
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27.12.2017 № 468
м. Золотоноша

Про надання Балабусі О.О. дозволу на
газифікацію житлового будинку

Розглянувши заяву Балабухи О.О. (21.12.2017 № 1303) щодо надання
дозволу на газифікацію житлового будинку та підключення його до міської
мережі газопостачання, враховуючи наявну технічну можливість, відповідно до
рішення виконавчого комітету міської ради від 15.02.2007 № 117 „Про умови
плати за дозволи на підключення до вуличних розподільних газопроводів та
умови створення газових кооперативів”, керуючись п. 5 „а” ст. 28, п. 5 „а” ст. 30
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Надати дозвіл Балабусі Олександру Олександровичу (в подальшому
Замовник-забудовник) на замовлення технічних умов та виготовлення
проектно-кошторисної документації на газифікацію житлового будинку по
вул.Струнківська Набережна, 9 в м. Золотоноша та підключення його до міської
мережі газопостачання (кошти дольової участі були повністю внесені
попереднім власником домоволодіння при будівництві вуличної мережі
газопроводу).

2. Зобов’язати Замовника-забудовника:
2.1. Проводити будівництво системи газопостачання тільки при

наявності проектної документації, погодженої і затвердженої в установленому
законом порядку.

2.2. Отримати в органах державного архітектурно-будівельного
контролю дозвіл на початок виконання робіт.

2.3. Дозвіл на виконання земляних робіт отримати в управлінні ЖКГ.
2.4. Після закінчення будівельних робіт поновити порушене покриття

в межах будівництва, здійснити благоустрій прилеглої території в межах
червоних ліній вулиці на землях загальноміського користування.

2.5. При спорудженні газопроводу дотримуватись всіх діючих
будівельних, протипожежних, санітарних та інших норм і правил.



2.6. Здати в експлуатацію та передати на баланс Золотоніського УЕГГ
закінчене будівництво газопроводу.

3. Попередити Замовника-забудовника, що у випадку самовільного
будівництва, або відступу від погодженої проектної документації і без наявного
дозволу, заявник вважається самовільним забудовником і притягується до
відповідальності згідно ст. 96, 97 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

4. Рекомендувати Золотоніському УЕГГ здійснювати контроль при
спорудженні газопроводу та підключенні об’єкту до міської мережі
газопостачання, а також внести зміни в план розміщення вуличного
газопроводу.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального
господарства (Флоренко О.А.).

Міський голова                                                                            В.О. Войцехівський

Флоренко 53346


