропередачі
та газових господарств.
3.
Віпнаїи таким, шо втрати.зо чиїнйсть, розпорядження голови
райдержадмінісі'рації від 29.09.2015 № 537 «Про монігоринг охоронних зон під
об’єктами електро- і газопостачання»
4.
Контроль за виконанням ланого розпорядження покласти на
першого заступника голови райдержалміністрації С'.І. Чудеснову.
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