
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
  

Від 28.08.2020 р. № 1749 

             м. Вінниця 

 

Про передачу будівлі  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

в житловому кварталі №8 району «Поділля» 

в м. Вінниця, інженерних мереж та споруд  

  
  
 
 

 Керуючись підпунктом 1 пункту «а» ч.1 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 та 

обслуговування будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, в житловому 

кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниця, інженерних мереж та споруд,    

виконавчий комітет міської ради   
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Департаменту капітального будівництва міської ради безоплатно передати, 

а департаменту освіти міської ради забезпечити прийняття на баланс в 

оперативне управління Комунального закладу «Гімназія №24 Вінницької 

міської ради», збудованого об’єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в 

житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниця», загальною 

вартістю – 103 789 762,00 грн. 

2. Департаменту капітального будівництва міської ради передати, а: 

2.1. Департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради прийняти 

на баланс та відобразити в бухгалтерському обліку, відповідно до вимог 

чинного законодавства, інженерні мережі та споруди, загальною 

вартістю 7 825 976,00 грн., згідно з пунктами 1-5 додатку до даного 

рішення; 

2.2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

прийняти на баланс та відобразити в бухгалтерському обліку, відповідно 

до вимог чинного законодавства, мережі зовнішнього освітлення та 

зливової каналізації, загальною  вартістю 853 142,00 грн., згідно з 

пунктами 6, 7 додатку до даного рішення; 



2.3. Виконавчому комітету міської ради прийняти на баланс та відобразити в 

бухгалтерському обліку, відповідно до вимог чинного законодавства, 

камери зовнішнього відеоспостереження та мережу зв’язку згідно з 

пунктом 8 додатку до даного рішення. 

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

виділенням в реєстрах аналітичного обліку у відокремлену групу, з 

позначенням «майно комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, передане в господарське відання», а: 

3.1. КП «Вінницяоблводоканал» прийняти на баланс, як майно комунальної 

власності передане в господарське відання, зовнішні мережі 

водопостачання та водовідведення, загальною вартістю 663 295,00 грн., 

згідно з пунктами 2, 3 додатку до даного рішення.  

3.2. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» прийняти на баланс, як майно 

комунальної власності передане в господарське відання, 

транспортабельну котельню та мережі теплового постачання, загальною 

вартістю 5233370 грн., згідно з пунктом 5 додатку до даного рішення. 

4. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

передати, з виділенням в реєстрах аналітичного обліку у відокремлену 

групу, з позначенням «майно комунальної власності Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, передане в господарське відання», а: 

4.1. МКУП «Міськсвітло» прийняти на баланс, як майно комунальної 

власності передане в господарське відання, мережу зовнішнього 

освітлення, загальною вартістю 853 142,00 грн., згідно з пунктом 6 

додатку до даного рішення. 

4.2. КП «Вінницьке шляхове управління» прийняти на баланс, як майно 

комунальної власності передане в господарське відання, мережі зливової 

каналізації, загальною вартістю 801 873,00 грн., згідно з пунктом 7 

додатку до даного рішення. 

5. Виконавчому комітету міської ради передати, з виділенням в реєстрах 

аналітичного обліку у відокремлену групу, з позначенням «майно 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, передане в господарське відання», а КП «Вінницький 

інформаційний центр» прийняти на баланс, як майно комунальної власності 

передане в господарське відання, камери зовнішнього відеоспостереження 

та мережу зв’язку, загальною вартістю 199 136,00 грн.,  згідно з пунктом 8 

додатку до даного рішення.     

6. КЗ «Гімназія №24 Вінницької міської ради», МКУП «Міськсвітло», КП 

«Вінницький інформаційний центр», КП «Вінницьке шляхове управління», 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблводоканал» подати 

до департаменту комунального майна міської ради через систему 

електронного документообігу та в паперовому вигляді примірник 

документу, що підтверджує факт змін в бухгалтерському обліку по об’єктах, 

зазначених в даному рішенні.    

7. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити внесення 

відповідних змін до переліку об’єктів комунальної власності Вінницької 



міської об’єднаної територіальної громади, після виконання пункту 6 

даного рішення.                                                                                                                                           

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського   

голови Форманюка М.В. 

   

 

 

       Міський голова                                                            С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



Додаток до рішення  

виконкому міської ради 

від 28.08.2020 р. № 1749 

Перелік 

 

Інженерних мереж та споруд по будівництву загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниця 

 

1. Трансформаторна підстанція КТПГС – 2×400/10/0,4кВ 

  - кількість- 1 шт. 

  - кабель АСБ-10 3×70. 

  -загальна протяжність – 230м. 

     

  -вартість- 1514154,00 грн. 

 

2.Мережа водопроводу: 

  -труби ПЕ д-110*6,6мм. 

  -загальна протяжність – 148,1 м.п. 

  -труби ПЕ д-32*2,0мм. 

  -загальна протяжність – 14,2 м.п. 

  -труби НПВХ д-110*4,2мм. 

  -загальна протяжність – 42,4 м.п. 

   

-вартість – 270458,00 грн. 

 

3. Мережа побутової каналізації: 

   - труба ПВХ SN8 д- 200 

  - загальна протяжність – 105,9 м.п. 

  - труба ПВХ SN8 д- 160 

  - загальна протяжність – 361,6 м.п. 

  - гофрова труба д-300 мм. 

  - загальна протяжність – 96 м.п. 

 

-вартість- 392837,00 грн. 

   

4. Зовнішнє газопостачання : 

  - Газорегуляторний пункт шафовий  

  - кількість – 1 шт 

  - Труби РЕ 80 SDR-17,6 д-63×3,6мм 

  - загальна протяжність – 70м. 

  - Труби РЕ 80 SDR-17,6 д-50×2,9мм 

  - загальна протяжність – 15м. 

  - Труби сталеві електрозварні М-20 д- 57мм 

  - загальна протяжність – 30м. 

 

- вартість – 415157,00 грн. 



 

5.Мережі зовнішнього теплопостачання та транспортабельну котельню: 

  - Труба металева теплоізоляційна в захисній поліетиленовій оболонці ø57/125мм 

  -  загальна протяжність – 142м.  

  - Труба металева теплоізоляційна в захисній поліетиленовій оболонці ø76/140мм 

  -  загальна протяжність – 142м.  

  - Труба металева теплоізоляційна в захисній поліетиленовій оболонці 

ø133/225мм 

  -  загальна протяжність – 284м.  

  - Транспортабельна котельня «BICCMAHH» Vitomodul 1000 ОГ-0 потужністю 

1000 кВ 

  - кількість – 1 шт  

  

 -вартість- 5233370,00 грн. 

   

6. Мережа зовнішнього освітлення: 

  - кабель АВбШв 5×25 

  -загальна протяжність – 802м. 

  - Опори паркові 3м. 

  - кількість – 9 шт. 

  - Опори 8 м . 

  - кількість – 18 шт. 

  - Світильники SFERA LED 40 BLACK. 

  - кількість – 9 шт. 

  - Світильники FREGAT LED 110 (W) 4000K. 

  - кількість – 23 шт. 

 

 

  -вартість – 853142,00 грн. 

 

7.Мережа дощової каналізаціі: 

  - труба ПВХ incor SN8 д- 200 

  - загальна протяжність - 95,22 м.п. 

  - труба ПВХ incor SN8 д- 160 

  - загальна протяжність - 6,3 м.п. 

  - труби ПВХ SN8 д-110 мм. 

  - загальна протяжність – 78,6м. 

  - труба ПВХ incor SN8 д- 300 

  - загальна протяжність - 389,9 м.п. 

  - труба ПВХ incor SN8 д- 400 

  - загальна протяжність - 85 м.п. 

 

- вартість – 801873,00 грн. 

8. Відеонагляд 

  -  Відеокамери DS-2C2T43G0-I8 (4.0) 

  - кількість – 22 



  - Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) 

  -  загальна протяжність – 1140м. 

  - Вартість- 199136,00 грн.       

 

 

   ------------------------------- 

 Всього : 9680127,00грн. 

      

 

В.о. керуючого справами виконкому                                              С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

  



Департамент капітального будівництва міської ради 

 

Іваниця Олександр Сергійович  

 

Заступник директора департаменту 


