
 

             ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                         

 

Від 28.04.2017 № 712                  18 сесія 7 скликання 
              м. Вінниця          

 

                                                                                

Про хід виконання Програми 

енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 

2012-2020 рр. у 2016 р. 

 

 

Заслухавши інформацію директора департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку міської ради, міська рада відзначає проведену роботу підприємств, 

організацій та установ міста щодо впровадження заходів по збереженню паливно-

енергетичних ресурсів.  

 

Протягом 2016 р. теплопостачальними підприємствами міста Вінниці у 

сфері  впровадження енергозберігаючих технологій проведено роботи по 

реконструкції котелень та систем теплозабезпечення. Це дозволило вдосконалити 

технологічний процес надання послуг з централізованого теплопостачання та 

гарячого водопостачання для споживачів міста. 

 

 
 



 

Дана динаміка показує, що в звітному році споживання  паливно - 

енергетичних ресурсів теплопостачальними підприємствами збільшилось в 

порівняні з 2015 роком, але суттєво зменшилось порівнюючи з минулими роками. 

А саме споживання природного газу у 2016 році збільшилось на 4,1%, електричної 

енергії – 1,4 %,  а холодної води  зменшилось – 5,7 %. Збільшення споживання 

паливно-енергетичних ресурсів обумовлено такими факторами: 

1) збільшення населення міста за рахунок зміни меж м. Вінниці – 7 сільськими 

радами (Стадницька, Лука – Мелешківська, Бохоницька, Агрономічна, 

Якушинецька, Стрижавська, Вінницько - Хутірська); 

2) додаткове відкриття 15 груп у діючих ДНЗ та відкрито новий ДНЗ №11; 

3) передача на фінансування до міського бюджету з 01.01.2016 року 9 

професійно-технічних училищ; 

4) в зв’язку з значним зниженням температури зовнішнього повітря в 

порівнянні з минулим роком; 

5) збільшення календарних днів опального періоду; 

6) придбання в закладах освіти додаткового обладнання: пральних машин, 

кондиціонерів, харчових котлів, пароконвектоматів, мультимедійне обладнанням, 

тощо; 

7) облаштування новими комп’ютерними класами загально-освітні школи. 

Зважаючи на перевитрату паливно-енергетичних ресурсів підприємствами 

теплоенергетики, відповідно і збільшилась  реалізація виробленої теплової енергії 

для надання послуг з централізованого теплопостачання та гарячого 

водопостачання всім категоріям споживачів по місту. 

 

 
 

Дана динаміка показує, що реалізація теплової енергії з кожним роком 

зменшується, але у 2016 році збільшена за рахунок значного зниження 

температури зовнішнього повітря в порівнянні з 2015 роком. В 2013 році 

споживання всіма категоріями споживачів зменшилось на 4,0 % в порівнянні з 

2012 роком; в 2014 році – зменшилось на 18,0 % в порівнянні з 2013 роком та на 



21,0 % у порівнянні з 2012 роком; у 2015 році в порівнянні з 2014 роком 

зменшилось на 8,0 %, у порівнянні з 2013 роком на 24,3 %; в 2016 році  

збільшилось на 2,0 % порівняно з 2015 роком, та зменшилось порівняно з 2013 

роком на 6,2 %. 

За власні кошти комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» виконано роботи по реконструкції теплових мереж та 

мереж гарячого водопостачання протяжністю 3,301 км по   вул. Єрмака (206 м.п,), 

вул. Дмитра Майбороди (512 м.п.), вул. Василя Порика (34 м.п.), вул. Князів 

Коріатовичів (139 м.п.), вул. Трамвайна  (130 м.п.), вул.  Монастирська (34 м.п.),  

вул. Замостянська  (1 609 м.п.), пр. Космонавтів (125 м.п.), вул. Шевченка (512 

м.п.) загальною вартістю -  2 181,3 тис.грн  

Згідно затвердженої інвестиційної програми встановлено 120 

загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії на 105 житлових будинках, 

загальною вартістю – 6 000,0 тис. грн.  

Крім того, було продовжено Меморандум про співпрацю із Швейцарською 

Конфедерацією на період 2015 – 2016 рр. Реконструкція системи теплопостачання 

мікрорайону  від    котельні  по  вул.   Сергія Зулінського,  9,  загальною вартістю  

–  7,054 млн. швейцарських франків. Відповідно до даного проекту у 2016 році КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано: 

-  реконструкцію 8,8 км теплових мереж в двотрубному вимірі; 

-  влаштування ІТП в кількості 68 шт.; 

-  впровадження системи SCADA. 

- введено в експлуатацію твердопаливну котельню по вул. Баженова, 15а з 

встановленням 2-х котлів VIESSMANN, загальною потужністю 5,2 МВт. 

В результаті реалізації даного проекту очікується досягнення скорочення 

споживання   природнього  газу  на  3 493 тис.м³ /рік  та  зменшення викидів  СО2 

на 6700 тон/рік. 

Підприємством ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк» згідно 

інвестиційної програми на 2016 рік встановлено 3 загальнобудинкові прилади 

обліку теплової енергії в 2 житлових будинках по вул. Келецька 83 та вул. 

Стельмаха, 13. За власні кошти  підприємства   виконано роботи по заміні 162 м.п.  

теплових  мереж  по   пр.   Юності  (24 м.п.), вул. Миколи Ващука (22,5 м.п.), вул. 

Василя Порика (23,5 м.п.), вул. Келецька (63 м.п.), вул. Андрія Первозванного (28 

м.п.), загальною вартістю   –  697,5 тис. грн. 

 Підприємством КП «Вінницяоблтеплоенерго» за власні кошти проведено 

реконструкцію та заміну теплових мереж протяжністю 330 м.п., в тому числі від 

котельні по вул. Пирогова, 46 – 250 м.п. та від котельні по вул. Сонячна – 80 м.п., 

загальною вартістю – 233,74 тис. грн. 

У липні місяці 2016 року було проведено капітальній ремонт газового котла 

КВГ -6,5 який розташований за адресою вул. Миколи Амосова, 1 що дасть 

можливість скоротити споживання природного газу до 18 тис.м3 та зменшення 

СО2 на 300 тон/рік. 

За рахунок власних коштів КП «Вінницяоблводоканал» виконано: поточний 

ремонт 17  ВНС I-IV  підйомів,  ремонт покрівлі на  1 ВНС,  ревізію  на  3  РУ-10 

кВ  і  РУ-0,4 кВ в мікрорайонах «П’ятничани», «Вишенька» та «Старе місто», 

промивку та хлорування, заміну 65 одиниць запірної арматури водопровідних 

мереж, ремонт та заміну 15 пожежних гідрантів, ремонт та обслуговування 98 

водорозбірних колонок на водопровідних мережах, ремонт 202 водопровідних 



камер та колодязів, проведено заміну  занурюваного  насосу  на  свердловині  №1  

с.  Стадниця,  поточний  ремонт  

32 насосних агрегатів на КНС, комплектацію люками 211 каналізаційних камер та 

колодязів, ремонт 223 колодязів.  

За кошти інвесторів та комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»  

замінено   5,3 км аварійних ділянок водопроводу,   замінено мереж каналізації - 

1,3 км, у 2016 році проведено заміну 107 одиниць запірної арматури на мережах 

та водогонах міста. 

Підприємством СО «Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ 

«Вінницяобленерго» виконано: підготовку 3 пересувних лабораторій та 40 

одиниць автотранспортної техніки, поточний ремонт 5 РУ-10 кВ, замінено 28 

електричних опор на вул. Тропініна – Бучми. 

Також за рахунок інвестиційної програми підприємством проведено 

реконструкцію ПЛ – 0,4 кВ по вул. Тропініна-Бучми протяжністю 4,1 км за 

встановленням розвантажувальної підстанції ТП - 10/0,4 кВ. 

У звітному році виконано ряд замін кабельних ліній, а саме: 

- по мережах 10 кВ – 0,71 км в мікрорайоні Корея, від ТП-516 до ТП -

93 по вул. Лесі Українки; 

- по мережах 0,4 кВ  –  від ТП - 94 по  1, 2, 3  пров.  Михайла  Лєрмонтова 

–  

1,1 км, від ТП - 93 по вул. Каховського – 0,353 км, від ТП – 782 по вул. Дмитра 

Михайловського – 0,647 км. 

ПАТ «Вінницягаз» проведено планове технічне обслуговування 89820 

абонентів, комплексне обслуговування 385 км мереж, здійснено капітальний 

ремонт СКЗ (систем катодного захисту) на вул. В. Антоновича, вул. Стрілецька, 

вул Андрія Первозванного, вул. Сергія  Зулінського, вул. Соборна, вул. 

Грибоєдова. 

У 2016 році встановлено 135 загальнобудинкових приладів обліку 

природного газу. 

Міське комунальне унітарне підприємство «Міськсвітло» у  2016 році за 

кошти міського бюджету на суму 5 804 тис.грн. встановило 1248 

енергозберігаючих світильників, а також на загальну суму 479,255 тис. грн. 

замінено 364 світильників. 

Зважаючи на актуальність та важливість активізації роботи в галузі 

енергогосподарства та комунально-побутовому секторі, враховуючи постійне 

здорожчання енергоносіїв, в сфері енергоефективності та енергозбереження та 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку 

міської ради «Про хід виконання Програми енергоефективності та  

енергозбереження м. Вінниці на 2012-2020 рр. в 2016 р.» взяти до відома. 

2. Керівникам теплопостачальних підприємств міста активізувати роботу в 

сфері енергозбереження для зменшення собівартості виробленої продукції, для 

цього забезпечити виконання організаційно-технічних заходів передбачених 



«Програмою енергоефективності та енергозбереження у м. Вінниці на 2012 – 2020 

рр.». МКУП «Міськсвітло» продовжити заміну світильників на енергозберігаючі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг  

(А.Очеретний) з питань комунальної власності та житлово-комунального 

господарства (О. Дан). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

Щербата Ліна Володимирівна  

Головний спеціаліст відділу енергоменеджменту 

 

 

 

 


