
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
Від 23.05.2019 р. № 1346 

м. Вінниця 

 

Про передачу витрат побудованого  

футбольного поля Палацу дітей та юнацтва  

по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці 

 
 

 Керуючись підпунктом 1 пункту «а» ст.29, ч. 1 ст.52, ч. 6 ст.59 Закону  

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частинами 1-3 статті 136 

Господарського кодексу України, з метою належного утримання і обслуговування 

влаштованих за рахунок коштів державного та міського бюджетів побудованого 

футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в 

м.Вінниці, виконавчий комітет міської ради   
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Департаменту капітального будівництва міської ради безкоштовно 

передати, а департаменту освіти міської ради забезпечити прийняття на баланс 

комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва                            

ім. Л. Ратушної» витрат по будівництву футбольного поля палацу дітей та 

юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 м. Вінниці, загальною вартістю –  

21500826,78 грн. 

2. Департаменту капітального будівництва міської ради безоплатно 

передати, а департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради 

безоплатно прийняти на баланс, побудованого футбольного поля Палацу дітей та 

юнацтва теплові мережі, водопровід та каналізацію загальною вартістю  2658033 

грн., згідно з додатком. 

3. Департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради безоплатно  

передати, а відповідно: 

           3.1. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» прийняти на баланс у 

господарське відання для експлуатації теплову мережу, побудованого 

футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в 

м.Вінниці, загальною вартістю 2074311 грн. згідно з додатком.   

           3.2. КП «Вінницяоблводоканал» прийняти на баланс у господарське 

відання для експлуатації водопровід та каналізацію, побудованого футбольного 



поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці, 

загальною вартістю 583722 грн. згідно з додатком. 

4. Департаменту капітального будівництва міської ради безоплатно 

передати, а департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради безоплатно прийняти на баланс зовнішнє освітлення, побудованого 

футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе, 22 в 

м.Вінниці, загальною вартістю 277980 грн. 

5. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

безоплатно передати, а міському комунальному унітарному підприємству 

«Міськсвітло» прийняти на баланс у господарське відання для експлуатації 

зовнішнє освітлення, побудованого футбольного поля Палацу дітей та юнацтва 

по вул. Хмельницьке  шосе, 22 в м. Вінниці, загальною вартістю 277980  грн.  

          6. Департаменту капітального будівництва міської ради безоплатно 

передати, а комунальному підприємству «Вінницький інформаційний центр» 

безоплатно прийняти на баланс камери зовнішнього відеоспостереження та мереж 

зв’язку, побудованого футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. 

Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці, загальною вартістю 386850 грн.                                                                                                                                                  

7.  Департаменту комунального майна міської ради внести відповідні зміни 

до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

   

 

 

 

Секретар міської ради       П. Яблонський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 23.05.2019 р. № 1346 

                                 

 

Перелік 

інженерних мереж по будівництву футбольного поля Палацу дітей та юнацтва 

по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці 

 

1. Теплова мережа господарчих приміщень: 

  -труби попередньо ізольовані діаметр: 57/125; 133/225 ; 159/250. 

  -кількість –236 м/п 

  -вартість – 2074311 грн. 

 

2. Водопровід: 

 - труби ПЕ діаметр 110х6,6 ; 50х3 

  -кількість – 250 м/п 

  -вартість – 344813 грн. 

   

3. Каналізація: 

  -труби ПВХ діаметр 160х4 

  -кількість – 74 м/п 

  -вартість – 238909 грн. 

   

4. Зовнішнє освітлення: 

  - світильник світлодіодний консольний -  5 шт. 

  - вартість 277980 грн. 

 

5. Системи відеонагляду: 

   - камери відеоспостереження – 14 шт. 

   - вартість 386850 грн. 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                    С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент капітального будівництва 

 

Довгий Віктор Олексійович 

 

Заступник начальника відділу технагляду 

 


