
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 13.02.2020 р. №379 

        м. Вінниця 
 

 

Про проведення інвентаризації 

об'єктів інженерної інфраструктури 

комунальної власності Вінницької  

міської об'єднаної територіальної громади  

 Керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 3 рішення міської 

ради від 30.08.2019 року № 1933 «Про затвердження переліку об'єктів 

нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади», відповідно до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

26.02.2013 р. № 73 «Про затвердження ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст 

містобудівного кадастру» та Положення про інвентаризацію активів та 

зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 №879 з метою ефективного використання об'єктів інженерної 

інфраструктури, забезпечення належного контролю за використанням майна 

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити види інженерних мереж комунальної власності Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити інвентаризаційні форми зведених відомостей техніко-

економічних показників інженерних мереж комунальної власності Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади, згідно з додатками 2-10. 

3. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради, департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради, департаменту 

інформаційних технологій міської ради  та підпорядкованим їм підприємствам: 

3.1. в термін до 01.05.2020 р. провести інвентаризацію інженерних мереж 

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які 

перебувають на балансовому та позабалансовому обліку, згідно норм чинного 

законодавства. 

3.2. до 20.05.2020 р.  подати результати інвентаризації інженерних мереж, за 



формами зведених відомостей, до департаменту комунального майна міської 

ради через систему електронного документообігу (в форматі MS Excel ) та 

паперовому вигляді (2 примірники оригіналів відомостей). 

4. Департаменту комунального майна міської ради, на підставі поданих 

відомостей  узагальнити та  підготувати перелік інженерних мереж комунальної 

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та подати його 

на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка. 

 

 

 

Міський голова                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

Види інженерних мереж  

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

 
№ Вид мережі Вид технологічного 

розподільчого пункту та 

суміжного обладнання 

Сфера діяльності та відповідальності 

виконавчого органу міської ради   

1 Зовнішня мережа водопостачання ВНС  департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

2 Зовнішня мережа каналізації КНС департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

3 Зовнішня мережа зливової каналізації  департамент комунального господарства 

та благоустрою 

4 Зовнішня мережа освітлення   департамент комунального господарства 

та благоустрою 

5 Зовнішня мережа теплопостачання ЦТП департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

6 Зовнішня мережа гарячого водопостачання  департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

7 Зовнішня мережа газопостачання ГРП департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

8 Зовнішня мережа електропостачання ТП департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку 

9 Зовнішня мережа телекомунікації  департамент інформаційних технологій 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому            С. Чорнолуцький  

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників водопровідних  

мереж м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 3 

Вулиця, № будинку Від До Вид

Код (або 

координат

и вузлів) 

ділянки 

мережі 

Глибина 

закладанн

я

Режим 

роботи

Шляхов

ий 

приплив 

стоку

Наповне

ння 

колектор

а

Швидкість 

руху води в 

колекторі

Загальні 

витрати 

води

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточна 

завантаженіс

ть, м³/год

№

Умовна адреса  мережі

Довжина, 

м

Діаметр, 

(мм²)

Матеріал 

трубопро

воду

Схил Тиск

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

м³/год

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)

Технічний 

стан (знос) 

труб, % 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

каналізаційних мереж м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 4 

Вулиця, № будинку Від До Вид

Код (або 

координат

и вузлів) 

ділянки 

мережі 

Глибина 

закладанн

я

Режим 

роботи

Шляхов

ий 

приплив 

стоку

Наповне

ння 

колектор

а

Швидкість 

руху води в 

колекторі

Загальні 

витрати 

води

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточна 

завантаженіс

ть, м³/год

№

Умовна адреса  мережі

Довжина, 

м

Діаметр, 

(мм²)

Матеріал 

трубопро

воду

Схил Тиск

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

м³/год

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)

Технічний 

стан (знос) 

труб, % 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

мереж зливової каналізації м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

№ Тип споруди 

Назва вулиці, 

провулку, проїзду, 

площі тощо 

Первісна 

вартість, 

грн 

Протяжність 

зливової 

каналізації, км 

Кількість 

зливоприймачів, 

шт 

Кількість 

оглядових 

колодязів, 

шт 

Діаметр 

колектора, 

мм 

Рік введення в 

експлуатацію 

                  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 



міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

мереж зовнішнього освітлення м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 
№ Тип споруди Назва 

вулиці, 

провулку, 

проїзду, 

площі 

тощо 

Первісна 

вартість, 

грн 

Кількість 

опор 

Тип опор Кількість 

світильників 

Тип 

світильників 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Довжина 

мереж, км 

Марка і 

переріз 

провода, 

кабеля, мм 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

                        

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 



від 13.02.2020 р. №379 

 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

мереж теплопостачання м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому          С. Чорнолуцький 

Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

Вулиця, № будинку Від До Вид
Шляхови

й відбір

Спосіб 

прокладан

ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточна 

завантаженіс

ть, м³/год

№

Умовна адреса  мережі

Довжина, 

м

Діаметр, 

(мм²)

Матеріал 

трубопров

оду

Код (або 

координат

и вузлів) 

ділянки 

мережі

Глибина 

закладанн

я

Схил Тиск
Режим 

роботи

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

м³/год

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)

Наявність 

антикорозій

ного 

внутрішньог

о покриття

Наявність 

антикорозій

ного 

зовнішнього 

покриття

Технічни

й стан 

(знос) 

труб, % 



 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

мереж гарячого водопостачання м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

Вулиця, № будинку Від До Вид
Шляхови

й відбір

Спосіб 

прокладан

ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточна 

завантаженіс

ть, м³/год

№

Умовна адреса  мережі

Довжина, 

м

Діаметр, 

(мм²)

Матеріал 

трубопров

оду

Код (або 

координат

и вузлів) 

ділянки 

мережі

Глибина 

закладанн

я

Схил Тиск
Режим 

роботи

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

м³/год

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)

Наявність 

антикорозій

ного 

внутрішньог

о покриття

Наявність 

антикорозій

ного 

зовнішнього 

покриття

Технічни

й стан 

(знос) 

труб, % 



Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

мереж газопостачання м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 9 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 

 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

Вулиця, № будинку Від До Вид

Глибина 

закладанн

я

Схил Тиск
Шляхови

й відбір

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№

Умовна адреса  мережі

Довжина, 

м

Діаметр, 

(мм²)

Матеріал 

трубопров

оду

Код (або 

координат

и вузлів) 

ділянки 

мережі

Поточна 

завантаженіс

ть, м³/год

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

м³/год

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Технічни

й стан 

(знос) 

труб, % 

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)



мереж електропостачання м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 
Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 

 

 
 

  Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер департаменту Підпис М.П. П.І.Б.    

           

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний інженер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

В. о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 

Додаток 10 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №379 
 

Відомість (інвентаризаційна) техніко-економічних показників  

телекомунікаційних мереж м. Вінниці станом на 01.01.2020 р. 

Вулиця, № будинку Від До Вид

Технічний 

стан (знос) 

, % 

Залишкова 

вартість, грн

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання)

Умовна адреса  мережі

К-сть 

абонентів, 

од.

Пропускна 

(проектна) 

здатність, 

мВт

Потужні

сть, 

транс-

рів, 

(кВА)

Охоронна 

зона 

об’єкта, м

Площа 

земельної 

ділянки, м²

Балансова 

вартість, 

грн.

Техпаспо

рт мережі 

(інв. 

справа), 

№, дата

Глибина 

закладання 

кабеля

Активний 

опір

Навантажен

ня

Довжина, 

м

Напруга 

мережі, 

кВ

Переріз 

кабеля, 

марка 

кабеля, ЛЕП, 

тип ТП

Матеріал 

жили 

(проводу)каб

еля, 

матеріал 

опори

Код (або 

координати 

вузлів ділянки 

мережі)



Власник: __________________________ 

Балансоутримувач:__________________ 

Користувач: ________________________ 
 

№ 

Умовна адреса  мережі   Код (або 

координати 

вузлів 

ділянки 

мережі) 

Довжина, 

м 

Діаметр, 

мм 

Марка 

кабеля, 

тип 

труб 

Матеріал 

жили кабеля, 

трубопроводу  

Спосіб 

прокладання   

Глибина 

закладання, 

висота 

підвіски 

кабеля,            

м 

Тип 

кінцевого 

обладнання 

Техпаспорт 

мережі 

(інв. 

справа), №, 

дата 

Охоронна 

зона 

об’єкта, 

м 

Рішення про 

передачу у 

користування 

(господарське 

відання, баланс) 

Вулиця, № 

будинку 
Від До Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

 

 Керівник департаменту  Підпис М.П. П.І.Б.    

        

 Керівник підприємства    Підпис М.П. П.І.Б.    

 Головний бухгалтер підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 Заступник керівника підприємства   Підпис М.П. П.І.Б.    

 

 

В. о. керуючого справами виконкому            С. Чорнолуцький 


