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Протокол громадських слухань 
щодо обговорення інвестиційної програми комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2017 рік

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, 59. Зала засідань виконавчого 
комітету міської ради (кім. 320).

Дата та час проведення: 14 липня 2017 р. о 14.30 год.

Мета: ознайомлення мешканців з інвестиційною програмою комунального 
підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2017 рік. 
Ініціатором проведення громадських слухань визначений департамент енергетики, 
транспорту та зв’язку Вінницької міської ради.

Присутні:
Форманюк Микола Вікторович -  заступник міського голови, голова підготовчого 
комітету;
Якубович Галина Анатоліївна -  заступник міського голови;
Іващук Антоніна Янківна -  голова постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, член 
підготовчого комітету;
Телень Владислав Юрійович -  заступник директора, начальник відділу 
адміністрування системи якості департаменту правової політики та якості 
Вінницької міської ради, член підготовчого комітету;
Дідик Кристина Вікторівна -  регіональний представник ГО «Інститут «Республіка» 
у м. Вінниця, член підготовчого комітету;
Малецька Наталія Анатоліївна -  начальник інформаційно-аналітичного відділу 
департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради;
Ситник Ольга Георгіївна -  головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради;
Баскевич Анна Григорівна -  головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 
відділу департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради;
Єрохін Павло Дмитрович -  головний спеціаліст відділу енергетики департаменту 
енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради;
Чайкун Ірина Анатоліївна -  начальник відділу енергоменеджменту департаменту 
енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради;
Паламарчук Сергій Вікторович -  в.о. заступника генерального директора 
комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», 
член підготовчого комітету;
Мешканці -  73 особи.
Голова зборів:
Ситник Ольга Георгіївна -  головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради. 
Слухали:
Ситник О.Г. довела до відома присутніх:
- тему громадських слухань;



- порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій (зауважень) 
щодо предмету обговорень.

Слухали:
Ситник О.Г. повідомила учасникам зібрання про присутніх представників 
департаментів міської ради.

Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала обрати секретарем:
Малецьку Наталію Анатоліївну

Голосували: За -  73
Проти -  0 
Утримались -  0

Вирішили:
Обрати секретарем Малецьку H.A.

Ситник О.Г. для ведення громадських слухань запропонувала обрати президію у 
такому складі:
Форманюк Микола Вікторович -  заступник міського голови;
Якубович Галина Анатоліївна -  заступник міського голови;
Іващук Антоніна Янківна - голова постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; 
Паламарчук Сергій Вікторович -  в.о. заступника генерального директора КП BMP 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2017 рік.

Голосували: За -  73 
Проти -  0 
Утримались -  0

Вирішили:
Обрати президію у запропонованому складі.

Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала обрати лічильну комісію у такому складі:
Баскевич Анна Григорівна;
Єрохін Павло Дмитрович;
Чайкун Ірина Анатоліївна.

Голосували: За -  73
Проти -  0 
Утримались -  0

Вирішили:
Обрати лічильну комісію у запропонованому складі.

Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала затвердити регламент громадських слухань за 
пропозицією підготовчого комітету (доповідь до 15 хв., співдоповідь до 10 хв.,



запитання-відповіді -  до 3 хв., загальний регламент громадських слухань -  до 1 
год.):

Голосували: За -  70 
Проти -  0 
Утримались -  0 
Не голосували -  З

Вирішили:
Затвердити запропонований регламент.

Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала затвердити порядок денний за пропозицією 
підготовчого комітету:
Про обговорення інвестиційної програми комунального підприємства Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго».

Голосували: За -  72 
Проти -  0 
Утримались -  0 
Не голосували - 1

Вирішили:
Затвердити запропонований порядок денний.

Слухали:
Ситник О.Г. повідомила, що дані громадські слухання проходять відповідно до 
розпорядження міського голови №128-р від 06.07.2017р. Ініціатором проведення 
громадських слухань визначений департамент енергетики, транспорту та зв’язку 
Вінницької міської ради. Оголошення про громадські слухання було опубліковане 
у газеті «Вінницька газета» №29 від 07 липня 2017 року, а також розміщене на 
офіційному сайті Вінницької міської ради та комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго».
За період обговорень, на адресу Вінницької міської ради та її виконавчого 
комітету, зауважень від громадських організацій та окремих категорій громадян не 
надходило.
Ситник О.Г. надала слово в.о. заступника генерального директора КП 
«Вінницяміськтеплоенерго» Паламарчуку Сергію Вікторовичу.

Слухали:
Паламарчук С.В.: Комунальне підприємство Вінницької міської ради 
«Вінницямськтеплоенерго», на сьогоднішній день, експлуатує 38 газових котелень, 
і теплоелектроцентраль. Ми встановимо 121 котел, 18 модулів на дахових 
котельнях. Підприємство експлуатує більше ніж 200 км теплових мереж. На 
сьогоднішній день, більша частина теплових мереж експлуатується понад 25 років, 
тому одним із основних напрямків інвестиційної програми обрано реконструкцію 
теплових мереж. Цією програмою передбачено реконструкцію 2,7 км загальної 
протяжності теплових мереж на суму 14 млн. 152 тис. грн. Наступним основним



заходом необхідно виділити -  облаштування житлових будинків приладами обліку 
теплової енергії. Також додана до інвестиційної програми на цей рік, закупівля 
насосного обладнання з метою облаштування групи мережевих насосів на котельні 
по вул. Д. Майбороди та по вул. 600-річчя.
Стисло презентував ділянки теплових мереж, які пропонуються для реконструкції 
та заміни, загалом -  25 ділянок. Також, 2 заходи інвестиційної програми, зокрема: 
встановлення 294 приладів обліку на житлових будинках, що дасть змогу майже 
100% обладнати приладами обліку житлові будинки, вартість обладнання 7 млн. 
127 тис. грн., передбачається встановити 161 прилад обліку з діаметром 20мм, 23 
прилади з діаметром 25 мм, 68 -  з діаметром 32мм, 42 лічильника -  40мм; закупівля 
насосного обладнання для облаштування насосної групи мережевих насосів на 
котельні по вул. Д. Майбориди, 5 в складі сучасних 3-х насосів з витратою 150 куб. 
і потужністю електродвигуна -  45 кВт, завдяки чому підвищиться надійність 
постачання і це дозволить суттєво скороти споживання електроенергії на 
виробництвах. В складі цього заходу планується придбання одного насосу на 
котельну по вул. 600-річчя для заміни насосу С-800.

Тихоненко P.O.: Ви говорили про впровадження лічильників і Ви сказали, що 
майже 100%. Скажіть, будь ласка, скільки відсотків буде впроваджено таких 
лічильників і чому?

Паламарчук С.В.: Я казав, що майже всі житлові будинки будуть обладнані 
приладами обліку, які саме ці будинки, також можна ознайомитися на сайті нашого 
підприємства, це - 294 житлових будинки. Ті будинки, що не будуть обладнані за 
цією інвестиційною програмою, за результатами обстеження нашими фахівцями, 
не мають технічної можливості встановити прилади обліку, оскільки в цих 
житлових будинках не має ні теплового пункту, підвального приміщення, ні 
якогось приямку. Хоча, я можу сказати це малоефективні житлові будинки, восьми- 
квартирні по вул. П. Тичини і облаштування приладами обліку їх потребує якихось 
додаткових будівельних робіт та встановлення в рамках цієї інвестиційної 
програми -  неможливе. Відсоток, який буде забезпечено обліком житлових 
будинків, складатиме близько 99 %, тобто з 1095 будинків, 12 -  залишиться, поки 
що, без обліку.

Шевчишен П.І.: Скажіть, будь ласка, які переваги встановлення нової групи 
мережевих насосів?

Паламарчук С.В.: Як я вже казав, по-перше -  це підвищення надійності. Якщо 
брати котельню по вул. Майбороди, один насос там встановлено ще в 1971 p., інші 
два - у 80-х роках, вони вже вичерпали свій ресурс і не додають тієї номінальної 
потужності, яку мають додавати. Основною перевагою ще для підприємства - це є 
економія електричної енергії, оскільки встановлення сучасних насосів дозволить, 
за нашими підрахунками, за опалювальний сезон зекономити чи зменшити 
споживання на котельні по вул. Майбороди майже 670 тис. кВт годин, що за



нинішньої вартості близько 1,5 млн. грн., тому, менше ніж за один опалювальний 
сезон, ці насоси мають себе окупити і далі вже приносити прибуток.

Слухали:
Ситник О.Г.: Ще є запитання, пропозиції чи зауваження? Ні? На голосування 
виноситься питання:

Погодження інвестиційної програми комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2017 рік.

Голосували: З а -  68
Проти -  0 
Утримались -  0 
Не голосували - 5

Заслухавши зауваження та пропозиції присутніх на громадських слуханнях
була прийнята така резолюція:

Рекомендувати погодження інвестиційної програми комунального 
підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2017 рік.

Г оловуючий О.Г. Ситник

Секретар Н.А. Малецька
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