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Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 травня 2012 р. № 504                                                              м. Ужгород 
 
 
 
Про приймання-передачу  
трансформаторних підстанцій 
 
 
 Розглянувши клопотання квартирно-експлуатаційного відділу 
м.Мукачеве Західного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства 
оборони України від 14.02.12 р. № 294 та лист ПАТ "Закарпаттяобленерго" про 
згоду на прийняття на баланс трансформаторних підстанцій від 20.01.12 р.        
№ 768, керуючись ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність міста з подальшою 
передачею на баланс ПАТ "Закарпаттяобленерго" трансформаторної  підстанції 
з обладнанням (ЗТП 232) та високовольтними мережами  військового містечка 
№ 41 в м.Ужгороді по вул.Станційній, 60 (будівля № 41/37) та 
трансформаторної підстанції (КТП) військового містечка № 58  в м.Ужгород по 
вул.Тімірязєва, 35. 
  
 2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) здійснити всі 
необхідні дії щодо приймання-передачі об’єктів. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю. 
 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 
 
  
 



 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА                          
пл.Поштова, 3, м.Ужгород,  88000,                                                        тел/факс 61-41-90              
 
від_____________   № ______________      
на № ___________ від ______________                                       

 
 
 
 
 Проект рішення "Про приймання-передачу трансформаторних 
підстанцій" підготовлено відповідно до клопотання квартирно-
експлуатаційного відділу м.Мукачеве Західного квартирно-експлуатаційного 
управління Міністерства оборони України від 14.02.12 р. № 294 та листа ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" про згоду на прийняття на баланс трансформаторних 
підстанцій від 20.01.12 р.  № 768. 
 Трансформаторна підстанція (ЗТП 232) та високовольтні мережі 
знаходяться в кільці живлення  міських електричних мереж, а КТП живить 
житлові будинки, які не відносяться до Міністерства  оборони України. 
Оскільки КЕВ м.Мукачеве не має можливості обслуговувати дані споруди та 
електромережі, єдиним механізмом на сьогодні, щоб  передати дані об’єкти на 
баланс ПАТ "Закарпаттяобленерго", є передача об’єктів у комунальну 
власність, після чого їх можна буде передати на баланс ПАТ 
"Закарпаттяобленерго". 
 

 
Директор департаменту         О.Касперов 
 
 
 
Костенчук 
61 51 85 
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