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З метою виконання рішення Вінницької міської ради №1423 від 15.06.2017 

для забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу громадян до 

інформації щодо діяльності комунальних підприємств Вінницької міської ради, 

відповідно до наказу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 29.06.2017р. №378 

«Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» в мережі Інтернет, зокрема пункту 14, Додатку №1, 

щодо річного звіту керівника – інформуємо про проведену роботу за 2016рік та 

Іпівріччя 2017р. 

Заходи у сфері теплопостачання та технічного поповнення КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

Основна діяльність. 

У 2016 році підприємством виконано ряд заходів у сфері теплопостачання, 

а саме: 

- Реконструкція теплових мереж протяжністю близько 1,3 км; 

- Реконструкція  котелень з встановленням твердопаливних котлів по 

вул.Наливайка,17, вул.Чумацька,20; 

-- Встановлення загальнобудинкових теплових лічильників у 105 

житлових пунктах. 

Вище зазначенні заходи в результаті дали можливість зменшити 

споживання природного газу, електричної енергії, споживання води, зменшити 

втрати теплової енергії на етапах вироблення та транспортування. 

У 2017 році підприємство продовжує реалізувати заходи з 

енергоефективності. У ІІ та ІІІ кварталі здійснена реконструкція теплових мереж 

загальною протяжністю  - 1,4 (заплановано 3,8км), а також реалізується програма 

впровадження засобів обліку витрат теплової енергії в житлових будинках, до 



кінця 2017 року підприємство матиме 100% облік теплової енергії. 

Станом на 27.07.2017 виконано відновлення асфальтобетонного покриття 

площею 1256, 49 м.кв. ремонтно-будівельними бригадами підприємства. 

Впродовж звітного періоду було придбано 4 автомобілі спеціалізовані 

аварійні майстерні АСАМ 1 різьбяр швів (машини й устаткування для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного обробляння грунту, каміння, руд та 

інших мінеральних речовин), 2 комплекти груп мережних насосів з частотними 

регулюваннями та плавними пусками, витокошукач, зварювальна машина для 

стикового зварювання труб – 150000грн., магнітний шлаковловлювачє 

Звіт щодо міжнародних інвестиційних проектів КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» за 2016 – І квартал 2017 рр. 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі – Підприємство) за підтримки 

Вінницької міської ради та Державного секретаріату з економічних питань 

Швейцарської конфедерації реалізує «Проект з енергоефективності у м.Вінниця», 

згідно якого в 2016 – І кв. 2017 рр. виконано: 

- Укладено контракт з швейцарською компанію на закупівлю 

попередньо-ізольованих трубопроводів та надання супутніх послуг. В рамках 

даного контракту виконано поставку всього обладнання та надано усі послуги. 

Власними силами підприємства виконані та вчасно завершені роботи по 

прокладанню 9,3 км тепломереж в двотрубному виконанні; 

- Наприкінці 2015 року підписано контракт на поставку індивідуальних 

теплових пунктів, компонентів системи СКАДА та надання супутніх послуг. В 

2016 році в рамках даного контракту поставлено та вчасно встановлено 68 шт. 

індивідуальних теплових пунктів з системою SCADA та тепловими лічильниками, 

а також виконані всі супутні послуги; 

В рамках проекту з енергоефективності: 

- введена в експлуатацію твердопаливна котельня по вул.Баженова,15а з 

встановленням 2-ох котлів потужністю 2,6 МВт кожен, зі спалюванням тріски 

згідно підписаного контракту по закупівлі 2-х твердопаливних котлів, 

допоміжного обладнання та супутніх послуг. 

            У вересні 2016р. проведені тендерні процедури на «Поставку 



твердопаливного котла, допоміжного обладнання та супутніх послуг для 

мікрорайону Зулінського». Впровадження контракту передбачається в 2017-

2018рр. 

В листопаді 2016р. проведено тендерні процедури на «Поставку газових 

котлів, допоміжного обладнання та супутніх послуг для мікрорайону Зулінського. 

Реалізація контракту передбачається в 2018рр. 

Також, Підприємством в рамках даного Проекту, за рахунок заощаджених 

коштів, погоджено продовження співпраці. Фінансування SECO передбачає 

закупівлю обладнання ІТП на ГВП для реконструкції гарячого водопостачання 

мікрорайону Вишенька. Проведення тендерних процедур заплановано на ІІ 

півріччя 2017 року, а влаштування ІТП та виконання будівельно-монтажних робіт 

на 2018 рік. 

В рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України», що фінансується Світовим Банком, 

наразі виконано: 

По двох компонентах, що передбачають реконструкцію газової котельні та 

теплових мереж,  проведено тендерні процедури за українським законодавством 

та заключено договори з Підрядниками на виконання проектних робіт. На основі 

розробленої проектної документації заплановано проведення міжнародних 

конкурсних торгів по поставці та монтажу обладнання котельні та виконання 

будівельних робіт по реконструкції теплових мереж. Впровадження даних 

контрактів заплановано на 2018-2020 роки. 

В рамках реалізації проекту “Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України” (далі - ПРМІУ), що здійснюється спільно Європейським 

Інвестиційним Банком та Мінрегіоном в 2016 році подано заявку на участі у 

Проекті «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону Вишенька в 

м.Вінниця». У І кварталі 2017 року заявка пройшла частковий відбір та була більш 

детально представлена з повним описом заходу та обрахунком фінансової 

доцільності. Станом на сьогодні дана заявка проходить конкурсний відбір серед 

учасників. 

Зміни організаційної структури КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 



З метою перерозподілу функціональних обов’язків керівництва 

підприємства, оперативного вирішення задач з матеріального постачання, 

посилення контролю за капітальним будівництвом, інвестиційною складовою 

діяльності утворено посаду заступника генерального директора з капітального 

будівництва та матеріально-технічного постачання 

З метою оптимізації роботи підрозділів та вирішення загальних питань 

утворено адміністративно-господарський відділ; 

Для виявлення, попередження і припинення фактів і передумов що 

наносять економічну шкоду підприємству, перевірки діяльності контрагентів на 

предмет їх можливої фіктивності, взаємодії з правоохоронними і контролюючими 

органами, забезпечення надійної охорони об’єктів комунальної власності утворено 

підрозділ економічної безпеки та охорони.  

З метою посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про 

закупівлі, підготовки тендерної документації, координації підрозділів 

підприємства задіяних у придбанні робіт, послуг та товарно-матеріальних 

цінностей утворено тендерний підрозділ; 

Для постійного висвітлення інформації територіальній громаді про 

діяльність підприємства та її результати у ЗМІ, налагодження комунікації з 

споживачами послуг, роз’яснення нормативно-правових актів щодо 

теплопостачання населенню, оперативного реагування на проблемні питання 

роботи ВМТЕ, вчасного повідомлення про аварійні ситуації та їх усунення, 

утворено підрозділ  по роботі зі ЗМІ та громадськістю; 

У січні 2017р. 

Для економії грошових коштів підприємства, посилення претензійно-

позовної роботи з контрагентами, зменшення дебіторської заборгованості, 

відстоювання інтересів комунального підприємства і територіальної громади у 

суді утворено юридично-договірний відділ; 

У березні 2017р. 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», інших 

нормативно-правових актів, з метою запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 



дотримання правила етичної поведінки працівниками підприємства, здійснення 

заходів фінансового контролю, введено посаду провідного професіонала з 

антикорупційної діяльності; 

Аналіз стану розрахунків та звернень споживачів КП ВМР «ВМТЕ» 

У 2016 році було укладено 289договорів реструктуризації по 

заборгованості споживачів. 

Впродовж І-го півріччя 2017 - 189 договорів реструктуризації по 

заборгованості споживачів. 

Станом на початок 2017 року заборгованість по підприємству – 61млн 438 

тис грн.. За перше півріччя заборгованість зменшилася до 56млн.810 тис.грн. 


