
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 10.12.2020 р. № 2642 
м. Вінниця 

 

Про надання дозволу комунальному  

підприємству «Вінницяміськтеплоенерго»  

Вінницької міської ради на проектування  

об’єктів різного призначення в м. Вінниця 
 

         Розглянувши клопотання КП «Вінницяміськтеплоенерго» Вінницької 

міської ради про надання дозволу на проектування об’єктів різного 

призначення в м. Вінниця, керуючись Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»,  Законом України № 1817-VIII від 17.01.2017 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017р.            

№ 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування 

яких містобудівні умови та обмеження не надаються», 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 дозвіл комунальному підприємству 

«Вінницяміськтеплоенерго» Вінницької міської ради на проектування: 

1.1. Реконструкція вузла обліку теплової енергії від котельні по                             

вул. Магістратська, 2 в  м. Вінниці; 

1.2. Реконструкція ТЕЦ-1 із заміною пальникових пристроїв та автоматики 

котла ГМ-50-1 ст. №1 за адресою вул. Немирівське шосе, 26 в                                 

м. Вінниці; 

1.3. Реконструкція ТЕЦ-1 із заміною пальникових пристроїв та автоматики 

котла ТС-35 ст. №3 за адресою вул. Немирівське шосе, 26 в м. Вінниці; 

1.4. Реконструкція котельні із заміною існуючих пальникових пристроїв та 



автоматики котла  ПТВМ-30М ст. №1 за адресою вул. Магістратська, 2 

а в м. Вінниці; 

1.5. Реконструкція котельні із заміною існуючих пальникових пристроїв та 

автоматики котла ПТВМ-30М-4 ст. №2 за адресою вул. Магістратська, 

2 а в м. Вінниці; 

1.6 Реконструкція теплової мережі від ТК117 до ТК119 та до КЗ "НВК 

ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія №2 ВМР" по вул.Соборна,94 в м. Вінниці; 

1.7. Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. К. Широцького,10 

(в сторону житлових будинків) в м. Вінниці; 

1.8. Реконструкція теплової мережі від ТК190 до ж/б по вул. Василенка, 4, 

6, 6а, вул. Польова, 2, 4 та Л. Ратушна, 113а в м. Вінниці; 

1.9. Реконструкція системи теплопостачання з перепідключенням 

споживачів ЦТП по вул. Коріатовичів, 189 до котельні по                                 

вул. М. Кошки, 12/1 (ТК17-ТК18-ТК31) в м. Вінниці; 

1.10. Реконструкція теплової мережі по вул.Волошкова,3 в м. Вінниці; 

1.11. Реконструкція теплової мережі від ТК205 до ТК205а (центральний 

міст) в м. Вінниці; 

1.12. Реконструкція теплової мережі від надземної тепломережі до ТК207/9 

по вул. Бевза в м. Вінниці; 

1.13. Реконструкція теплової мережі від ТК207/9 до ТК207/11 по вул. Бевза 

в м. Вінниці;  

1.14. Реконструкція теплової мережі від ТК207/22 до ТК207/22-4 по                                

вул. Янгеля в м. Вінниці; 

1.15. Реконструкція теплової мережі від ТК207/3 до ж/б Київська, 12 та 

адмінспоруди Київська, 8 та Київська, 16 в м. Вінниці; 

1.16. Реконструкція котельні по вул. Пирогова,107 в м. Вінниця в                                

м. Вінниці;  

1.17. Реконструкція котельні за адресою вул. Стрілецька, 16а з 

улаштуванням ІТП в м. Вінниці; 

1.18. Реконструкція теплової мережі від ТК 120/1 до ТК 112/12 по                            

вул. Чорновола в м. Вінниці; 

1.19. Реконструкція теплової мережі від ТК1 до ТК2 по вул. В. Порика  в            

м. Вінниці; 



1.20. Реконструкція теплових мереж  від ТК22 до ТК19, від ТК21 до ЦТП по  

вул. Константиновича,46 та від ТК19 до житлового будинку по                         

вул. Майбороди,15  в м. Вінниці; 

1.21. Реконструкція теплової мережі від ТК113/11 до ТК113/11-4 по                                   

вул. Гоголя в м. Вінниці; 

1.22. Реконструкція теплової мережі  від ж.б. по вул. І. Бевза,11 до будівлі 

по вул. І. Бевза,15 2Ø57/125 в м. Вінниці; 

1.23. Реконструкція теплової мережі  ж/б М.Кошки, 57,59  в м. Вінниці; 

1.24. Реконструкція теплової мережі  від ТК162 до ЦТП7/1 по                              

просп. Юності,28 в м. Вінниці; 

1.25. Реконструкція теплової мережі від ТК162 до ЦТП7/2 по                                 

просп. Юності,28  в м. Вінниці; 

1.26. Реконструкція теплової мережі  від ТК191 до ЦТП7/3 по                                    

вул. Келецька,99а  в м. Вінниці; 

1.27. Реконструкція теплової мережі  від ТК133 до ТК191 по вул. Келецька в                

м. Вінниці; 

1.28. Реконструкція теплової мережі  від ТК191 до ТК162 по вул. Келецька в              

м. Вінниці;  

1.29. Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по                               

вул. М. Оводова,56,58 та Пушкіна,21  в м. Вінниці; 

1.30. Реконструкція теплових мереж від ТК42 до ТК49,  від ТК45 до ТК47 

від  ТК45 до ж.б. Писарєва,5 та від ТК46 до ж.б.  по вул. Писарєва,7, 

від ТК46 до вул. Писарєва, 6, відТК47 до вул. Писарєва, 8, від ТК42 до 

повітряної в м. Вінниці; 

1.31. Реконструкція теплових мереж 1-го мікрорайону в м. Вінниці; 

1.32. Реконструкція теплової мережі від ТК64 до ТК4 по вул. Героїв Крут в                 

м. Вінниці; 

1.33. Реконструкція теплової мережі  від ТК207/22-6 до ТК207/22-7 по                        

вул. Янгеля в м. Вінниці; 

1.34. Реконструкція теплової мережі  від ТК207/22-7 до  ж/б по                               

вул. Київська, 23, 25 та по вул. Янгеля, 85,95 в м. Вінниці; 

1.35. Реконструкція теплових мереж віт УТ8 до ТК101а по вул. Келецька в                 

м. Вінниці.  

 



 

         2.Зобов’язати замовника:  

         2.1. Розробити проектно-кошторисні документації та затвердити їх в 

установленому  порядку.    

         2.2. Після завершення будівництва виготовити та погодити у 

встановленому порядку виконавчу зйомку М 1:500 та подати службі кадастру 

департаменту архітектури та  містобудування  з відомостями про мережі, в 

т.ч. вулично-дорожню мережу, відповідно до ДБН Б.1.1-16 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 та містобудування  

 

Христофорова Марія Вікторівна  

 

Начальник сектору містобудівного проектування, 

Відділ комплексного проектування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


