
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28.01.2021 р. №160    

 м. Вінниця 
 

Про передачу реконструйованих 

мереж теплопостачання  

в м. Вінниці 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30, частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та частинами 1-3 статті 136 Господарського кодексу України,                     

з метою якісного обслуговування і експлуатації мереж теплопостачання, 

реконструйованих за бюджетні кошти, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Департаменту міського господарства міської ради передати, а 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради прийняти на 

баланс реконструйовані мережі теплопостачання, загальною вартістю                      

4 340 580 грн. 79 коп. (чотири мільйони триста сорок тисяч п’ятсот 

вісімдесят грн. 79 коп.) згідно з додатком.  

2. 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 

територіальної громади передане у господарське відання», а КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» прийняти на баланс у господарське відання 

реконструйовані мережі теплопостачання загальною вартістю 4 340 580 грн. 

79 коп. (чотири мільйони триста сорок тисяч п’ятсот вісімдесят грн. 79 коп.) 

згідно з додатком, як внесок на поповнення статутного капіталу 

підприємства. 

3. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 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, зазначеному 

відповідно у пункті 2 даного  рішення. 

4. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити внесення 

відповідних змін до переліку об’єктів комунальної власності Вінницької 

міської  територіальної  громади, після виконання пункту 3 даного рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  М.Форманюка. 

 

Міський голова                                                                     С. Моргунов 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради   

від 28.01.2021 р. №160 

 

ПЕРЕЛІК 

реконструйованих мереж теплопостачання 

  

№ 

п/п 
Адреса об’єкта 

Діаметр та  

протяжність мережі 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 

мережі 

теплопостачання до 

житлових будинків по 

просп. Космонавтів, 

26,28, вул. В.Порика 

11,13,15 

від ТК 30 до ж.б. №26 по 

просп. Космонавтів 
2Ø133/225 – 66 м                                 

2 334 160,78 

від ТК 30 до ТК 31 2Ø133/225 – 69,5 м 

від ТК 31 до ж.б. №13 по 

вул. В.Порика 
2Ø89/160 – 15 м    

від ТК 31 до ІТК 1 2Ø108/200 – 26 м    

від ІТК 1 до ж.б. №24 по 

просп. Космонавтів 
2Ø76/140 – 61,7 м    

від ІТК 1 до ТК 35  2Ø108/200 – 42 м 

від ТК 35 до ж.б. №15 по 

вул. В.Порика  
2Ø76/140 – 29,8 м    

2 

мережі 

теплопостачання до 

житлового будинку 

№5 по вул. В.Порика 

від ТК 9 до ПТК 1 2Ø108/200 – 57,5 м                        

1 259 630,77 

від ПТК 1 до ж.б. №5 по 

вул. В.Порика 
2Ø108/200 – 10 м                           

від ПТК1 до ж.б. №5а по 

вул. В.Порика 
2Ø76/140 – 106,5 м                               

3 

мережі 

теплопостачання до 

житлового будинку 

по просп. Юності, 31 

від ІТК 61 до ІТК 62 по 

просп. Юності 
2Ø89/160 – 25 м                           472 376,52 

4 

мережі 

теплопостачання до 

житлового будинку 

по вул. Пирогова, 73 

від ТК 20 до ж.б. №73 по 

вул. Пирогова 
2Ø76/140 – 19,5м            274 412,72 

 Всього: 4 340 580,79 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                      С.Чорнолуцький 

 

 

 



Департамент міського господарства 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку житлово-

комунального господарства та енергетики 

Зімбовський Олександр Арнольдович 

 

 

 

 

 

 

 


