
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 07.12.2017 р. № 2769 

             м. Вінниця 
 

Про передачу витрат з влаштування 

індивідуальних теплових пунктів 

реконструйованої системи 

теплозабезпечення мікрорайону  

від котельні по вул. С.Зулінського, 9  

в м.Вінниці 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30, частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та частинами 1-3 статті 136 Господарського кодексу України, з метою якісного 

обслуговування і експлуатації індивідуальних теплових пунктів, влаштованих 

за бюджетні кошти, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Департаменту міського господарства міської ради передати, а 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради прийняти на 

баланс для бухгалтерського обліку витрати з влаштування індивідуальних 

теплових пунктів реконструйованої системи теплозабезпечення мікрорайону від 

котельні по вул. С.Зулінського, 9, загальною вартістю 10 437 522 грн. 18 коп. 

(десять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот двадцять дві грн. 18 

коп.), згідно з додатком.  

2. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради, після 

здійснення бухгалтерського обліку передати, з виділенням в реєстрах 

аналітичного обліку у відокремлену групу з позначенням «Майно комунальної 

власності територіальної громади м. Вінниці передане у господарське відання»,                      

а КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» прийняти на баланс у господарське 

відання витрати з влаштування індивідуальних теплових пунктів 

реконструйованої системи теплозабезпечення мікрорайону від котельні по вул. 

С.Зулінського, 9, загальною вартістю 10 437 522 грн. 18 коп. (десять мільйонів 

чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот двадцять дві грн. 18 коп.), згідно з 

додатком, як внесок на поповнення статутного капіталу підприємства.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  М.Форманюка. 

      

Міський голова                                                                   С. Моргунов 



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради   

від 07.12.2017 р.  № 2769 
 

 

ПЕРЕЛІК 

влаштованих індивідуальних теплових пунктів реконструйованої  

системи теплозабезпечення мікрорайону від котельні  

по вул. С.Зулінського, 9 в м.Вінниці  

 

№ 

п/п 
Адреса об’єкта 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 ІТП в ж/б № 25 по вул. Айвазовського 91 886,74 

2 
ІТП контейнерного типу для ж/б №53 по вул. Айвазовського та ж/б  

№2а по проїзду Станіславського 
329 110,04 

3 ІТП в ж/б №104 по вул.Київській 55 536,98 

4 ІТП контейнерного типу для ж/б №106 по вул. Київській 212 128,91 

5 ІТП в ж/б №108 по вул.Київській 78 762,68 

6 ІТП в ж/б №110 по вул.Київській 91 886,74 

7 ІТП в ж/б №112 по вул.Київській 329 110,04 

8 ІТП в ж/б №114 по вул.Київській 197 801,09 

9 ІТП в приміщенні гуртожитку ПТУ №7 по вул.Київській,116 102 996,22 

10 ІТП в приміщенні головного корпусу ПТУ №7 по вул.Київській,118 91 098,90 

11 ІТП в приміщенні їдальні ПТУ№7 по вул.Київській,118/1 127 124,15 

12 ІТП в приміщенні майстерні ПТУ№7 по вул.Київській,118/2 88 701,47 

13 ІТП в ж/б №120 по вул.Київській  68 455,55 

14 ІТП в приміщенні ДНЗ №36 по вул.Київській,124  194 231,95 

15 ІТП контейнерного типу для ж/б №122 по вул. Київській 197 801,09 

16 ІТП в ж/б №126 по вул.Київській 91 057,26 

17 ІТП контейнерного типу для ж/б №128 та №130 по вул. Київській   337 434,62 

18 
ІТП контейнерного типу для ж/б №132 по вул. Київській та №25 по 

вул. Станіславського 
297 273,60 

19 ІТП контейнерного типу в ж/б по вул.Київській,134,136  271 245,14 

20 ІТП в ж/б №140 по вул.Київській 69 583,56 

21 ІТП в приміщенні ДНЗ №26 по вул.Київській,144   219 936,43 



22 ІТП в ж/б №146 по вул.Київській 131 797,73 

23 ІТП в ж/б №148 по вул.Київській 111 055,08 

24 ІТП в приміщенні СЗОШ №29 по вул.Київській,149  127 536,11 

25 ІТП контейнерного типу для ж/б №154 по вул.Київській  214 566,62 

26 ІТП контейнерного типу для ж/б №156 по вул.Київській 216 602,33 

27 ІТП контейнерного типу для ж/б №158 по вул.Київській  214 070,07 

28 ІТП контейнерного типу для ж/б №160 та №162 по вул. Київській 266 056,54 

29 ІТП в ж/б №160а по вул.Київській 157 725,41 

30 ІТП в ж/б №162а по вул.Київській 126 252,96 

31 ІТП контейнерного типу для ж/б №166 та №168 по вул. Київській 290 502,39 

32 ІТП в ж/б №170 по вул.Київській  53 517,20 

33 ІТП контейнерного типу в ж/б №172 по вул.Київській  294 529,44 

34 
ІТП контейнерного типу для складу майстерні, гаражу 

підприємства «Вінницяоблводоканал» по вул.Київській,173  
248 068,18 

35 
ІТП контейнерного типу для  відстійників підприємства 

«Вінницяоблводоканал» по вул.Київській,173  
287 304,78 

36 
ІТП контейнерного типу для блоку фільтрації та відстійників 

підприємства «Вінницяоблводоканал» по вул.Київській,173  
262 784,54 

37 ІТП контейнерного типу для ж/б №174 по вул.Київській 278 870,52 

38 ІТП в ж/б №3 по вул.Станіславського 62 545,59 

39 ІТП в ж/б №5 по вул.Станіславського 59 219,51 

40 ІТП в ж/б №5а по вул.Станіславського 79 507,30 

41 ІТП в ж/б №7 по вул.Станіславського 119 756,78 

42 ІТП в ж/б №9 по вул.Станіславського 112 308,70 

43 ІТП в ж/б №10 по вул.Станіславського 57 380,85 

44 ІТП в ж/б №11 по вул.Станіславського 111 174,07 

45 ІТП в ж/б №16 по вул.Станіславського 88 641,87 

46 ІТП в ж/б №18 по вул.Станіславського 64 526,25 

47 ІТП в ж/б №19 по вул.Станіславського 28 572,04 

48 ІТП в ж/б №20 по вул.Станіславського 102 039,24 

49 ІТП в ж/б №21 по вул.Станіславського 58 012,44 

50 ІТП в ж/б №22 по вул.Станіславського 190 638,23 

51 ІТП контейнерного типу для ж/б №23 по вул.Станіславського  209 627,54 

52 ІТП в ж/б №24 по вул.Станіславського  104 426,01 

53 ІТП контейнерного типу для ж/б №26 по вул. Станіславського 206 209,08 



54 
ІТП в ж/б №30 по вул.Станіславського та ж/б №2 по проїзду 

Станіславського 
150 657,66 

55 ІТП в ж/б №34 по вул.Станіславського  104 687,43 

56 ІТП в ж/б №36 по вул.Станіславського  108 351,92 

57 ІТП в ж/б №38 та №38а по вул.Станіславського  215 699,18 

58 ІТП в ж/б по №52 та №54 по вул.Станіславського 156 697,12 

59 ІТП в ж/б №10 по проїзду Станіславського  100 343,65 

60 ІТП в ж/б №2 по вул.С.Зулінського 83 993,75 

61 ІТП в ж/б №4 по вул.С.Зулінського 81 167,73 

62 ІТП контейнерного типу для ж/б №6 та №8 по вул. С.Зулінського 310 234,63 

63 ІТП в ж/б №7 та №7а по вул.С.Зулінського 117 419,87 

64 ІТП в ж/б №7б по вул.С.Зулінського  78 478,12 

65 ІТП в ж/б №10 по вул.С.Зулінського  174 668,41 

66 ІТП в ж/б №12 по вул.С.Зулінського 90 836,81 

67 ІТП в ж/б №34 по вул.С.Зулінського  99 849,35 

68 ІТП в ж/б №34а по вул.С.Зулінського 85 447,99 

Всього: 10 437 522,18 

 

 

 

 

Заступник міського голови       С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент міського господарства 

 

Зімбовський Олександр Арнольдович 

 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства та енергетики 

 

 


