
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 21.01.2021 р. № 131 

м. Вінниця 
 

Про надання дозволу департаменту міського господарства  

Вінницької міської ради на проектування реконструкції мережі  

теплопостачання від ТК 113/6-5-1 до житлового будинку по  

вул. Соборній, 91 в м. Вінниці 

 

 Розглянувши клопотання департаменту міського господарства  

Вінницької міської ради про надання дозволу на проектування реконструкції 

мережі теплопостачання від ТК 113/6-5-1 до житлового будинку по                           

вул. Соборній, 91 в м. Вінниці, враховуючи Державний акт на право постійного 

користування землею м. Вінниці від 15.12.1962р., Постанову Верховної Ради 

України «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району 

Вінницької області від 13.05.2015р. № 401-VIII, 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 департаменту міського господарства Вінницької міської 

ради на проектування реконструкції мережі теплопостачання від ТК 113/6-5-1 

до житлового будинку по вул. Соборній, 91 в м. Вінниці. 

2. Зобов`язати замовника: 

2.1.Розробити проектно-кошторисні документації та затвердити їх в 

установленому  порядку. 

2.2.До виконання підготовчих та будівельних робіт приступити після 

отримання документу, що надає право на виконання вищезазначених робіт в 

департаменті архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради 



відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 466 (зі 

змінами від 26 серпня 2015 р. № 747) з наступним прийняттям об’єктів до 

експлуатації в установленому законодавством порядку.                                                                                                  

2.3.Після завершення будівництва, до прийняття об’єктів до експлуатації, 

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 


