
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 12.01.2017 р. № 63   

 м. Вінниця 

 

Про надання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

дозволу на проектування реконструкції  газової 

котельні та системи теплозабезпечення мікрорайону  

від котельні по вул.Магістратській,2 в м. Вінниці  

 

         Розглянувши клопотання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  про 

надання дозволу  на проектування  реконструкції газової котельні, яка згідно 

з рішенням виконкому міської ради від 16.10.2009р. № 2330 знаходиться на 

балансі підприємства та  системи теплозабезпечення мікрорайону від 

котельні по вул.Магістратській,2 в м. Вінниці,  враховуючи Державний акт 

на право постійного користування земельною ділянкою зареєстрований від 

20.07.2011р. за № 051013663000005 (цільове призначення земельної ділянки 

– для виробничих потреб (виробництва та розподілення тепла та 

електроенергії),  керуючись  Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011р. 

№109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», рішенням виконкому міської 

ради від 10.05.2012р. № 1134 «Про затвердження порядку підготовки та 

надання  вихідних даних на проектування об’єктів містобудування та 

внесення змін до окремих рішень виконкому міської ради», пунктом 9  ст.31, 

ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

         1.Надати комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» дозвіл  на проектування: 

         1.1.Реконструкції системи теплозабезпечення мікрорайону від котельні 

по вул. Магістратській.2 в м. Вінниці; 

        1.2.Реконструкції газової котельні  по вул. Магістратській,2 в м. Вінниці. 

        2.Зобов’язати  замовника: 

        2.1.Розробити проектні документації та затвердити  їх у встановленому 

законодавством порядку. 



 2.2.До виконання підготовчих та будівельних робіт приступити після 

отримання документу, що надає право на виконання вищезазначених робіт   в  

департаменті ДАБІ у Вінницькій області територіального структурного 

підрозділу ДАБІ України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011р. № 466 з наступним прийняттям об’єктів до 

експлуатації в установленому законодавством порядку. 

2.3.Після завершення будівництва, до прийняття об’єктів до 

експлуатації, виготовити та погодити у встановленому порядку виконавчу 

зйомку М 1:500 та подати службі кадастру Департаменту архітектури, 

містобудування та кадастру з відомостями про мережі, в т.ч. вулично-

дорожню мережу, відповідно до ДБН Б.1.1-1Б:2013 «Склад та зміст 

містобудівного кадастру». 

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови С. Матусяка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент архітектури, містобудування та кадастру 

 

Гусельникова Таїсія Михайлівна 

 

Начальник відділу містобудування МКП «ВМЦМіА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


