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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

 

Від 02.09.2021 р. №2038  
 м. Вінниця 

 

Про передачу майна із балансу 

комунального закладу «Заклад 

дошкільної освіти № 33 

Вінницької міської  ради»  
 

 

З метою належного утримання та обслуговування майна, переданого на 

баланс комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької 

міської ради» відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

26.08.2021 р. № 2004 «Про затвердження акту безоплатного приймання-

передачі у комунальну власність Вінницької міської територіальної громади 

будівлі дитячого садочка на 120 місць по вул. Ватутіна», керуючись 

Положенням про порядок списання матеріальних цінностей з балансу 

бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. 

Вінниці, затвердженого рішенням міської ради від 06.07.2012р. №834 зі 

змінами, частинами 1-3 статті 136 Господарського кодексу України, 

підпунктом 1 пункту «а» частини 1 статті 29, частиною 1 статті 52, частиною 

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

виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Департаменту освіти міської ради забезпечити безоплатну передачу з 

балансу комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької 

міської ради», а департаменту комунального господарства та благоустрою 

міської ради забезпечити безоплатну передачу на баланс МКУП 

«Міськсвітло» в господарське відання для експлуатації мережу зовнішнього 

освітлення  комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької 

міської ради» загальною вартістю 213448,28 грн.  згідно додатку 1 до рішення. 

2. Департаменту освіти міської ради забезпечити безоплатну передачу з 

балансу комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької 

міської ради», а департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради 

прийняти на баланс та відобразити в бухгалтерському обліку, відповідно до 



вимог чинного законодавства, майно загальною вартістю 818173,70 грн., 

згідно додатку 2 до 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 

територіальної громади, передане в господарське відання», а КП ВМР 

«Вінницямісьтеплоенерго» прийняти  на баланс, з віднесенням на 

поповнення статутного фонду, як майно комунальної власності передане в 

господарське відання, загальною вартістю 818173,70 грн., згідно з додатком 2 

до даного рішення. 

4. КЗ «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької міської ради», МКУП 

«Міськсвітло», 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, зазначених в даному рішенні. 

5. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити внесення 

відповідних змін до переліку об’єктів комунальної власності Вінницької 

міської територіальної громади, після виконання пункту 4 даного рішення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Г. Якубович.  

 

 

Секретар міської ради      П. Яблонський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 02.09.2021 р. №2038 

 

 

Мережа зовнішнього освітлення, що передається з балансу комунального 

закладу «Заклад дошкільної освіти № 33 Вінницької міської ради» на баланс 

департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради 

 

 

Мережі зовнішнього освітлення загальною вартістю 213448,28 грн., в т.ч.: 

       - 300 м.пог. кабелю - в траншеї (кабель АВВГ 4х16 мм2 ),  

       - 130 м.пог. - прокладання проводу в опорах (провід ПВС 3х0.75 мм2), 

       -  опора OSH 60/3 - 11 шт., 

       -  світлодіодний світильник LED 100 Вт - 7 шт., 

       -  світлодіодний світильник LED 50 Вт - 5 шт., 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови      С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 02.09.2021 р. №2038 

 

Майно, що передається з балансу комунального закладу «Заклад дошкільної 

освіти № 33 Вінницької міської ради» на баланс департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради 

 
1.  Котельня з димовою трубою - 13.50 м.кв., загальною вартістю - 592997,60 грн., в т.ч.: 

Перелік обладнання, встановленого в котельні: 

Найменування обладнання, марка 

 

 Кількість Ціна, грн. Сума, грн. 

Щит керування котельні ЩК-ГК1-3  

 

       1 50 640,00 50 640,00 

 Котел SAAB-96        3 31000,00 93000,00 

Теплолічильник ультразвуковий AXIS  

INDUSTRIES SKS-3 Q=30 m3/год, DN50     

SKS-3 №00215862 
 

        

       1 

 

27 738,90 

 

 

27 738,90 

Реле тиску Danfoss KPI 35 -0,2-8bar G1/4A   

 

       9 2 248,42 

 

20 235,74 

 

Установка водозм'якшувальна Ecosoft     

FK0844CEMIXA 
 

        1 19 968,12 

 

19 968,12 

Лічильник холодної води з імпульсним  

виходом SENSUS iPERL 15 Q3 2,5          

ЛК-15ІХ (№0200139005) 
 

       1 8197,36 8197,36 

Пульт для контролю роботи           котельні  

"Сигнал 1ДН" 
 

       1 7 854,00 7 854,00 

Пристрій зв'язку GSM/GPRS "Сигнал 56" 

 

       2 3 274,20 6 548,40 

Маршрутизатор GSM RUT950 Teltonika 

 

       1  5 528,40 5 528,40 

Пульт пожежної сигналізації "ППКП 

"Тирас-4П" 
 

        1 4 462,50 4 462,50 

Пульт індикації роботи котельні "Сигнал  

2ДН" 
 

        1 2 932,50 2 932,50 

Реле низького тиску газу DG30 

 

        1 2 705,52 2 705,52 

Лiчильник електроенергiї NIK 2303 АР 

П11121 
 

       1 2 305,20 2 305,20 

Щит розподільчий котельні ЩР 

 

       1 2 040,00 2 040,00 

Манометр показний ДМ 05-0,6 МПа-G1/2 

 

       7 233,10 1 631,70 

Пристрій автоматичного включення 

резерву    (АВР), 380В, 63А 
 

       1 1 326,00 1 326,00 



Газоаналiзатор СН4 – СО Лелека 

 

        1 979,20 979,20 

Реле напруги ZUBR 3F 

 

       1 724,20 724,20 

Манометр показний ДМ 05100-1 МПа-1-

G1/2 
 

       2 233,10 466,20 

Термометр біметалевий 0-120 С  з зах. 

гільзою 
 

       1 319,42 319,42 

  Система очистки води «Екософт»         1 19968,12 19968,12 

Насосна станція WILO Jet НWJ301 X EM 

 

        1 8582,89 8582,89 

Розширювальний бак  VAREM         1 2570,06 2570,06 

                                          Разом:   290 724,43 

 

2. Зовнішні мережі теплопостачання: дві труби сталеві попередньо ізольовані 

Т11 та Т21 ∅89/160мм, L=50 м.пог. в безканальній прокладці, вартість - 

219555,60 грн. 

 

3. Зовнішні мережі водопостачання: труба водопровідна  ПЕ100  SDR17 

∅63х3.8мм, L=30.0 м.пог., вартість - 3272,40 грн.  

 

4. Лічильник води (розміщений в ІТП), марка ЛК -151 № 0200139224 вартість 

- 2348,10 грн.,  

 

Покази лічильників обліку на момент передачі: 
   Лічильник             Марка Покази лічильника 

на момент 

передачі 

Лічильник теплової енергії (котельня) SKS-3 №00215862       0,104 Гкал 

Лічильник обліку газу Itron (№3404148353)            48,7 

Лічильник води (ІТП) ЛК-15І (№0200139224)             8,3 

Лічильник води (котельня) ЛК-15ІХ (№0200139005)             1,8 

Лічильник електроенергії (котельня) NIK 2303 (№11693750)       21,75 кВт 

 

 

 

 

Заступник міського голови      С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент освіти Вінницької міської ради 

 

Мазур Наталія Володимирівна 

 

заступник директора департаменту з економічних питань департаменту 

освіти Вінницької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


