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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 І півріччя 

2018р. 

Заходи у сфері теплопостачання та технічного поповнення КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

 

У 2018 році відповідно до Комплексного  плану підприємство виконало 

наступні технічні заходи по ремонту, реконструкції та модернізації 

технологічного обладнання  теплового господарства, а саме: 

1. Реконструкція теплових мереж загальною протяжністю 3,84 км. 

2. Реконструкція газової котельні по вул. Зулінського, 9 загальною 

потужністю 13,5 МВт. 

3. Завершується будівництво твердопаливної котельні по вул. 

Зулінського, 9 загальною потужністю 3,3 МВт. 

4. Продовжуються роботи по реконструкції мережних насосів на котельні 

ПВТМ-30 по вул. 600-річчя, 13. 

5. Реконструкція групи мережних насосів на котельні по вул. 

Д.Майбороди, 5. 

6. Укладено контракт на поставку ІТП мікрорайону «Вишенька». 

7. Виконані проектні роботи по реконструкції теплових мереж  від 

котельні по вул. Магістратська, 2 та від ТЄЦ-1 по вул. Н.Шосе, 26. 

8. В стадії завершення проектні роботи по реконструкції котельні по вул. 

Магістратська, 2. 
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9. Виконані проектні роботи по проектуванню 130 ІТП на ГВП від 

котелень по вул. М.Кошки, 12/1, 12/2, вул. Стрілецька, 57, Кошиці, 18, 

Магістратська, 2, Н.Шосе, 78. 

10. Проведено капітальний ремонт котлів на котельнях по вул. 

Магістрацька, 2, Н.Шосе, 26. 

11. Проводяться роботи по виготовленню проектної документації для 

будівництва котельні по вул.Гонти, 39.  

Звіт щодо міжнародних інвестиційних проектів КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» за 2017– І півріччя  2018 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 за І півріччя 2018 рр. виконано: 

У рамках «Проекту з енергоефективності у м. Вінниця» здійснюються 

заходи проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону 

Зулінського – Київська»: 

• заміна теплових мереж загальною протяжністю 9,3 км у двотрубному 

прокладанні з використанням попередньо ізольованих трубопроводів (роботи 

виконано у 2016) 

• улаштування 68 шт. індивідуальних теплових пунктів (роботи виконано у 

2016), 

У рамках проекту з 1 лютого 2018 р. розпочалися роботи з будівництва 

твердопаливної котельні, по завершенні опалювального періоду 2017-2018 рр. 

розпочалися роботи з реконструкції газової котельні. На сьогодні тривають роботи і 

з будівництва твердопаливної, і з реконструкції газової котельні одночасно. 

Комплекс твердопаливної котельні, що включає будівництво будівлі 

твердопаливної котельні з монтажем основного обладнання потужністю 3,3 МВт, 

складу тріски, вагів, зовнішніх інженерних мереж та благоустрою, буде поступово 

підключений до мереж реконструйованої газової котельні. Це дозволить 

збільшити виробництво теплової енергії майже до 17 MВт та можливість 

використання альтернативних видів палива (деревної тріски). 

 



Зміни організаційної структури КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

Останні зміни в організаційній структурі  КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

відбулися: 

 

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; 

У листопаді 2017 р. 

Для покращеного аналізу обліку платежів і залишків на рахунках 

підприємства, порядку взаєморозрахунків, визначення черговості платежів, 

поточного управління грошовими потоками, валютообмінними операціями та 

формування фінансового плану підприємства утворено службу фінансово-

економічну; 

 

Аналіз стану розрахунків та звернень споживачів КП ВМР «ВМТЕ» 

 

За перше півріччя 2018 року заборгованість споживачів по підприємству 

сягнула 65 млн 236 тисяч гривень 

За перше півріччя 2018 року кількість договорів на  реструктуризацію 

заборгованості  -  437.  



 


