
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 400  

29 л и п н я ___2022 р. 27 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8
скликання від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в 

господарське відання комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами)

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної 
власності», рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року 
№ 432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної 
власності», рішення 26 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 червня 2022 року 
№ 386 «Про внесення змін до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання 
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго», враховуючи 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до пункту 7 Додатка до рішення 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в 
господарське відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» 
(зі змінами) та викласти його в новій редакції, що додається.

2. Вилучити абзац 10 «Мережа опалювальної системи лікувального 
корпусу» пункту 22 Додатка до рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання 
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами), та 
викласти пункт 22 в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до пункту 2 рішення 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 
скликання від 24 грудня 2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське 
відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами) та 
викласти його в такій редакції:



«2. Брацлавській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Немирівського 
району Вінницької обласної Ради (Дубова С.В.), комунальній установі 
«Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень» (Дудник Г.В.), комунальному закладу 
«Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради» (Хлівнюк М.М.), 
комунальному некомерційному підприємству «Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради» (Мазур М.О.), 
Тульчинському фаховому коледжу культури (Трачук Л.Д.), комунальному 
некомерційному підприємству «Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій 
Вінницької обласної Ради» (Мельник С.Ю.), комунальному некомерційному 
підприємству «Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради» (Малащук В.Д.), комунальному некомерційному підприємству 
«Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» 
(Бабій О.І.)» комунальному закладу «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької 
обласної Ради (Подзігун А.М.), комунальному закладу вищої освіти «Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (Савчук П.Н.), 
Яришівському психоневрологічному будинку-інтернату (Голота В.Я.), 
Піщанській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Вінницької обласної 
Ради (Ацеховська О.В.), комунальному закладу «Котюжанівська спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради (Гетманчук В.І), комунальному 
некомерційному підприємству «Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради» (Добинда A.М.), 
комунальному некомерційному підприємству «Печерська обласна лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради» (Павлюк О.С.) та 
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (Ковальов А.Є.) 
здійснити передачу-приймання майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, до 1 
вересня 2022 року, відповідно до чинного законодавства та надати акти 
передачі-приймання управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.»

4. Доповнити рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2021 року № 321 «Про передачу майна в господарське відання комунальному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами) пунктом 3 такого змісту:

«3. Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради (Гуцаленко М.Д.), комунальному закладу «Іванівська спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради (Рибочка Л.М.), комунальному закладу 
«Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради (Косач Ю.М.), 
Мурованокуриловецькій загальноосвітній санаторній школі-інтернату І-ІІІ 
ступенів Вінницької обласної Ради (Стозуб О.І.), Дашівському навчально- 
реабілітаційному центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради 
(Коваленко А.Л.), комунальному закладу «Нечуївська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради (Брюнеткіна Г.Г.), Немирівському навчально- 
реабілітаційному центру Вінницької обласної Ради (Сук Н.В.) та комунальному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (Ковальов А.Є.) здійснити передачу- 
приймання майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, до 01 січня 2023 року,



відповідно до чинного законодавства та надати акти передачі-приймання 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області.»

5. Пункт 3 рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 
року № 321 «Про передачу майна в господарське відання комунальному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами) відповідно вважати 
пунктом 4.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, ьбомунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури. 11 І)

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 27 сесії 

Вінницької обласної Ради 
8 скликання 

від 29.07.2022 р. № 400

Перелік майна, що вилучається із оперативного управління закладів 
охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, та є спільною 
власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області та

передається в господарське відання комунальному підприємству 
____ ___________ «Вінницяоблтеплоенерго»_____ ___________

№

Назва
закладу,
адреса

Перелік майна (споруди та 
обладнання)

Рік 
введен 

ня в 
експлу 
атацію

Інвентарний
номер

Первісна
вартість,

грн

Залишкова
вартість,

грн.

7 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Северинів- 
ська лікарня 
відновного 
лікування 
Вінницької 
обласної 
Ради»,за 
адресою: 
Вінницька 
обл., Жмерин
ський район, 
с.Севери- 
нівка, 
вул. Сана
торська, 1

Опалювальний пункт 
(газовий)

2006 10300241 206789,00 119077,00

Газові котли КСГ-100 — 
2 шт

2007 - 0,00 0,00

Частина приміщення 
глинолікування площею 
19,2 кв.м.

1956 10300009 1401,00

Частина приміщення 
Господарського корпусу 
площею 82,4 кв.м.

1980 10300008 18056,00

Частина приміщення 
Лікувального корпусу № 1 
(пекарня) площею 4,0 
кв.м., в т. ч. котел газовий 
ТЕРМОБАР

1980 10300001 1663,00

Газопровід 1000 м, в т. ч. 
ШРП -  2 шт.

2006 10300251 34485,00 14597,36

Котел електричний 
РЯОТЕІШ  СКАТ

2022 1120040 19300,00 -

Котел електричний ЕРЕМ 2021 111300011 4989,00 -

Технологічне устаткування 
та обладнання котельні 
(котел опалювальний 
С 130-441 вЗ -  1 шт., котел 
опалювальний С 130-441 в2 
-  1 шт., крани, клапани, 
фланці, насоси, баки 
розширювальні круглі, 
баки для запасу води, 
фільтри для очищення 
води в трубопроводах, 
теплова мережа 106 м)

2014 10300555 610219,76 589879,12

22 Комунальне
некомерційне
підприємство

Частина будівлі 
лікувального корпусу 
твердопаливна котельня -

2019 101310001 130980,00

$ ЬрРЬ!<яЛ ии-&



«Печерська
обласна

котел «НІІСТу -  5» (площа 
32 кв.м)

лікарня
відновного

Водогрійний котел на 2500 
л (площа 29,5 кв.м)

1991 - - ■

лікування 
Вінницької 
обласної 
Ради», за 
адресою:

Частина будівлі 
лікувального корпусу 
електрокотельня — котел 
«КЕО -  105КВТ» - 2 шт 
(площа 27,6 кв.м)

2014 724285,00

Вінницька
обл.,
Тульчинський 
район, 
с. Печера, 
вул. І.Каль- 
ницького, 7

Електронасоси перекачки -  
2 шт

2014 - - -

Електролічильник «СТК -  
3-10»

2014 - - -

Розширювальний бак 2014 - - -

Система контролю 2014 - - -

Система захисту 2014 - - -

Двійна система силових 
підземних кабелів

2014 - - -

Трансформаторна 
підстанція «КТПУ - 1 В -  
400/10/04 на 400 КВ

2014

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН


