
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХL сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  21 червня   2018 року                                      № 723 - VIІ 

 

Про безоплатну передачу ПЛ-0,4 

кВ ТП-35 Палац культури    з 

комунальної власності 

Комсомольської селищної ради у 

власність АТ «Харківобленерго»  

  

 

 Розглянувши  лист директора КП КЗ «Слобожанський селищний 

Палац культури» від 31.05.2018 року № 54, керуючись п. 31 ч. 1 ст.26, ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 

«Про передачу  об’єктів права державної та комунальної власності» з метою 

сталого та якісного електропостачання об’єктів соціальної сфери, запобігання 

виникнення аварійних ситуацій та підтримки ЛЕП в належному технічному 

стані, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу ПЛ - 0,4 кВ ТП-35 Палац культури, 

вартість якої складає 7681,23 грн.,  спорудженої  згідно проектної 

документації, розробленої на підставі технічних умов від 24.01.2013 

року № 01-54 Комсомольская/98А та погодженої з АК 

«Харківобленерго» 02.06.2015 року та безоплатно передати з 

комунальної власності Комсомольської селищної ради у власність  АТ 

«Харківобленерго» ПЛ - 0,4 кВ ТП-35.  

 

2. Рішення сесії Комсомольської селищної ради від  17  березня   2016 року      

№ 158 – VIІ «Про безоплатну передачу ЛЕП-0,4кВ (243м) з балансу 

Комсомольської селищної ради на баланс АК «Харківобленерго»,  від  

23  червня   2016 року      № 224 – VIІ «Про внесення змін до рішення VIІ 

сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 17.03.2016 року 

№ 158 - VIІ «Про безоплатну передачу ЛЕП-0,4кВ (243м) з балансу 



Комсомольської селищної ради на баланс АК «Харківобленерго» ,  від  

21 вересня   2017 року № 504  - VIІ «Про внесення змін до рішення VІІ 

сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 17 березня 2016 

року№ 158- VIІ «Про внесення змін до рішення VIІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 17.03.2016 року № 158 - VIІ «Про 

безоплатну передачу ЛЕП-0,4кВ (243м) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс АК «Харківобленерго» вважати такими, що 

втратили чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію 

з питань промисловості, будівництва, аграрнопромислового  комплексу, 

житлово-комунального господарства, земельних відносин та екології 

(голова  комісії Білевіч О.В.) 

 

 

 

Комсомольський 

селищний  голова                                                                          Д.М.  Діхтяр 

 


