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Шановний Михайло Васильовичу!

Ваш проект «Сонячне місто» Сонячна електростанція комунального закладу 
«Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради», який поданий для 
участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», зареєстрований за 
№ Ко-01-37811 від 13.05.2017 р. опрацьований виконавчими органами Вінницької міської 
ради, про що повідомляємо наступне.

Для реалізації проекту необхідно отримати в ПАТ «Вінницяобленерго» технічні 
умови на нестандартне приєднання до електричних мереж (збільшення договірно 
потужності) закладу. Продаж електричної енергії для юридичних споживачів 
(виробників) електричної енергії по зеленому тарифу являється ліцензованою діяльністю. 
Для реалізації проекту передбачається створення окремих комунальних підприємств, 
організації, що буде займатися ліцензованою діяльністю.

Враховуючи вищевикладене, даний проект не може бути винесено на загальноміське 
голосування в зв ’язку з тим, що відповідно до пункту 6 розділу 4 «Положення про 
Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», нова редакція якого затверджена рішенням 
Вінницької міської ради №616 від 24.02.2017 року «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 25.12.2015 року №13 «Про бюджет громадських ініціатив м. Вінниці, зі змінами», 
не фінансуються проекти, які передбачають виключно придбання обладнання, виконання 
робіт з реконструкції, перепланування, переобладнання, капітального та поточного 
ремонтів в комунальних закладах, установах та підприємствах м. Вінниці.

Зокрема, слід зазначити, що продаж електроенергії за «зеленим тарифом» являється 
комерційною діяльністю, що підпадає під ознаки пункту 6 розділу 4 Положення, а саме 
не фінансуються проекти, які передбачають запуск виробництв або носять комерційний 
характер.

Отже Ваш проект не може бути винесений на загальноміське голосування.
Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість. Запрошуємо в

подальшому приймати участь у відповідних проектах з метою розвитку міста Вінниці.

З повагою,
директор департаменту Роман Бочевар


