
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 09.12.2021 р. № 3021 

м. Вінниця 

 

Про затвердження акту приймання-передачі 

118 м/п мереж теплопостачання від ТК80А 

до будівлі по вул. Стельмаха, 43Б у 

комунальну власність Вінницької міської  

територіальної громади 

 
Розглянувши наданий комісією акт приймання передачі у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної громади 118м/п мереж 
теплопостачання від ТК80А до будівлі  по вул. Стельмаха, 43Б , керуючись ст. 
29, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 136 Господарського кодексу України, законом України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності» та змінами до нього, 
рішенням міської ради від 29.10.2021 року №638 «Про узгодження пропозицій 
органів, уповноважених управляти державним майном та майном інших форм 
власності, щодо безоплатної його передачі у комунальну власність Вінницької 
міської  територіальної громади», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади 118м/п мереж теплопостачання від 

ТК80А до будівлі  по вул.Стельмаха,43Б, загальною балансовою вартістю 

1020,00грн. (одна тисяча двадцять грн.). 

2. ТОВ «Агрошляхбудсервіс-В» передати, а департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради прийняти на баланс та відобразити в 

бухгалтерському обліку, відповідно до вимог чинного законодавства України 

мережі, зазначені в пункті 1 цього рішення. 

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

виділенням в реєстрах аналітичного обліку у відокремлену групу, з 

позначенням «майно комунальної власності територіальної громади                  м. 

Вінниці,  передане в господарське відання», а КП ВМР 

«Вінницямісьтеплоенерго» прийняти на баланс, з віднесенням на поповнення 

статутного фонду мережі теплопостачання, зазначені в пункті 1 цього рішення, 

як майно комунальної власності передане в господарське відання та 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 

відповідно у п.1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент  енергетики, транспорту та зв’язку 

Курганюк Ніна Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу енергетики 

 

 

 

 

 

 



«Затверджено»
Рішенням виконавчого комітету
Вінницької міської ради
від «___» _____________2021 р.№

А К Т
приймання-передачі від ТОВ «Агрошляхбудсервіс-В» у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади мережі теплопостачання від ТК80А до
будівлі по вул.Стельмаха,43Б

Комісія, що створена відповідно рішення виконкому міської ради від 25.02.2021р. 
№500, у складі:

Матусяк Сергій Володимирович - заступник міського голови, голова комісії; 
Форманюк Микола Вікторович - заступник міського голови;

- директор департаменту комунального 
майна міської ради, заступник голови комісії;

- головний спеціаліст відділу використання нерухомого 
майна департаменту комунального майна, секретар 
комісії;

Петров Андрій Анатолійович 

Шуляк Дар’я Олександрівна

Члени комісії:

Луценко Наталія Дмитрівна 

Мартьянов Максим Петрович 

Никонюк Олег Валерійович

- директор департаменту фінансів міської ради;

інвестицій-директор департаменту економіки і 
міської ради;
- начальник відділу господарських відносин 
департаменту правової політики та якості міської 
ради;

Маховський Яків Олександрович - директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради
- директор департаменту енергетики, 
транспорту та зв’язку міської ради
- головний бухгалтер департаменту енергетики, 
транспорту і зв’язку міської ради

- голова постійної комісії міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності;
- генеральний директор КП

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Бляхарчук Світлана Юріївна - головний бухгалтер КП

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Варламов Михайло Васильович 

Огородник Таїса Іванівна 

Бабій Петро Валерійович

Білик Максим Сергійович

Купецька Олена Василівна - директор ТОВ «Агрошляхбудсервіс-В»

провела обстеження мережі теплопостачання ( від ТК80А до будівлі по 
вул.Стельмаха,43Б), яка підлягає передачі в комунальну власність Вінницької міської 
територіальної громади.



Комісія встановила:

1. До складу об’єкту передачі входять мережі теплопостачання
118м/п 2Д 57/125мм

2. Об’єкт передачі 2007 року забудови, ремонту не потребує.
3. Загальна балансова вартість мереж складає 1020,00грн.

Мережі теплопостачання (від ТК80А до будівлі по вул.Стельмаха,43Б), загальною 
балансовою вартістю 1020,00грн. (одна тисяча^двадцять) грн, передаються у 
комунальну власність Вінницької міської територшльші/ громади у хорошому санітарно- 
технічному стані, капітального ремонту не потребують.

Голова комісії:

Секретар комісії: 
Члени комісії:

С. Матусяк

М. Форманюк 

А. Петров 

Д. Шуляк 

М. Варламов 

Т. Огородник 

Н. Луценко 

М. Мартьянов 

О. Никонюк 

Я. Маховський 

П. Бабій 

М. Білик 

С. Бляхарчук 

О. Купецька


