
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.06.2019 № 1839        42 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про затвердження Перспективної  

програми дій на 2019 – 2022 роки 

за напрямом «Європейська Енергетична Відзнака» 
 

 

Керуючись п.22 ч.1 ст. 26 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перспективну програму дій на 2019-2022 роки за напрямом 

«Європейська енергетична відзнака» згідно з додатком. 

2. Департаментам, відділам та комунальним підприємствам Вінницької 

міської ради: енергетики,  транспорту та зв’язку; міського господарства; 

економіки і інвестицій; у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю; маркетингу міста та туризму; кадрової політики; комунального 

майна; житлового господарства; комунального господарства та благоустрою; 

архітектури та містобудування; земельних ресурсів, інформаційних технологій; 

соціальної політики; культури; освіти; охорони здоров’я; комітету по фізичній 

культурі та спорту; відділу розвитку ОСББ; КП «Інститут розвитку міст»; КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; КП «Вінницяоблтеплоенерго»; КП 

«Вінницяоблводоканал»; КП «Муніципальний центр інновацій»; КП 

«Вінницякартсервіс»; КУП «Ековін»; КП «Агенція просторового розвитку»; КП 

«Вінницька транспортна компанія»; КП «Вінницька СМЕД ОДР»;                                      

ВМКП «Вінницяміськліфт»; МКУП «Міськсвітло»; КП «Аеропорт Вінниця»; ФГ 

«Подільська громада»; ТОВ «Еко-Драйв» забезпечити виконання заходів 

передбачених даною Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

сфери послуг (А. Очеретний), з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та 

спорту (О. Алекса), з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (О. Дан) та з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення (В. Паненко). 
 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

Щербата Ліна Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу енергоменеджменту 

 

 



Додаток
до рішення міської ради 
від 27.06.2019 № 1839

0: впровадження 

не розпочато

1: Впровадження 

продовжується
2: Захід 

впроваджено

Документ
№ 

заходу

1
Оптимізація системи енергомоніторингу споживання будівель 

бюджетної сфери


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

1.01
П П П П

2
Розробка нового Генерального плану розвитку міста і Плану 

зонування міста


Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

1.03

О/

Р

3
Переведення ряду котелень системи централізованого 

теплопостачання міста на біомасу


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко, І. Розборський)

КП "Вінницяміськтеплоенерго" (Т.Балибюк, 

О.Яворовенко)

Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.07
П П П П

4
Модернізація та диспетчеризація ліфтів в адміністративних 

будівлях міської ради
 Господарський відділ ВМР (О.Огороднійчук) Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

2.09
П П П П

5
Модернізація та диспетчеризація ліфтів в багатоквартирних 

житлових будинках


Департамент житлового господарства 

(С.Ткачук)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

2.10
П П П П

6 Встановлення загальнобудинкових теплових лічильників 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (І.Розборський),

КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(А.Ласкавчук)

Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.01
П П П П

7

Аналіз потенціалу/можливостей інтеграції теплових сонячних 

колекторів в систему теплопостачання багатоповерхового будинку 

та створення демонстраційного проекту (будівництво 

багатоповерхового житлового будинку за стандартом passive 

house)


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

3.03
О

8

Створення місцевого ринку послуг з електропостачання 

(створення муніципальної компанії із генерації та постачання 

електроенергії)


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (М.Варламов)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

3.05
О

О/

Р

9 Промоція встановлення приватних сонячних електростанцій  Зелений офіс Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.06
П П П П

10

Створення та впровадження концепції оптимізації системи 

водопостачання і насосів на основі гідрологічної моделі та 

інформації про  витоки

 КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон) Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.09
О О

11
Обладнання всіх багатоквартирних будинків загальнобудинковими 

лічильниками води
 КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон) Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

3.10
П П П П

12 Заохочення встановлення індивідуальних лічильників води  КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон) Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.11
П П П П

13 Реконструкція каналізаційних насосних станцій  КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон) Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.12
П П П П

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

О: Оцінка


В: Виконання

П: Продовження

Р: Рішення

2
0

2
2

1/11



Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

14 Реконструкція очисних споруд  КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон) Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

3.13
П П П П

15

Запровадження плати за паркування в центрі міста і використання 

отриманих доходів на поліпшення системи громадського 

транспорту.

Співпраця з поліцією щодо контролю паркування на велосмугах та 

заборонених зонах (центр міста і т.п.)



Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий),

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов),

Департамент економіки і інвестицій 

(В.Погосян),

Департамент комунального господарства 

та благоустрою (Ю.Семенюк),

Департамерт архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

4.02
О

О/

Р
В В

16
Збільшення кількості одиниць громадського транспорту (в т.ч. з 

низькою підлогою), модернізаця тролейбусів та трамваїв


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак, В.Дудко)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

4.04
П П П П

17

Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту (в т.ч. 

створення нових маршрутів громадського транспорту).

Збільшення середньої швидкості руху громадського транспорту 

через коригування відстаней між автобусними зупинками, 

заборона маршрутним таксі зупинятися поза автобусними 

зупинками і визначення місць затримок громадського транспорту в 

загальному русі.


Департамент eнергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

4.05,

EEA 

4.06

П П П П

18 Впровадження Картки Вінничанина (єдиний електронний квиток) 

Департамент інформаційних технологій 

(О.Бондарчук),

КП "Вінницякартсервіс" (К.Бабіна)

Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

4.07
П П П П

19

Запровадження процесу щорічного контролю, моніторингу та 

звітності з усіх заходів, що стосуються ЕЕА/ПДСЕРК та інших 

програм


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

5.01
П П П П

20

Визначення необхідних напрямків підвищення кваліфікації 

працівників органів місцевого самоврядування (у тому числі й 

працівників комунальних підприємств) для удосконалення 

процедури планування та реалізації заходів з підвищення 

енергоефективності.

 Департамент кадрової політики (І.Присіч) Програма дій ЄЕВ 2015-2018
EEA 

5.03
П П П П

21

Оцінити потенціал швидкозростаючих порід лісових дерев на 

територіях, що не використовуються, для часткового постачання 

деревини в якості пального.


Департамент комунального господарства 

та благоустрою (Ю.Семенюк)
Програма дій ЄЕВ 2015-2018

EEA 

6.04
О

22
Термомодернізація будівель освіти (утеплення стін, підвалів, 

тех.поверхів, цоколів, дахів, перекриттів, відкосів)


Департамент освіти (Л.Рудик)

Департамент капітального будівництва 

(А.Гринчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.04
П П П П

23
Встановлення сонячної вакуумної геліосистеми в тролейбусному 

депо 


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.29
В

24
Встановлення сонячної вакуумної геліосистеми в трамвайному 

депо 


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.29
В

25 Будівництво модульної котельні на газовому паливі (вул. Гонти, 39) 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

О В В В

2/11



Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

26 Влаштування котлів на біомасі на базі КП "Вінницьке СМЕД ОДР" 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

О В В В

27 Встановлення  зарадіаторних рефлекторів в будівлях освіти  Департамент освіти (Л.Рудик)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

28 Заміна ламп на LED в будівлях освіти  Департамент освіти (Л.Рудик)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.03
П П П П

29 Заміна ламп на LED в будівлях охорони здоров'я 
Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

30 Заміна ламп на LED в будівлях культури  Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.22
П П П П

31 Заміна ламп на LED в будівлях спорту 
Комітет із фізичної культури та спорту 

(Р.Семчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

32 Заміна ламп на LED в будівлях соціального захисту 
Департамент соціального захисту 

населення (Т.Турчин)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

33 Заміна ламп на LED в адмінбудівлях  Господарський відділ (О.Огороднійчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

34 Заміна ламп на LED в будівлях Вінницької транспортної компанії 
КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

06.04
П П П П

35
Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в будівлях освіти
 Департамент освіти (Л.Рудик)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

36
Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в будівлях охорони здоров'я


Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

37
Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в будівлях культури
 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

38
Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в будівлях спорту


Комітет із фізичної культури та спорту 

(Р.Семчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

39

Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в будівлях соціального 

захисту


Департамент соціального захисту 

населення (Т.Турчин)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

40
Модернізація електропроводки та електроустаткування (вимикачі, 

розетки, щитове обладнання, тощо.) в адмінбудівлях
 Господарський відділ (О.Огороднійчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

3/11



Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

41
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

будівлях освіти
 Департамент освіти (Л.Рудик)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

42
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

будівлях охорони здоров'я


Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

43
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

будівлях культури
 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

44
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

будівлях спорту


Комітет із фізичної культури та спорту 

(Семчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

45
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

будівлях соціального захисту


Департамент соціального захисту 

населення (Т.Турчин)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

46
Встановлення акустичних вимикачів освітлення та датчиків руху в 

адмінбудівлях
 Господарський відділ (О.Огороднійчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

47 Заміна вікон на енергоефективні в будівлях охорони здоров'я  Департамент охорони здоров'я 

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.08
П П П П

48 Заміна дверей на енергоефективні в будівлях охорони здоров'я  Департамент охорони здоров'я 

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.09
П П П П

49
Термомодернізація будівель охорони здоров'я (утеплення стін, 

підвалів, тех.поверхів, цоколів, дахів, перекриттів, відкосів)
 Департамент охорони здоров'я 

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.10
П П П П

50
Теплова ізоляція внутрішньобудинкових мереж ЦО та ГВП в 

будівлях охорони здоров'я
 Департамент охорони здоров'я 

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.11
П П П П

51
Модернізація та диспечеризація ліфтів в будівлях охорони 

здоров'я


Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.14
П П П П

52 Заміна дверей на енергоефективні в будівлях культури  Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.16
П П П П

53
Термомодернізація будівель культури (утеплення стін, підвалів, 

тех.поверхів, цоколів, дахів, перекриттів, відкосів)
 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.16
П П П П

54 Заміна вікон на енергоефективні в будівлях культури  Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.16
П П П П

55
Заміна електролічильників на сучасні (багатозонні, із GSM-

зв'язком, тощо)


Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П
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Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
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0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

56

Модернізація внутрішньобудинкових систем опалення 

(централізованого та індивідуального) та ГВП (гарячого 

водопостачання) в будівлях культури

 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.23
П П П П

57 Заміна газового котла на більш енергоефективний  Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.24
В В

58
Заміна вікон на енергоефективні в буділях Вінницької транспортної 

компанії


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.25
П П П П

59
Термомодернізація будівлі Вінницької міської ради (вул.Соборна, 

59) 
 Виконавчий комітет ВМР

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.32
О

60
Модернізація внутрішньобудинкових систем ЦО та ГВП житлових 

будинків 


Департамент житлового господарства 

(С.Ткачук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.09
П П П П

61 Реконструкція котелень 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" (Т.Балибюк, 

О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.13
П П П П

62 Реконструкція мережевих насосних станції котелень 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.14
П П П П

63 Теплова ізоляція трубопроводів зовнішніх мереж теплопостачання 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(А.Ласкавчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

П П П П

64 Реконструкція теплових мереж 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.15
П П П П

65 Наладка гідравлічних режимів теплових мереж та котлоагрегатів 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.16
П П П П

66 Реконструкція ЦТП 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.19
П П П П

67
Теплова ізоляція внутрішньобдинкових трубопроводів житлових 

будинків


Департамент житлового господарства 

(С.Ткачук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.01
П П П П

68
Термомодернізація житлових будинків (утеплення стін, підвалів, 

тех.поверхів, цоколів, дахів, перекриттів, відкосів)


Департамент житлового господарства 

(С.Ткачук)

Департамент міського господарства 

(В.Місецький)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.03
П П П П

69 Ремонт стиків в багатоквартирних панельних будинках  Департамент житлового господарства

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.04
П П П П

70
Заміна вікон на енергоефективні в місцях загального користування 

житлових будинків
 Департамент житлового господарства

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.05
П П П П
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0

1
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2
0

2
0

2
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2
1

2
0

2
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71
Заміна дверей на енергоефективні в місцях загального 

користування житлових будинків
 Департамент житлового господарства

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.06
П П П П

72 Встановлення зарадіаторних рефлекторів в будівлях культури  Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.17
П П П П

73 Виведення з експлуатації котелень 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.04
П П П П

74 Встановлення ІТП 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" 

(О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.18
П П П П

75 Заміна вікон на енергоефективні в будівлях освіти  Департамент освіти (О.Яценко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.02
П П П П

76
Встановлення/заміна лічильників теплової енергії в будівлях 

охорони здоров'я


Департамент охорони здоров'я 

(Л.Мормітко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.13
П П П П

77
Встановлення індивідуального електричного опалення в будівлях 

культури
 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.18
П П П П

78
Встановлення енергоефективного електрообладнання в будівлях 

культури
 Департамент культури (Д.Бровчак)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

01.22
П П П П

79 Встановлення світильників з акустичними вимикачами  Департамент житлового господарства

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

04.07
П П П П

80
Продовження процесу оптимізації системи зовнішнього освітлення 

та впровадження світодіодних світильників
 МКУП "Міськсвітло" (В.Кондрацький)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

05.01,

EEA 

2.08

П П П П

81

Спалювання метану на Стадницькому полігоні ПВ.

Виробництво та продаж електроенергії з полігонного газу 

(когенерація)



Департамент комунального господарства 

та благоустрою (В.Хілінський),

КУП "Ековін" (П.Гриневич)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

EEA 

3.04

SEAP 

13.01

П П П П

82 Встановлення когенераційних установок та реконструкції ТЕЦ 
КП "Вінницяміськтеплоенерго" (Т.Балибюк, 

О.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

02.05,

02.11,

02.13,

02.10

О О

83
Реконструкція насосних станцій та заміна обладнання на більш 

енергоефективне 
 КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

03.01
П П П П

84 Реконструкція мереж водопостачання та каналізації 

КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон),

Департамент міського господарства 

(В.Місецький)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

03.02
П П П П
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85 Заміна запірної арматури  КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

03.03
П П П П

86

Будівництво об'їздних доріг та логістичних центрів для транзитного 

вантажопотоку.

Створення логістичного хабу для задоволення потреб місцевого 

бізнесу у транспортних послугах та послугах зі складського 

зберігання товарів і сировини



Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко),

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

14,

SEAP 

08.05

П П П П

87 Оптимізація роботи світлофорної мережі 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

08.07
П П П П

88 Розвиток велосипедної інфраструктури 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (А.Сорокін)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

EEA 

4.01,

SEAP 

08.06

П П П П

89
Ремонт тролейбусів з встановленням електронної системи 

керування потужністю 


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(Гальчак) (Дудко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

06.02
П П П П

90
Оновлення рухомого складу трамвайно-тролейбусного та 

автобусного парку 


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак) (В.Дудко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

06.05
П П П П

91 Оптимізація кількості маршрутних таксі 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

08.01
П П П П

92
Заміщення малогабаритних маршрутних таксі автобусами більшої 

пасажиромісткості 


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

08.02
П П П П

93
Впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії 

на тягових підстанціях 


КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак) (В.Дудко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

06.01
О О

94 Заміна масляних вимикачів на вакуумні 
КП "Вінницька транспортна компанія" 

(С.Гальчак) (В.Дудко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

06.03
О О

95

Проведення тренінгів, семінарів та навчань для 

енергоменеджерів, заступників з господарської частини бюджетних 

установ, тощо



Департамент кадрової політики (І.Присіч),

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.04
П П П П

96 Проведення Години Землі 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.06
П П П П

97 Розробка енергетичних сертифікатів для будівель 
Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.03

О/

Р/

В

В В

98 Промоція ощадливого енергоспоживання в ЗМІ 
Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з 

громадськістю (Н.Конончук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.01
П П П П
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ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

99 Проведення Тижня сталої енергії 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко),

Департамент маркетингу міста та туризму 

(С.Данілов),

КП "Інститут розвитку міст" (Я.Чайковська),

ФГ "Подільська громада" (Н.Лінчук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.02
П П П П

100 Факультативні навчання в ДНЗ та школах 

Департамент освіти (Л.Рудик),

Департамент енергетики, транспорту та 

зв`язку (В.Яворовенко)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

10.05
П П П П

101
Надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках


Департамент житлового господарства 

(С.Ткачук)

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. 

Вінниці до 2020 року

SEAP 

11.01
П П П П

102

Розробка та впровадження Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату до 2030 року Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади (ПДСЕРК/SECAP)


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
29

О/

Р
В В

103

Розробка та впровадження системи знешкодження й утилізації 

небезпечних побутових і промислових відходів, передусім на 

території колишніх заводів



Департамент економіки і інвестицій 

(С.Юзвак)

КУП "Ековін"

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
28 О Р В В

104
Ревіталізація паркових зон, індустріальних об’єктів, створення 

нових рекреаційних просторів


Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

КП "Вінницязеленбуд" 

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
2 П П П П

105

Створення бізнес-кварталу (на території ревіталізованих 

підприємств хімпрому та 

м’ясокомбінату), конгрес-холу та виставкового центру, розробка та 

впровадження інструментів стимулювання розвитку мережі 

офісних приміщень на умовах державно-приватного партнерства



Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
20 О О

106 Розробка та реалізація концепції озеленення міста 

Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

КП "Вінницязеленбуд"

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
27 О

О/

Р

107
Розробка системи енергоефективного теплозабезпечення всіх 

районів міста, особливо віддалених


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко, І.Розборський)

КП "Вінницяміськтеплоенерго" (Т.Балибюк, 

О.Яворовенко)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
30 П П П П

108

Розробка концепції сталої міської мобільності на основі 

новоствореної транспортної моделі міста (включно із трафік-

менеджментом).

Регулярний моніторинг розподілу пасажиропотоку по типах 

транспорту

Запровадження системи, яка буде моніторити модалсплит 

(розподіл транспортних потоків, видів транспорту, та пасажирів)



Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов),

Департамент інформаційних технологій 

(О.Бондарчук)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030

31,

EEA 

4.08

О/

Р
В В В
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Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

109 Проведення аналізу та перспектив розвитку річкового транспорту 

Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030

стор 

131
О О

110
Будівництво шляхопроводу через залізницю на вул. 

Янгеля/Ватутіна


Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
39 О О Р

111

Впровадження автоматизованої системи керування дорожнім 

рухом АСКДР – підвищення рівня безпеки, зниження аварійності 

на дорогах міста



Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий),

Департамент ІТ (О.Бондарчук),

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
49 Р В В В

112

Інвентаризація та автоматизація технічної інфраструктури міста – 

мережі водопостачання та водовідведення, електромережі, мережі 

теплопостачання та гарячого водопостачання, телекомунікаційні 

мережі, мережі газопостачання, теле,- радіокомунікації, дорожня 

інфраструктура


Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
26 П П П П

113

Розробка і реалізація концепції поліпшення якості питної води з 

наявних джерел і систем водопостачання, диверсифікація джерел 

водопостачання, зокрема в районах міста, де немає 

централізованого водопостачання


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (М.Варламов)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
24 О

О/

Р

114
Розробка концепції очищення всіх водойм міста, зокрема. 

Південного Бугу, та впорядкування їхніх прибережних зон


Департамент комунального господарства 

та благоустрою (Ю.Семенюк)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
23 П П П П

115

Розробка системи каналізування міста – прокладання каналізації в 

районах, де її немає, оновлення найбільш застарілих 

каналізаційних мереж, будівництво нових відстійників, 

реконструкція наявних очисних споруд на Сабарові за 

найновішими технологіями. Створення окремої системи збору і 

очистки талої та дощової води



КП "Вінницяоблводоканал" (Д.Кістіон),

Департамент міського господарства 

(В.Місецький),

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (М.Варламов)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030

25,

EEA 

3.14

П П П П

116

Будівництво багатоповерхових паркінгів.

Створення нових паркомісць за рахунок проїжджої частини.

Запровадження заходів щодо упорядкування стоянок на вулицях 

міста (видалення з центральних вулиць та громадських місць. 

Облаштування парковок на вулицях житлових районів) на основі 

Проекту комплексного міського планування.

Продовження заходів, які вже виконуються, або заплановані



Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий),

КП "Інститут розвитку міст" (В.Перлов),

Департамент економіки і інвестицій 

(В.Погосян),

Департамент комунального господарства 

та благоустрою (Ю.Семенюк)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030

стор 

131,

EEA 

4.03

П П П П
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Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

117

Розвиток мережі мультифункціональних центрів уздовж лінії 

«Корсо» та її запланованого продовження – балансування в 

центрах транспортних, освітніх і культурних функцій, функцій 

дозвілля, охорони здоров’я та комерції



Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
41 О

О/

Р
В В

118

Реконструкція Центрального парку як основного простору для 

дозвілля жителів у центрі міста та поєднання його з Європейською 

площею пішохідною вулицею (вул. Грушевського)



Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук), Департамент комунального 

господарства та благоустрою (Ю.Семенюк)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
36 П П П П

119

Реалізація проекту «Вінницька Миля» – комплексної реконструкції 

проспекту Коцюбинського, пл. Героїв Чорнобиля, пл. Перемоги та 

пл. Привокзальної; створення транспортно-пересадкового вузла 

біля залізничного вокзалу


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (С.Бузниковатий)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
34

О/

Р
В В В

120
Створення нових високотехнологічних виробництв на базі 

вінницьких індустріальних парків
 КМ "ВМЦІ" (В.Гошовський)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
13

О/

Р/

В

В В В

121
Створення Вінницького інноваційного технопарку на базі заводу 

"Кристал"


КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" (В.Гошовський)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
11 В П П П

122

Забезпечення сучасних умов для надання якісних освітніх послуг, 

запровадження нових навчальних програм для реалізації власного 

потенціалу громадян



Департамент освіти,

КП "Інститут розвитку міст" (Я.Чайковська),

HUB "Місто змістів"

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
2 П П П П

123 Сприяння поширенню електромобілів у місті 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (В.Яворовенко),

Департамент економіки і інвестицій 

(В.Погосян)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030

стор 

131
П П П П

124

Проведення кластерного аналізу економіки міста, стимулювання 

створення бізнес-об’єднань, налагодження взаємозв’язків із 

містами-аналогами


Департамент економіки і інвестицій 

(В.Погосян)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
17 П П П П

125
Створення неперервної рекреаційної зони «Алея 12,7 км» на 

лівому березі р. Південний Буг (від водоканалу до Сабарова)


Департамент архітектури та містобудування 

(Ю.Самойленко)

КП "Агенція просторового розвитку" 

(М.Кравчук)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
33 О О

126

Створення нової моделі єдиного комплексного 

повнофункціонального Ситуаційного центру міста – автоматизація 

та розширення функцій і напрямків діяльності муніципального 

Ситуаційного центру



Департамент інформаційних технологій 

(О.Бондарчук)                                                  

КП "Муніципальна варта" ВМР (В.Чигур)

Концепція інтегрованого 

розвитку м.Вінниці 2030
48 П П П П

127

Оновлення Програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки


Департамент економіки і інвестицій 

(С.Юзвак)

Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища

В

128

Розробка та впровадження Програми розвитку велосипедного руху 

на території  Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

до 2030 року


Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку (А.Сорокін)

Програма розвитку 

велосипедного руху
О

Р/

В
В В
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Документ
№ 

заходу

№ 

з/п
Заходи

Джерело
Пріорите

тність
Відповідальний відділ (особа)

Статус 

впровадже

ння

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

Міський голова С. Моргунов
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