
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 14.01.2021 р. №85   

 м. Вінниця 

 

 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 22.05.2020 №2286  

шляхом викладення його в новій редакції» 

 

 

З метою запровадження високих стандартів якості надання комунальних 

послуг, розбудови базової інфраструктури, яка забезпечує надання комунальних 

послуг для сталого соціально-економічного та екологічного розвитку Вінницької 

міської територіальної громади, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 

6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 22.05.2020 № 2286 шляхом викладення його в новій 

редакції» згідно з додатком. 

2. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та 

її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С.Матусяка. 

 

 

 

Міський голова        С. Моргунов 



 

Додаток до  рішення  

виконкому міської ради 

від 14.01.2021 р. № 85 

 

 

Проект рішення міської ради 
 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 22.05.2020 № 2286  

шляхом викладення його в новій редакції 

 

 

З метою запровадження високих стандартів якості надання комунальних 

послуг, розбудови базової інфраструктури, яка забезпечує надання комунальних 

послуг для сталого соціально-економічного та екологічного розвитку Вінницької 

міської територіальної громади, керуючись частиною 5 статті 16, пунктом 30 

частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 2 статті 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до назви рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020                   

№ 2286, виклавши її в новій редакції: «Про погодження намірів придбання 

нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та іншого індивідуального визначеного 

майна, що розташоване на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е в м. Вінниці». 

2. Викласти та затвердити рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020             

№ 2286 в новій редакції: 

«1. Погодити наміри придбання з приватної власності Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» (надалі – ТОВ 

«ТКЕ Маяк ЛТД») в комунальну власність Вінницької міської територіальної 

громади нерухомого та іншого індивідуального визначеного майна, що 

розташоване на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е в м. Вінниці, а саме: 

нежитлових будівель; земельних ділянок; інженерних мереж та споруд; 

обладнання та іншого індивідуально визначеного майна, з метою подальшого 

його використання комунальним підприємством Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» (надалі – КП «Вінницяміськтеплоенерго») на праві 

господарського відання. 

2.  Департаменту енергетики, транспорту і зв’язку міської  ради спільно з 

КП «Вінницяміськтеплоенерго» узгодити з ТОВ «ТКЕ Маяк ЛТД» перелік 

нежитлових будівель; інженерних мереж та споруд; площу та межі земельних 

ділянок; обладнання, іншого індивідуально визначеного майна, що підлягає 

придбанню в комунальну власність Вінницької міської територіальної громади, 

а також умови його придбання та забезпечити розгляд такого переліку на 

засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. 



3. Департаменту енергетики, транспорту і зв’язку міської ради, в зв’язку зі 

зміною суб’єкта, уповноваженого на придбання  нежитлових будівель; 

земельних ділянок; інженерних мереж та споруд; обладнання та іншого 

індивідуально визначеного майна, направити лист до Антимонопольного 

комітету України про надання попередніх висновків за рішенням № 623-р від 

08.10.2020 «Про надання дозволу на концентрацію».  

4. Рекомендувати ТОВ «ТКЕ Маяк ЛТД» замовити проведення суб‘єктами 

оціночної діяльності експертної оцінки нежитлових будівель; земельних ділянок; 

інженерних мереж та споруд; обладнання та іншого індивідуально визначеного 

майна та передати звіти про оцінку департаменту комунального майна. 

5. Департаменту комунального майна міської ради:  

5.1.  Замовити рецензування звіту (-ів) про оцінку нежитлових будівель; 

інженерних мереж та споруд; обладнання та іншого індивідуально 

визначеного майна; 

5.2. Забезпечити розгляд рецензованого (-их) звіту (-ів), зазначеного (-их) в 

п. 5.1. рішення, на засіданні виконавчого комітету міської ради; 

5.3. За окремим рішенням міської ради, після виконання пунктів 5.1., 5.2. 

рішення, укласти договір (-и) купівлі-продажу: 

- нежитлових будівель (з обов‘язковим нотаріальним посвідченням); 

- інженерних мереж, споруд, обладнання та іншого індивідуально 

визначеного майна (з нотаріальним посвідченням за необхідності). 

6. Департаменту фінансів міської ради спільно з департаментом 

комунального майна міської ради надати пропозиції виконавчому комітету 

міської ради та міській раді щодо передбачення в бюджеті Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік видатків, зазначених в підпункті 5.1. даного 

рішення. 

7. Департаменту комунального майна міської ради спільно з 

департаментом земельних ресурсів міської ради: 

7.1. Вжити адміністративно-організаційні заходи, необхідні для: 

7.1.1. Замовлення  рецензування  звіту (-ів)  про  оцінку  земельної  (-их)  

ділянки (-ок); 

7.1.2. Забезпечення розгляду рецензованого (-их) звіту (-ів), зазначеного (-

их) в п. 6.1.1. рішення, на засіданні виконавчого комітету міської ради. 

7.1.3. Укладання за окремим рішенням міської ради нотаріально 

посвідченого (-их)  договору (-ів) купівлі-продажу земельної (-них) 

ділянки (-ок) (в тому числі, підготовка проектів договорів та 

відповідних рішень про їх затвердження, тощо) після виконання 

пунктів 7.1.1., 7.1.2. рішення. 

7.2. Надати на розгляд засідань виконавчого комітету та міської ради 

пропозиції щодо замовника послуг, зазначених в пунктах 7.1.1., 7.1.2. рішення, 

та відповідно сторони в зобов‘язані купівлі-продажу  земельної (-их) ділянки 

(-ок) за даним рішенням. 

8. Департаменту фінансів міської ради спільно з департаментом земельних 

ресурсів міської ради надати пропозиції виконавчому комітету міської ради та 

міській раді щодо передбачення в бюджеті Вінницької міської територіальної 

громади на 2021 рік видатків, зазначених в підпункті 7.1.1. даного рішення. 



9. Після проведення за Вінницькою міською територіальною громадою 

державної реєстрації права комунальної власності на нерухоме (в т.ч. земельну 

(-і) ділянку (-ки)) майно, зазначене в п. 2. рішення: 

9.1.  Департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради вжити 

заходи, необхідні для передачі на баланс та закріплення нерухомого 

(відмінного від земельної ділянки) та іншого індивідуально визначеного 

майна, зазначеного в п. 2. рішення, за  КП «Вінницяміськтеплоенерго» на праві 

господарського відання; 

9.2.  Департаменту земельних ресурсів міської ради в порядку та у спосіб, 

визначені чинним законодавством, вжити заходи, необхідні для передачі 

земельної (-их) ділянки (-ок), зазначеної (-их) в п. 2 рішення, в постійне 

користування КП «Вінницяміськтеплоенерго». 

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань: житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій); промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (В. Павлюк); планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (С.Ярова).». 

 
 

В.о. керуючого справами виконкому   С.Чорнолуцький 



 

 

Департамент комунального майна  

Мацюк Діана Василівна  

Заступник директора департаменту- начальник відділу моніторингу та 

формування нерухомого майна 
 

 

 


