
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 20.04.2017 р. № 951 

 м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому міської ради  

від 09.04.2009 року № 802  

«Про затвердження Порядку  

відключення споживачів від мереж    

центрального опалення і гарячого  

водопостачання у м. Вінниця» 

 

Керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, які стались 

в апараті міської ради і її виконавчих органах,  виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 
 

1. В додатку 2 до рішення виконкому міської ради від 09.04.2009 року №802 

«Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж 

центрального опалення і гарячого водопостачання у м. Вінниця» по тексту 

прізвище та ініціали «Корольчук І.Є.» замінити на «Форманюк М.В.». 

2. Додаток 3 до рішення виконкому міської ради від 09.04.2009 року  802 «Про 

затвердження Порядку відключення споживачів від мереж центрального 

опалення і гарячого водопостачання у м. Вінниця» викласти в новій 

редакції. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови    М. Форманюка.  
 

 

 

 

Заступник міського голови        В. Скальський



 

 

 

Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

міської ради  

від 20.04. 2017 р. № 951 
                                                                                                                      

 

                                                                СКЛАД 

постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і 

ГВП споживачів в разі їх відмови від отримання послуг централізованого 

теплопостачання 

Голова комісії: 

Форманюк М.В.          –  заступник міського голови; 

 

Заступник голови комісії:  

Пурдик  Г.Н.          –  директор департаменту міського господарства; 

 

Секретар комісії: 

Гриценко В. П.      –  адміністратор, департамент адміністративних послуг; 

Учасники комісії:   

Поричук В.В.         – заступник директора департаменту енергетики, транспорту 

                                   та зв’язку; 

Гречанюк  С.О.      – заступник директора департаменту житлового господарства; 

Капшук С.Г.           – начальник служби контролю за виробництвом   

ПАТ «Вінницягаз»  (за згодою); 

Білик М.С.             – головний інженер КП ВМР  «Вінницяміськтеплоенерго»; 

Федоров  О. І.         – директор  ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк» (за 

згодою); 

Ковальчук В.С.       – директор  СО "Вінницькі міські електричні мережі" (за згодою). 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому        С. Чорнолуцький 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент житлового господарства 

 

Гречанюк Сергій Олександрович 

 

Заступник директора 


