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Про безоплатну передачу у власність ПАТ «Львівобленерго»
громадський будинок трансформаторну підстанцію ТП – 44
по вул. Добрівлянській в місті Стрию
Розглянувши клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Козія В.Ю. ВАТ
«Стрийського заводу гумових виробів», ПАТ «Львівобленерго» та для забезпечення
надійного електропостачання споживачів м. Стрию по вул. Добрівлянській та керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади міста Стрия об’єкт
електричних мереж загального користування в м. Стрию по вул. (громадський
будинок трансформаторна підстанція ТП-44) в складі:
- Будівля ТП-44 - стан незадовільний, орієнтовна дата вводу в експлуатацію – 1961
рік, площею 42,1 кв. м
- Балансова вартість – 86250 грн.
- Обладнання РУ-6кВ: комірки 6кВ – 7 шт. (вимикачі навантаження ВН-16 – 4 шт.,
роз’єднувачі ШР-6кВ- 3 шт.)
- Обладнання 0,4 кВ: комірки 0,4 кВ типу ЩО-70 – 3 шт. , рік вводу в експлуатацію
орієнтовний 1962 рік приблизна балансова вартість
- Силовий трансформатор ТМ-400 6/0,4 кВ зав № 25324, інвентарний номер №
222140000884 – власність ПрАТ «Львівобленерго».
2. Передати безоплатно у власність ВАТ «Львівобленерго» з комунальної власності
територіальної громади м. Стрия об’єкти електричних мереж загального
користування для здійснення їх експлуатації (громадський будинок
трансформаторна підстанція ТП-44) в складі:
- Будівля ТП-44 - стан незадовільний, орієнтовна дата вводу в експлуатацію – 1961
рік, площею 42,1 кв. м
- Балансова вартість – 86250 грн.
- Обладнання РУ-6кВ: комірки 6кВ – 7 шт. (вимикачі навантаження ВН-16 – 4 шт.,
роз’єднувачі ШР-6кВ- 3 шт.)
- Обладнання 0,4 кВ: комірки 0,4 кВ типу ЩО-70 – 3 шт. , рік вводу в експлуатацію
орієнтовний 1962 рік приблизна балансова вартість
- Силовий трансформатор ТМ-400 6/0,4 кВ зав № 25324, інвентарний номер №
222140000884 – власність ПрАТ «Львівобленерго».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань приватизації, управління міським комунальним майном та торгівлі
(Я. Михайлюк).
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