
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 14.01.2021 р. № 5 

м. Вінниця 

 
Про проєкт рішення міської ради 

«Про прийняття боргових зобов’язань 

за спожиті енергоносії та послуг з їх  

транспортування і постачання 

на дату придбання нерухомого  

(в т.ч. земельних ділянок) та іншого  

індивідуально визначеного майна, що розташоване  

за адресою м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е»  

 

 

Керуючись ч.1 ст.52 та ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про прийняття боргових 

зобов’язань за спожиті енергоносії та послуг з їх транспортування і постачання 

на дату придбання нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та іншого 

індивідуально визначеного майна, що розташоване за адресою м. Вінниця,   

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е» згідно з додатком до даного рішення. 

2.  Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 

3.  Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.  

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                С. Моргунов 

 

 



 

 

Додаток до рішення 

         виконавчого комітету 

міської ради  

         від 14.01.2021 р. № 5 
                                              

 

Проект рішення міської ради 

 

Про прийняття боргових зобов’язань 

за спожиті енергоносії та послуг з їх  

транспортування і постачання 

на дату придбання нерухомого  

(в т.ч. земельних ділянок) та іншого  

індивідуально визначеного майна, що  

розташоване за адресою  

м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е 

 

Враховуючи рішення міської ради від 22.05.2020 р. №2286,  

лист АТ «НАК «Нафтогаз Україна» від 15.07.2020 р. №14-2183/1.18-20 та  

лист ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» від 05.05.2020 р. №59, з метою 

забезпечення тепловою енергією та гарячою водою мешканців по вулицях 

Андрія Первозванного, Миколи Ващука, Михайла Стельмаха, Василя Порика, 

Воїнів Інтернаціоналістів, Келецька і проспекту Юності, керуючись ст. 22 

Закону України «Про теплопостачання» та ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти боргові зобов’язання за спожиті енергоносії (природній газ 

та електричну енергію) та послуги з їх транспортування, розподілу і 

постачання відповідно до статті 22 Закону України «Про теплопостачання» на 

дату придбання нерухомого (в т.ч. земельних ділянок) та іншого  

індивідуально визначеного майна, що розташоване за адресою м. Вінниця,  

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2Е, які обліковуються на балансі  

ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк».  

2. Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Теплокомуненерго Маяк ЛТД» замовити проведення уповноваженими 

особами аудиту боргових зобов’язань за спожиті енергоносії (природній газ та 

електричну енергію) та послуги з їх транспортування, розподілу і постачання 

які обліковуються на балансі ДП «Теплокомуненерго «Маяк»  

ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», в користуванні якого перебуває  

нерухоме та інше індивідуально визначене майно, зазначене  

в пункті 2 рішення. Примірник аудиторського звіту передати  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 



3. Визнати КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» правонаступником за 

борговими зобов’язаннями визначеними у пункті 2 даного рішення як 

виробника теплової енергії, що буде генеруватись на майні переданому йому 

Вінницькою міською радою. Доручити генеральному директору  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» М. Білику підписати необхідні 

документи для прийняття боргових зобов’язань за спожиті енергоносії та 

послуги з їх транспортування і постачання на баланс підприємства. 

4. Відповідно до абзацу 6 пункту 11 Положення «Про покладення 

спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного 

газу» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 жовтня 2018р. №867, доручити КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

погодити з постачальниками енергоносіїв (природного газу та електричної 

енергії) та послуг з їх транспортування, розподілу і постачання суму 

заборгованості та графік її погашення та подати на затвердження виконавчого 

комітету міської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань: житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій); промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (В. Павлюк). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 

 

  



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

Розборський Ігор Олегович 

Головний спеціаліст відділу енергетики 

 


