УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 30.11.2017

м.Яремче

№ 239-р

Про організацію обрізування
дерев
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 року
№209 «Про затвердження правил охорони електричних мереж», та з метою
недопущення нещасних випадків від ураження електричним струмом,
попередження пошкоджень електричних ліній та підвищення надійності
електропостачання споживачів Яремчанського регіону:
1.Керівникам установ, організацій, за погодженням філії «Яремчанський
РЕМ» організувати обрізування дерев в охоронній зоні електроліній, які
розміщені на їх території.
2.
Філії
«Яремчанський
район
електричних
мереж»
АТ
«Прикарпаттяобленерго» (Р.Горальчук):
- провести обрізування дерев біля будинків і присадибних ділянок інвалідів,
одиноких,
пенсіонерів, перестарілих та організувати цю роботу біля власних
і комунальних будинків громадян;
- проводити прибирання території після обрізування дерев;
- подавати матеріали на розгляд адмінкомісії при виконавчих комітетах
місцевих рад, щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб
винних у порушенні правил охорони електричних мереж.
3. Затвердити графік обрізування дерев в осінньо-зимовий період згідно з
додатком.
4. Міському комунальному підприємству (Д.Холява), головному редактору
регіонального часопису «Яремчанський вісник» , селищному, сільським головам
провести відповідну роз’яснювальну роботу серед населення щодо організації
проведення обрізування дерев в охоронній зоні повітряних електроліній на
власних земельних ділянках, та які перебувають в їх користуванні.
5. Розпорядження міського голови від 01.12.2016р.№248-р «Про організацію
обрізування дерев» вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою та
директором філії АТ «Прикарпаттяобленерго» «Яремчанський РЕМ»
Р.Горальчуком.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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Додаток
до розпорядження міського голови
від 30.11.2017 № 239-р
Графік
обрізування дерев, що ростуть
в охоронній зоні ліній електропередач 10-0.4 кВ в осінньо-зимовий
період 2018р.

№
п/п

Назва ради

Назва населеного
пункту, вулиці, участку

Число, місяць,
рік
обрізування

м.Яремче

1

Яремчанська

вулиці:
Стефаника,
Довбуша,
з 01
по 30
Б.Хмельницького,
вересня 2018р.
Партизанська, Кам’янка
вулиця
Стефаника

2 Микуличинська

з 01 по 31 грудня
2018 р.
вулиці:
з 1 по 31 березень
Галицька,
Стефаника,
2018 р.
Кам’янка,Партизанська
вулиці:
з 01 по 30 червня
Пушкіна, Ковпака
2018 р.
с.Микуличин
з 01 по 31 січня
участок
2018 р.
Велика Голиця,
вулиця Грушевського
участок
з 01
по 31
Тісний,
березня 2018 р.
вулиця Новоселів
участок
з 01 по 28 лютого
Горби,
2018 р.
вулиця
Грушевського
с.Поляниця

3
3

Поляницька

4

Ворохтянська

участки:
по 30
Росіш, Подина, Прелуки, з 01
листопада 2018 р.
Вишня, Центр, Стаіщі

смт.Ворохта
вулиці:
Грушевського,
Франка, Шевченка,
Говерлянська

з 01 по 30 квітня
2018 р.

с.Яблуниця
5

Яблуницька

участки:
Діл, Довгий грунь, Горішків

Керуючий справами міськвиконкому

з 01 по 31 жовтня
2018 р.

Олександр Шимко
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