
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Від 22.06.2020 р. № 96-Р 

 

Про створення робочої групи для узгодження  

із ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД»  

переліку будівель, споруд, обладнання,  

інженерних мереж, земельної ділянки 

та умови їх придбання 

 

На виконання пункту 2 рішення міської ради від 22.05.2020 № 2286 «Про 

погодження комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» наміру на придбання будівель, споруд, обладнання, 

інженерних мереж котельні по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е», для 

узгодження із ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» переліку будівель, споруд, 

обладнання, інженерних мереж, земельної ділянки та умови їх придбання, а 

також з метою забезпечення сталого проходження опалювальних періодів у місті 

Вінниця, керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу для вирішення питання узгодження із ТОВ 

«Теплокомуненерго Маяк ЛТД»  перелік будівель, споруд, обладнання,  

інженерних мереж, земельної ділянки та умови їх придбання в складі: 

 

Форманюк Микола Вікторович – заступник міського голови, голова робочої  

групи; 

Варламов Михайло Васильович – директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку, заступник голови робочої групи; 

Розборський Ігор Олегович – головний спеціаліст відділу енергетики 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку, секретар робочої групи. 

Члени робочої групи: 

Шутак Ігор Анатолійович –директор департаменту комунального майна; 

Бондар Микола Олександрович – заступник начальника відділу 

моніторингу та формування нерухомого майна департаменту комунального 

майна; 

Мартьянов Максим Петрович – заступник директора - начальник 

управління стратегічного розвитку департаменту економіки і інвестицій; 



Ласкавчук Андрій Вікторович – головний інженер  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Пісний Володимир Грогорович – заступник головного інженера  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Корчака Сергій Ігорович - в.о. заступника генерального директора КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго»; 

Сілко Ірина Миколаївна – головний бухгалтер КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго»; 

Фурман Альбіна В’ячеславівна – начальник служби юридично-договірної 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Дєрбєньова Юлія Володимирівна – начальник служби виробничо-технічної 

та енергоменеджменту КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Шестопалюк Ніна Василівна – начальник відділу виробничо-технічного КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Стискал Олександр Борисович – начальник служби енергогосподарства  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Ящук В’ячеслав Миколайович – в. о. начальника служби виробництва 

енергії КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Мартиненко Олена Григорівна – начальник служби хіміко-екологічної КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Бабич Ігор Григорович – начальник газової служби КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго»; 

Сотніченко Василь Іванович – начальник цеху ремонтно-будівельного КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Левицький Анатолій Володимирович – начальник служби охорони праці та 

техногенної безпеки КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Костюк Петро Володимирович – начальник служби збуту КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго»; 

Войцих Ігор Іванович – начальник служби економічної безпеки та охоронної 

діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Петровський Євген Іванович – директор ТОВ «Теплокомуненерго Маяк 

ЛТД» (за згодою). 

2. Робочій групі, в термін до 25.06.2020 року, вивчити питання, узгодити із 

ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» перелік будівель, споруд, обладнання,  

інженерних мереж, земельної ділянки, умови їх придбання та подати на 

погодження виконавчому комітету міської ради.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

Міський голова                                                             С. Моргунов   

  



Департамент  енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Розборський Ігор Олегович 

 

Головний спеціаліст відділу енергетики 
 


