
  

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26.07.2018р. №1590   

  м. Вінниця 

 

 

 

Про передачу капітальних інвестицій 

в елементи будинку із заміною  

пасажирського ліфта у житловому будинку  

 
 

З метою надання якісних послуг мешканцям міста Вінниці, керуючись 

статтями 29, 30, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи наказ Міністерства 

України від 19.12.2006 №1213 та звернення міського комунального 

підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» від 23.07.2018 

№130, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Міському комунальному підприємству «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» передати, а департаменту житлового господарства 

міської ради прийняти на баланс капітальні інвестиції в елементи будинку із 

заміною пасажирського ліфта для відображення в бухгалтерському обліку із 

збільшенням балансової вартості житлового будинку на загальну суму 712 946 

грн 20 коп. (сімсот дванадцять тисяч дев’ятсот сорок шість грн 20 коп.) згідно 

додатку. 

 

2. Міському комунальному підприємству «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» у спосіб, передбачений Статутом підприємства та 

чинним законодавством України, відобразити передачу капітальних інвестицій 

в бухгалтерському обліку підприємства, а саме зменшити розмір Статутного 

капіталу підприємства на суму 712 946 грн 20 коп. (сімсот дванадцять тисяч 

дев’ятсот сорок шість грн 20 коп.). 

 

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради винести на розгляд 

сесії міської ради питання щодо внесення відповідних змін до Статуту міського 

комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».  

 



  

4. Департаменту комунального майна міської ради внести відповідні 

зміни до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови М. Форманюка та В. Скальського. 

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 

 



  

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 26.07.2018р. №1590 

 

            

 

Житловий будинок, в який вкладено капітальні інвестиції в елементи 

будинку із заміною пасажирського ліфта 
 

№ 

з/п 
Найменування  

Кількість 

поверхів 

Капітальні інвестиції  

(грн) 

1 м. Вінниця, вул. Литвиненко, 1  14 712 946,20 

Всього  712 946,20 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                   С. Чорнолуцький 

 

 



  

Департамент економіки і інвестицій міської ради 

 

Вернигора Тетяна Володимирівна 

 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління 

економічної політики 

 

 

 


