
                                                                              

                                                                                   

  
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят пʼятої сесії сьомого скликання 

 

24 вересня 2020 року № 425 

 

Про безоплатну передачу 

енергооб’єктів будинків № 11 

та № 15 по вул.Мікромістечко 

в м.Пирятин у власність АТ 

„Полтаваобленерго“ 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Положення про порядок прийомки (передачі) на баланс підприємств 

Міненерго України ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій, 

затверджене заступником Міністра енергетики та електрифікації України                                 

Г. І. Динейкіним 22.09.1993, враховуючи лист голови об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку „Буровик-2016“ Хренової В.Д. від 18.03.2020                              

№ Х-02-54/41, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, з метою передачі безоплатно у власність АТ 

„Полтаваобленерго“ кабельних ліній, які живлять житлові будинки № 11 та     

№ 15 по вул.Мікромістечко в м.Пирятин, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно у власність АТ „Полтаваобленерго“ 

енергооб’єкти: кабельні лінії напруги до 0,4 кВт, які живлять житлові будинки 

№ 11 та № 15 по вул. Мікромістечко в м.Пирятин. 

2. Утворити комісію з безоплатної передачі енергооб’єктів будинків                              

№ 11 та № 15 по вул.Мікромістечко в м.Пирятин (далі - Комісія) у складі, що 

додається. 

3. Провести передачу енергооб’єктів до 26 жовтня 2020 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ  



Додаток 

до рішення сімдесят пʼятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року № 425 

 

Склад 

комісії з безоплатної передачі енергооб’єктів  

будинків № 11, № 15 по вул.Мікромістечко в м.Пирятин 

 

Варава 

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності  виконавчого комітету міської 

ради, голова Комісії 

   

Порва 

Оксана Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради, 

секретар Комісії 

   

Члени Комісії: 

 

Бельдій  

Дмитро Леонідович 

- заступник начальника Пирятинської філії 

АТ „Полтаваобленерго“ (за згодою) 

   

Бих 

Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер КП „Каштан“ 

   

Гнатюк  

Ігор Петрович 

- інженер КП „Каштан“ 

   

Жук  

Володимир Ігорович 

- майстер міської дільниці № 1 Пирятинської 

філії АТ „Полтаваобленерго“ (за згодою) 

   

Отришко 

Володимир Олександрович 

- начальник Пирятинської філії 

АТ „Полтаваобленерго“ (за згодою) 

   

Хренова 

Валентина Дмитрівна 

- голова ОСББ „Буровик – 2016“ (за згодою) 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 


