
УКРАЇНА  
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 491  

27 січня 2023 р. 36 сесія 8 скликання

Про проведення перерахунків за теплову енергію комунальним  
підприємством «Вінницяоблтеплоеиерго»

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету М іністрів України від 
01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами), рішення 15 сесії 
8 скликання обласної Ради від 24 грудня 2022 року №  321 «Про передачу майна 
в господарське відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоеиерго», 
враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік закладів, кількість безоплатно переданого твердого 
палива комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоеиерго» та суми, що 
підлягають перерахунку відповідно до актів приймання-передачі твердого 
палива, згідно з додатком до цього рішення.

2. Доручити комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоеиерго» 
проводити, при нарахуванні плати за теплову енергію закладам, визначеним 
додатком до цього рішення, перерахунок на суму використаного у відповідному 
місяці безоплатно переданого твердого палива, для виробництва теплової 
енергії.

3. Перерахунки проводити щомісячно по мірі використання безоплатно 
переданого твердого палива до повного відображення його вартості у сумі 
перерахунків, визначених додатком до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань будівництва, комунальног^ майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 36 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 27 січня 2023 року № 491

Перелік закладів, кількість та суми твердого палива, що підлягають
перерахункам

№
з/п Назва закладу Назва палива Кількість

палива

Сума 
переданого 

палива (грн)

1.

КНП «Заболотненський 
дитячий 

психоневрологічний 
санаторій ім.

Д.К. Заболотного 
Вінницької обласної 

Ради»

вугілля 154,747 т 822 826,29

дрова паливні 70 55 803,80

брикети 12 т 49 200,00

2.

Брацлавська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів Немирівського 

району Вінницької 
обласної Ради

дрова паливні 72,1 м-'’ ПО 168,80

3.

Тиврівський науковий 
ліцей Вінницької 

обласної Ради

дрова паливні 3,13 3 100,82

брикети
6,9 т 49 680,00

4.

Тульчинська 
загальноосвітня школа I- 

III ступенів - ліцей 3 
посиленою військово- 
фізичною підготовкою 

Вінницької обласної Ради

дрова паливні 137,2 м-̂ 175 630,98

брикети 39,56 т 156 336,36

5.

Катюжанівська 
спеціальна школа 

Вінницької обласної Ради вугілля 45,25 т 230 918,65

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТЮН


