
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 21.05.2020 р. № 1030 

м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про погодження комунальному 

підприємству Вінницької міської ради  

«Вінницяміськтеплоенерго» наміру  

на придбання будівель, споруд,  

обладнання, інженерних мереж котельні по  

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е» 

 

        Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59, частиною 5 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про погодження комунальному 

підприємству Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» наміру на 

придбання будівель, споруд, обладнання, інженерних мереж котельні по вул. 

Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е» (додається). 

2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчого комітету подати це рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  С. Матусяка. 

 

 

 

Міський голова                                                С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 21.05.2020 р. № 1030 
 

 

Проект рішення міської ради 
 
 

Про погодження комунальному підприємству  

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

наміру на придбання будівель, споруд,  

обладнання, інженерних мереж котельні по  

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е 

 

Розглянувши лист комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» від 20.05.2020 року № 01/1357, враховуючи 

доповідну записку департаменту енергетики, транспорту і зв’язку міської  ради 

від 20.05.2020 року №21-00-007-24026, відповідно до частини 5 статті 16, пункту 

30 частини 1 статті 26, частина 1 статті 59, частини 2 статті 60, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення сталого проходження 

опалювальних періодів у місті Вінниця, міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Погодити комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» намір на придбання будівель, споруд, обладнання та 

інженерних мереж котельні, що розташована за адресою: м. Вінниця,  вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 2Е, власником якого, згідно з Державним реєстром речових 

прав на нерухоме майно, є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Теплокомуненерго Маяк ЛТД». 

2. Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» узгодити із товариством з обмеженою 

відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» перелік будівель, споруд, 

обладнання, інженерних мереж та умови їх придбання, з подальшим винесенням 

даного питання на розгляд та затвердження Вінницької міської ради. 

3. Доручити департаменту енергетики, транспорту і зв’язку міської  

ради здійснити підготовчі заходи згідно з чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (О.Дан) та постійну комісію міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Р.Андронійчук).  

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому     С. Чорнолуцький  
 

 


