
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0£ЖА/2М_ № Ж

Про створення комісії.з питання обстеження котелень підприємств, закладів, 
установ', організацій, що є спільною власністю територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, пункту 4 статті 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року №360 “Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об’єкти 
комунальної власності”:

1. Створити комісію з питання обстеження котелень підприємств, закладів, 
установ, організацій, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області в складі:

БРОВАРНИК 
Василь Михайлович

КУШНІР 
Сергій Іванович

-начальник
майнових

управління 
та ~ орендних

з питань 
відносин, 

ЖКГ
апарату .вінницької 

обласної Ради, голова комісії;

будівництва, інфраструктури, 
виконавчого апарату Вії

-начальник управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, заступник 
голови комісій

ІВАЩУК 
Ігор Валерійович

Члени комісії:

ПРОДАНЮК 
Олексій Васильович

МАГДИЧ 
Іван Юрійович

(ОВБАНЮК
Валерій Михайлович

- головний спеціаліст відділу спільної 
комунальної власності управління 
спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької 
області, секретар комісії;

-начальник відділу електро-, водо-, 
теплопостачання управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області;

-начальник відділу супроводу обласних 
програм з питань ЖКГ та 
енергоефективності управління з питань 
майнових та орендних відносин, 
будівництва, інфраструктури, ЖКГ 
виконавчого апарату Вінницької 
обласної Ради;

генеральним
комунального
«Вінницяоблтеплоенерго»;

директор
підприємства



ГРАБОВИЧ 
Людмила Олексіївна

-начальник управління соціально- 
гуманітарної політики виконавчого 
апарату Вінницької обласної Ради;

ЗОНОВА
Марія Володимирівна

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

-начальник > управління розвитку 
територій та інфраструктури Вінницької 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

в. о. директора Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

ЗАДОРОЖНА - директор Департаменту охорони
Ольга Іванівна здоров’я та реабілітації Вінницької

обласної державної адміністрації (за 
згодою).

> 2. Комісії здійснити обстеження котелень закладів, установ, організацій, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
згідно з графіком визначеним у додатку 1 до розпорядження.

3. Керівникам закладів, установ, організацій, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (згідно з додатком 1 до 
розпорядження):

- надати інформацію визначену у додатках 2, 3 та 4 до розпорядження в 
електронному вигляді на електронну пошту brovamik@vinrada.gov.ua та 
паперовому вигляді за підписом керівника закладу на ім’я голови обласної Ради до 
13 травня 2021 року;

- надати членам комісії під час обстеження об’єктів оригінали та копії 
документів, визначених додатком 5 до цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього тгпорадження покласти на першого 
заступника голови обласної Ради КІСТІОН^З.Є./

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ

mailto:brovamik@vinrada.gov.ua


Додаток 1
до розпорядження голови обласної Ради

квід « ¥>> /7г/иі{& £ 2021 р. № /4(3
Перелік підприємств, закладів, установ, організацій, що є спільною 

власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, в яких 
обстежуються котельні

№ Назва закладу, установи ЇЇІБ  керівника Адреса Дата
обстеження

1.

Брацлавський навчально- 
виховний комплекс: дошкільний 
навчальний заклад -  
загальноосвітня школа-інтернат -  
Ї-ІЇЇ ступенів -  гімназія 
Вінницької обласної Ради

Куляс Ніна 
Олексіївна

вул.І.Франка, буд.1, 
смт Брацлав

17.05.2021р.

2.
Немирівський навчально- 
реабілітаційний центр Вінницької 
обласної Ради

Бакало Світлана 
Павлівна

вул.Соборна, буд. 191 а, 
м.Немирів

3.
Комунальна установа «Обласний 
центр комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень»

Дудник Галина 
Василівна

вул. Шкільна, буд. 41, 
с.Крищинці

4.
Комунальне некомерційне 
підприємство «Печерська обласна 
лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради»

Павлюк Олег 
Станіславович

вул. Івана Кальницького, 
7, с.Печера

5.

Тульчинська загальноосвітня 
школа І-ЇІІ ступенів -  ліцей з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної 
Ради

Хлівнюк Микола 
Миколайович

вул.Леонтовича, буд.12, 
м.Тульчин

18.05.2021р.

6.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Тульчинський 
обласний спеціалізований 
будинок дитини для дітей 3 
ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки 
Вінницької обласної Ради»

Мазур Марія 
Олексіївна

вул.Шевченка, буд.ЗЗ, 
м.Тульчин,

7. Тульчинський коледж культури Трачук Леонід 
Цанилович

вул. Леонтовича, буд. 
52, м.Тульчин

8.
Комунальне некомерційне 
підприємство «Тульчинський 
дитячий ортопедичний санаторій 
Вінницької обласної Ради»'

Ковальчук Юрій 
Миколайович

вул.М.Леонтовича, 
буд.94, м.Тульчин

9.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Могилів- 
Подільський дитячий легеневий 
тубсанаторій Вінницької обласної
Ради»

Коваль Оксана 
Дмитрівна

вул.Заболотного, буд.4- 
А, м.Могилів- 
Подільський



10.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Могилів- 
Подільський
обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради»

Кушнір
Олександр
Віталійович

пр.Незалежності, буд.62, 
м.Могилів-Подільський

11.
Яришівський психоневрологічний 
будинок-інтернат

Г олота Віктор 
Якович

вул. Танасчишина, буд. 1, 
с.Яришів, 19.05.2021р.

12.
Серебрійський навчально- 
реабілітаційний центр Могилів- 
Подільського району Вінницької 
обласної Ради

Калашнікова Зоя 
Віталіївна

V

пр. 8-Березня, буд.7, 
с.Серебрія

13.
Могилів-Подільський медичний 
коледж

Кордон
Володимир
Михайлович

вул.Сагайдачного, буд.6, 
м.Могилів Подільський

14. Котюжанівський навчально- 
реабілітаційний центр 
Мурованокуриловецького району 
Вінницької обласної Ради

Г етманчук
Володимир
Іванович

вул.Молодіжна, буд. 1, 
с.Котюжани

15.
Мурованокуриловецька 
загальноосвітня санаторна школа- 
інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької 
обласної Ради

Стозуб
Олександр
Іванович

вул.Спортивна, буд.5, смт 
Муровані Курилівці

20.05.2021р.

16.
Комунальне некомерційне 
підприємство «Северинівська 
лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради»

Малащук
Володимир
Данилович

вул.Санаторська, буд.1, 
с.Северинівка

17.
Дашівський навчально- 
реабілітаційний центр 
Іллінецького району Вінницької 
обласної Ради

Коваленко Алла 
Леонідівна

вул.Лесі Українки, буд. 2, 
с.Дашів

18.
Комунальний заклад 
«Ситковецька спеціальна школа 
Вінницької обласної Ради»

Г уцаленко
Михайло
Дмитрович

вул. Центральна, буд. 
140, с.Ситківці 21.05.2021р.

19.
Іванівська спеціальна 
загальноосвітня школа-іктернат 
Калинівського району Вінницької 
обласної Ради

Рибочка Любов 
Михайлівна

вул. Соборна, 1, с. Іванів

24.05.2021р.

20.
Староприлуцька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
Липовецького району Вінницької 
обласної Ради

Косач Юрій 
Михайлович

вул.Садова, буд. 10, 
с.Стара Прилука

21.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Хмільницька 
обласна лікарня зідновного 
лікування Вінницької обласної 
Ради»

Монастирська
Алла
Станіславівна

вул. Шолом-Алейхема, 8, 
м. Хмільник

25.05.2021р.

22.
Вінницький обласний навчально- 
курсовий комбінат аграрної 
освіти

Іванець Іван 
Степанович

вул.Б.Хмельницького, 
буд. 97, м.Літин



23.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Заболотненський 
дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного 
Вінницької обласної Ради»

Добинда Алла 
Миколаївна

вул. Чоботарська, буд.2, 
с. Заболотне

26.05.2021р.

24. Піщанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
Вінницької обласної Ради

Ацеховська 
Олена Вікторівна

вул.Шкільна, буд.79, 
смт.Піщанка

25.
Комунальний заклад «Нечуївська 
спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради

Брюнеткіна 
Галина 
Г ригорівна

вул.Шкільна, буд.7, с. 
Нечуївка

27.05.2021р.

26.
Комунальний заклад 
«Тиврівський науковий ліцей» 
Вінницької обласної Ради»

Подзігун Андрій 
Михайлович

вул. Тверська, буд 14, смт 
Тиврів

27.
Комунальне некомерційне 
підприємство «Козятинська 
обласна туберкульозна лікарня 
Вінницької обласної Ради»

Купчик
Володимир
Миколайович

вул.Планова, буд. 1, 
с.Сестринівка

28.05.2021р.
28. Плисківський

психоневрологічний інтернат
Тислюк Павло 
Вікторович

вул.Броніцького, буд. 2, 
с.Плисків

29. Обласне бюро судово-медичної 
експертизи

Жук В’ячеслав 
Васильович

вул.Гліба Успенського, 
буд.83, м.Вінниця

31.05.2021р.

ЗО.
Барський гуманітарно- 
педагогічний коледж імені 
Михайла Г рушевського

Савчук Петро 
Несторович

вул.Майдан М.
Грушевського, буд. 1, 
м.Бар



Інформація щодо будівель, споруд, а також обладнання, яке перебуває в 
оперативному управлінні підприємств, установ, організацій - об'єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Додаток 2
до розпорядження голови обласної Ради
від « ~т̂ » /71/гЛ ^Л _ 2021р. №

Назва закладу:

№
Перелік майна 

(будівлі, споруди, 
обладнання) *

Рік 
введення в 

експлуатацію

Інвентарний
номер

Первісна
вартість,

грн

Залишкова
вартість,

грн

Будівлі та споруди

Котли

Димова труба

Насосне обладнання

Хімводопідготовка

Теплові мережі

* -  У разі зазначення будівлі, вказати площу (в м.кв) згідно з інвентрною 
справою. У разі зазначення теплотраси, вказати протяжність (в м/п).



Інформація щодо теданших характеристик котелень, як! перебувають в оперативному управлінні підприємств, 
ус'гаїіков, організацій -- об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької 

області

Додаток З
до розпорядження голови обласної Ради
від « ¥~» /71 Д ії 2021р. № /^2?

М
 

' . 
. 

. 
.

] Іазяа 
закладу

Приведемп (до
2,5м.) 

опалювальна 
площа 

приміщень що 
споживають 

теплову 
енергію, м2

Опалювальїіий 
об’єм будівель 
що споживають 

теплову 
енергію, м3

Приєднане 
теплове 

наваї ітажен 
ня,

Г кал/год

Потужність
котельні,
Г кал/год

Кількість 
котлів, шт.

Вид палива 
на якому 
працює 
котел

ККД котлів (%) за 
даними останніх 

режим по
пала годжу вал ь н и х 

робіт

Рік вводу в 
експлуатацію (рік 

здійснення 
реконструкції, 

переобладнання)

Кількість 
спожитої 

теплової енергії 
за рік, Г кал/рік*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2 ' -



Ткформація щодо річних фінансових витрат на експлуатацію їсотслсеїь* та перебувають і? оперативному управлінні 
и-іді’.̂ М'Сьтсті'  ̂устаггов* організацій — об’єктів спільної ко**укг> т--.цт в л гн 'нгост? т*п> ц тор * а л г» то у громад, с іл5 селиш,, міст

Вінницької області

Додаток 4
до розпорядження голови обласної Ради
від « 7е » /Ті/гЛі ? * 2 0 2 1 р .  № Ґ9С~?

№
п/п

І їазва 
закладу

Приведена (до 2,5м.) 
опалювальна площа 

приміщень ІДО 
споживають теплову 

енергію, м2

Обсяги використання за видами палива
Вартість закупівлі палива за одиницю, грн

Газ,
тис.м3

Дрова,
тис.м3

ГІслсти, т Бриксги. т Вугілля.т Електрична 
енергія, кВт

Газ Дрова Пелети Брикети Вугілля Ел.
енергія

1
2

Продовження таблиці

№
п/п

Загальні річні витрати на закупівлю усіх видів палива, грн
Обсяги електроенергії 

витрачені на роботу 
котельного обладнання 

за рік, кВт-год

В тр ати  на хімічну 
очистку води, 

грн.

Кількість 
витраченої 

води, м3

Кількість 
обслуговуючого 

персоналу 
котельні, чол.

Газ Дрова Пелети Бриксги Вугілля Ел.
енергія

1
2

Продовження таблиці

№
п/п

Витрати на нараховану 
заробітну плату 
обслуговуючого 

персоналу котельні на 
рік, грн

Витрати на капітальні (поточні) ремонти 
котельного обладнання та його технічне 

обслуговування на рік, грн

Капіталовкладення на модернізацію 
котелень або оренди, грн.

Інші витрати пов’язані 
з експлуатацією 

котельні, грн

Сплата податку 
за викиди у 
навколиш нє 

середовищ е, грн.2018р. 2019р. 2020р. 2018р. 2019р. 2020р.

1
2



Додаток 5
до розпорядження голови обласної Ради
від « 2021р. №

Перелік технічної та дозвільної документації щодо будівель, споруд, а 
також обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні підприємств, 

установ, організацій -  об9єктів спільної комунальної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

1. "г'ехнічні паспорти на котельне обладнання, що експлуатується.
2. Копії принципових схем обладнання та теплових мереж котелень.
3. Наказ про призначення відповідального за справний стан і безпечну 

експлуатацію котла і обладнання в котельні.
4. Посвідчення машиністів котельні.
5. Графік роботи машиністів котельні.
6. Акти гідравлічного випробування на міцність та щільність теплових 

мереж та системи опалення та гідравлічне промивання.
П. Паспорт теплових мереж. •-
8. Інвентарна справа будівлі котельної.
9. Інвентарні справи будівель, що опалюються.
] 0. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
11. Проектно-технічна документація на обладнання котельні.
12. Проектно-технічна документації на комерційний вузол обліку 

природ- ого газу.
13. Акти профілактичних випробувань контуру заземлення, петля фаза-

нуль.
14. Режимні карти роботи котлів.
15. Акт вводу в експлуатацію котельні.


