
                                                                                                                                        Проект 

______________________ сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від       квітня   2015 року                                                                                        № 

 

м. Знам’янка 
                                                                                                 

Про внесення змін до рішення 

Знам’янської міської ради  

від 24 квітня 2014 року №1326 

«Про безкоштовну передачу у власність 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 

кабельних ліній» 

 

 

          Розглянувши листи голів ОСББ «Знам’янське» Безая В.В., «Будинок мрій – 10» 

Мацегут М.М., «Знам’янський дворик» Верболоз О.В. щодо вирішення питання 

балансової належності кабельних ліній та враховуючи надану згоду ПАТ 

«Кіровоградобленерго» О.М. Стрюченка про приймання у власність  ПАТ 

«Кіровоградобленерго» кабельні лінії, згідно з Законом України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 р. за №147/98-ВР ст..4-1 п.3, 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. №1482 «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Внести зміни до п.1 рішення Знам’янської міської ради від  24 квітня 2014 року 

№1326 «Про безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» 

кабельних ліній» виклавши їх у наступній редакції: 

«п.1 надати згоду на безкоштовну передачу з комунальної власності територіальної 

громади м. Знам’янка у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» кабельні лінії: від  

ТП – 167  до житлового будинку по вул. Привокзальній,10, від ТП – 192 до 

житлового будинку по вул. Калініна,113А, від ТП- 186 до житлового будинку по 

вул. Маяковського, 40». 

2. Внести зміни до п.2 рішення Знам’янської міської ради від 24 квітня 2014 року 

№1326 «Про безкоштовну передачу у власність ПАТ «Кіровоградобленерго» 

кабельних ліній»,  виклавши їх у наступній редакції: 

«п.2  Доручити комунальному підприємству «Знам’янська житлова контора №1» 

(кер. Дегтярь Е.Г.) здійснити передачу зазначених об’єктів відповідно до вимог 

діючого законодавства». 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. І.Качанов). 

 

 

Міський голова                                                         І. Крижановський  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Проект 

П’ятдесят восьма сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від   24  квітня   2014 року                                                                                        № 

 

м. Знам’янка 
                                                                                                 

Про безкоштовну передачу у власність 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 

кабельних ліній 

 

 

          Розглянувши листи голів ОСББ «Знам’янське» Безая В.В., «Будинок мрій – 10» 

Мацегут М.М., «Знам’янський дворик» Верболоз О.В. щодо вирішення питання 

балансової належності кабельних ліній та листа Голови Правління ПАТ 

«Кіровоградобленерго» О.М. Стрюченка про згоду прийняти у власність  ПАТ 

«Кіровоградобленерго» кабельні лінії, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

 

В и р і ш и л а: 
 

4. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Знам’янська житлова 

контора №1» (кер. Дегтярь Е.Г.) кабельні лініі: від ТП-192 до житлового будинку 

№113а по вул. Калініна, від ТП-167 до житлового будинку №10 по 

вул.Привокзальна,  від ТП-186 до житлового будинку №40 по вул. Маяковського у 

власність ПАТ «Кіровоградобленерго» (нач. Ковбасюк О.М.). 

5. Рекомендувати комунальному підприємству «Знам’янська житлова контора №1» 

(кер. Дегтярь Е.Г.) та  ПАТ «Кіровоградобленерго» (нач. Ковбасюк О.М.) здійснити 

оформлення документів прийому-передачі згідно діючого законодавства. 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного 

середовища (гол. І.Качанов). 

 

 

Міський голова                                                         І. Крижановський  
 



 

 

 

 

 

 

 


