
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 21.09.2017 р. № 2143    

м. Вінниця 
 

Про затвердження акту приймання-

передачі у комунальну власність 

територіальної громади  м. Вінниці 

лічильників  теплової енергії    

  

     Розглянувши надані комісією акти приймання-передачі у комунальну 

власність територіальної громади м. Вінниці  лічильників теплової енергії, 

встановлених за кошти мешканців, керуючись ст.29,  ч.1 ст.52 ,  ч.6  ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136 Господарського 

кодексу України, законом України  «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності»  та змінами до нього, рішення  Вінницької міської ради  

від 28.08.2015р. №2268, «Про узгодження пропозицій органів, уповноважених 

управляти державним майном та майном інших форм власності, щодо 

безоплатної його передачі у комунальну власність територіальної громади м. 

Вінниці»  виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність територіальної 

громади м. Вінниці лічильників  теплової енергії відповідно до додатку. 

2. Старшим будинків та уповноваженим особам передати, а департаменту 

житлового господарства Вінницької міської ради прийняти на баланс та 

відобразити в бухгалтерському обліку, відповідно до вимог  чинного 

законодавства України, лічильники теплової енергії відповідно до додатку.  

3. Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради передати, а 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» прийняти на баланс, як майно комунальної 

власності, передане в  господарське відання, з віднесенням на поповнення 

статутного капіталу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», лічильники теплової 

енергії  зазначені  в додатку до цього рішення. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

Міський голова         С. Моргунов 



 

 

 

Додаток  

до рішення виконкому міської ради  

від 21.09.2017р. № 2143 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішенням виконкому міської ради 

від «___»_______2017 р. №______ 
 

 

АКТ 

приймання – передачі теплових лічильників, встановлених в житлових будинках: 

вул. Ширшова, 16А; вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 27; вул. Жуковського, 14;  

у комунальну власність територіальної громади міста Вінниці.  

Комісія, що створена відповідно до наказу департаменту житлового 

господарства від 09.06.2016р. № 39-р, у складі: 

 

Гречанюк Сергій Олександрович - заступник директора департаменту 

житлового господарства, голова 

комісії; 

Ткачук Сергій Миколайович - начальник відділу капітального 

ремонту та розвитку департаменту 

житлового господарства, заступник 

голови комісії; 

Кедись Павло Геннадійович - начальник відділу поточного 

утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій 

департаменту житлового 

господарства, секретар комісії; 

Члени комісії:   

Ткач Наталія Маркіянівна - начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, 

головний бухгалтер департаменту 

житлового господарства; 

Поричук Віталій Володимирович - заступник директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв'язку; 

Бульбас Сергій Валерійович - в. о. директора КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго»; 

Ковальчук Микола Іванович - уповноважена особа від мешканців 

будинку № 16А по вул. Ширшова; 

Ванжула Олександр Йосипович - уповноважена особа від мешканців 

будинку № 27 по вул. Марії 

Литвиненко-Вольгемут; 

Посна Таміла Василівна - уповноважена особа від мешканців 

будинку№ 14 по вул. Жуковського; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
провела обстеження теплових лічильників, які встановлені за кошти мешканців в 

житлових будинках: вул. Ширшова, 16А; вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 27; 

вул. вул. Жуковського, 14 та передаються безоплатно у комунальну власність 

територіальної громади міста. 

Комісія встановила, що до складу об’єктів передачі входять: 
 

1. Перелік  та характеристика лічильників теплової енергії 

№ 

п/п 

Особа, що 

здійснює передачу 

лічильника від 

імені мешканців 

Тип лічильника 

Адреса 

будинку в 

якому 

встановлено 

лічильник 

Технічний стан 

лічильника 

Балансова 

(залишков

а) 

вартість 

грн. 

Рік 

встанов

лення 

лічильн

ика 

1  

Уповноважена 

особа від мешканців 

будинку 

Ковальчук М. І. 

Тепловий 

лічильник  

«Multical» 

вул. 

Ширшова, 

16А 

задовільний, 

капітального 

ремонту не 

потребує 

1500 2004 

2  

Уповноважена 

особа від мешканців 

будинку 

Ванжула О. Й. 

Тепловий 

лічильник  

«Х-12» 

вул. Марії 

Литвиненко-

Вольгемут, 

27 

задовільний, 

капітального 

ремонту не 

потребує 

2400 2005 

3  

Уповноважена 

особа від мешканців 

будинку 

Посна Т. В. 

Тепловий 

лічильник  

«Х-12» 

вул. 

Жуковського

, 14 

задовільний, 

капітального 

ремонту не 

потребує 

2700 2009 

 

Уповноважені особи від мешканців та старші будинків передають у комунальну 

власність територіальної громади міста встановлені за кошти мешканців теплові 

лічильники, згідно Переліку.  

 

Голова комісії С. Гречанюк 

 

Заступник голови комісії 
 

С. Ткачук 

Секретар комісії 
 

П. Кедись 

Члени комісії:  
 Н. Ткач 

 В. Поричук 

 С. Бульбас 

 М. Ковальчук 

 О. Ванжула 

 Т. Посна 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому        С. Чорнолуцький 



Департамент житлового господарства 

 

Гречанюк Сергій Олександрович 

 

Заступник директора 


