
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26.07.2018р. №1578    

           м. Вінниця 
 

 

Про визначення КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

виконавцем послуг з 

централізованого опалення та послуг 

з централізованого постачання 

гарячої води для усіх категорій 

споживачів 

 

У зв’язку із тим, що ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «Вінницький 

завод «Маяк» було повернуто з користування майно територіальної громади 

м.Вінниці (рішення виконавчого комітету від 14.06.2018 року №1321) та 

враховуючи проведення заходів з передачі ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ 

«Вінницький завод «Маяк» власного майна до комунальної власності міста 

(рішення виконавчого комітету від 12.07.2018 року №1481), керуючись частиною 1 

статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Визначити КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконавцем послуг з 

централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води 

для усіх категорій споживачів по вулицях А. Первозванного, М.Ващука, 

М.Стельмаха, В.Порика, Воїнів Інтернаціоналістів, Келецька і проспекту Юності з 

01 серпня 2018 року. 

2. ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» 

забезпечити передачу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» абонентської бази (з 

урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про захист персональних 

даних),   завіреної виконавцем послуг з нарахування плати за реалізовану теплову 

енергію, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води (ТОВ 

«Центр муніципальних систем управління»), а також іншої технічної документації 

та копії звітності, що передавалася до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2016-2018рр., яка 

може бути підставою для проведення нарахувань. 



3. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечити інформування 

споживачів про перехід на здійснення нарахувань по двоставковому тарифу за 

послуги опалення до 01 жовтня 2018 року. 

4. Департаментам освіти, охорони здоров’я та культури міської ради 

повідомити інформацію бюджетним установам, що фінансуються з міського 

бюджету м.Вінниці, про зміну виконавця послуг з централізованого опалення та 

послуг з централізованого постачання гарячої води, з метою забезпечення 

своєчасності проведення даними бюджетними установами процедур закупівель 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

М.Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        С. Моргунов 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку   

 

Єрохін Павло Дмитрович 

 

Начальник відділу енергетики 

 

 

 

 


