
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії шостого скликання 

 

13 листопада 2014 року                                                                                          № 206 

 

 

Про прийняття в комунальну власність об’єктів електропостачання 

КЛ-0,4 кВ л.1 КТП-28 та КТП-28 по вул. Цибаня в м.Пирятин  

з подальшою передачею у власність ПАТ „Полтаваобленерго“ 

 

 

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 та пункту 5 статті 60 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 76, 93, 120 

Земельного кодексу України, підпункту 136.1.16 статті 136 Податкового 

кодексу України, на підставі листів ПП „Пирятинжитлобуд“ від 07.10.2014 № 

484/02-23 та Пирятинської філії ПАТ „Полтаваобленерго“ від 14.10.2014 № 05-

20-01-01/1608, у зв’язку з тим, що кабельна лінія електропередач КЛ-0,4 кВ л.1 

КТП-28 та КТП-28 по вул. Цибаня в м.Пирятин тривалий час  не 

обслуговується кваліфікованим персоналом, з метою забезпечення умов для 

подальшого безперебійного електропостачання міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста 

Пирятина об’єкти електропостачання КЛ-0,4 кВ л.1 КТП-28 та КТП-28 по вул. 

Цибаня в м.Пирятин довжиною 0,075 км. 

2. Безоплатно передати  у власність ПАТ „Полтаваобленерго“ об’єкти 

електропостачання КЛ-0,4 кВ л.1 КТП-28 та КТП-28 по вул. Цибаня в 

м.Пирятин. 

3. Для приймання та передачі у власність ПАТ „Полтаваобленерго“ 

об’єктів електропостачання КЛ-0,4 кВ л.1 КТП-28 та КТП-28 по вул. Цибаня в 

м.Пирятин  утворити комісію (додається): 

Варава М.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого 

комітету міської ради; 

Порва О.В. – начальник відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

Цюра І.О. – начальник відділу фінансів та обліку виконавчого комітету 

міської ради-головний бухгалтер; 



Кудрявцев О.О. – провідний спеціаліст з правових та гуманітарних 

питань; 

Міненко О.М. – начальник Пирятинської філії ПАТ „Полтаваобленерго“ 

(за згодою); 

Бездій Д.Л. – заступник начальника Пирятинської філії ПАТ 

„Полтаваобленерго“ (за згодою); 

Жук В.І. – майстер виробничої дільниці Пирятинської філії ПАТ 

„Полтаваобленерго“ (за згодою); 

Рикун А.М. – керівник ПП „Пирятинжитлобуд“ (за згодою). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Вараву М.В. та 

на заступника голови постійної комісії з питань розвитку будівництва, 

архітектури, благоустрою територій, житлово-комунального господарства,  

комунальної власності та приватизації Шульгу А.Г.  

 

 

 

 

Міський голова              О.РЯБОКОНЬ 

 


