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Від їкйлимнгас Тетяні Яківні
хг ^  * ^ Г  М. ВІННИЦЯ,

Шановна Тетяно Яківно!
Ваш проект «Сквер імені Ольги Кобилянської» від 01.03.2016 року 

опрацьовано виконавчими органами Вінницької міської ради, про що повідомляємо 
наступне.

Пунктом 4 розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив м. 
Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької міської ради №13 від 25.12.2015 року 
(далі Положення) визначено, що проекти повинні відповідати істотним вимогам.

За підсумками попереднього аналізу Вашого проекту встановлено, що він не 
відповідає істотним вимогам, визначеним пунктом 4 Розділу Положення, а саме 
суперечить чинному законодавству України.

Зокрема, проект не відповідає Правилам охорони електричних мереж, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України N209 від 04.03.1997 року, 
оскільки нею запроваджено збереження електричних мереж, створення належних 
умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного 
струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації 
електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої 
діяльності поблизу електричних мереж, оскільки нею визначено, що мінімально 
допустимі відстані від електричних мереж до будинків, споруд, дерев та інших 
зелених насаджень, а також від проводів повітряних ліній електропередачі до 
земельної і водної поверхні встановлюються нормативними актами Міненерго, 
погодженими з заінтересованими органами.

У міських парках, скверах, лісопарках необхідно забезпечувати таку ширину 
просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев 
по горизонталі була не менш як 2 метри для повітряних ліній напругою 20 кВ, З 
метри відповідно напругою 35 - 110 кВ, 4 метри - 150 - 220 кВ, 5 метрів - 330 - 500
кВ, 8 метрів - 750 кВ.

Відтак, на жаль, Ваш проект не може бути поданим на загальноміське
голосування.

Водночас, вважаємо, що облаштування спортивного майданчику для дітей 
можливо реалізувати в подальшому на умовах співфінансування з мешканцями, та з 
врахуванням Правил охорони електричних мереж.

Тому пропозиція даного проекту внесена до окремого переліку та за умови 
ініціативи та дольової участі мешканців і за умови погодження із заінтересованими
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органами, буде включена до плану виконання робіт із виділенням коштів з міського 
бюджету.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість. Запрошуємо 
в подальшому приймати участь у відповідних проектах з метою розвитку міста 
Вінниці.

З повагою,
директор департаменту ОЛісовська
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