
 
 

ПРОТОКОЛ 
Відкритих обговорень  

 Інвестиційної програми  
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік 

 
Дата проведення: 
11 грудня 2020 року. 
Початок обговорення  
11 год. 00 хв 

Місце проведення: 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13 
 

 
Запрошені: 
Від Вінницької міської ради: 
В.В.Поричук - заступник директора департаменту енергетики, транспорту та 
зв’язку Вінницької міської ради присутній в чаті організованої онлайн 
трансляції на платформі Zoom; 
Від інших підприємств, установ, організацій та громадськості: 
Заявки не надходили. 
Присутні: 
Від Комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго»: 
Балибюк Т.В. – Заступник генерального директора з ІД; 
Гаврилюк О.В. – Начальник відділу з ПтаКЗ; 
Ластовецький П.В. – начальник відділу СР та ІД; 
Миленький О.М. – провідний інженер відділу стратегічного розвитку та 
інвестиційної діяльності. 
 

Враховуючи обмеження на зібрання людей, через заходи зі стримування 
розповсюдження COVID-19, відкрите обговорення  Інвестиційної програми КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік відбувається онлайн на платформі 
Zoom, шляхом проведення онлайн трансляції з голосуванням в чаті 
зареєстрованих учасників. 

Головуюча відкритого обговорення – Заступник генерального директора 
з інвестиційної діяльності Балибюк Т.В. повідомила, що сьогодні проводиться 
обговорення питання щодо проекту Інвестиційної програми КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг, 30 червня 2017 року своєю Постановою 
№866 затвердила «Порядок проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг». Відповідно вимог п.2.1 цього Порядку КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має провести відкрите обговорення (відкрите 
слухання) Інвестиційної програми на 2021 рік. Відкрите обговорення 
проводиться із залученням уповноважених представників місцевого органу 
виконавчої влади. 
 



 
 

Порядок денний: 
1. Обговорення проекту Інвестиційної програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік. 
2. Формування та прийняття резолюцій відкритих обговорень. 

Присутні підтримали вищезазначені пропозиції. 
 
Слухали:  

З першого питання порядку денного про обговорення проекту 
Інвестиційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік. 

Ластовецький П.В. повідомив, що проект був оприлюднений на 
офіційному веб-сайті підприємства 01 грудня 2020 року. Зауваження та 
пропозиції до проекту Інвестиційної програми на 2021 рік приймались до 10 
грудня 2020р. в письмовому вигляді за адресою підприємства або в 
електронному вигляді на е-mаіl: office@vmte.vn.ua. 

Заперечення, зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів щодо  
проекту Інвестиційної програми на 2021 рік від фізичних та юридичних осіб, їх 
об'єднань у зазначений термін не надходили. 

Інвестиційна програма КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік 
була розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, затвердження, 
погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких 
здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
31.08.2017р. №1059. 

Сума коштів на виконання Інвестиційної програми на 2021 рік становить 
14242,25 тис.грн. (без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань.  

Основною метою Інвестиційної програми є забезпечення надійного та 
безаварійного функціонування підприємства, підвищення ефективності та 
зменшення витрат у процесі провадження діяльності, скорочення споживання 
природного газу, зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження 
заходів щодо охорони довкілля, поліпшення техніко-економічних показників 
роботи підприємства. 

 
Етапи реалізації Інвестиційної програми: 
1. Виробництво теплової енергії, сума інвестицій – 3398,51 тис. грн. без 

ПДВ. 
- Оновлення поверхонь нагріву котлів ст. №1, ст.№3 та ст.№4 ПТВМ-30 із 
заміною конвективних частин на котельні ПТВМ-30 по вул. 600 річчя, 13 в 
м.Вінниця – 3 шт. 
-  Заміна котлів на котельні по вул. Я.Шепеля, 23 у м. Вінниця – 2 шт. 

2. Транспортування теплової енергії, сума інвестицій – 10754,48 тис. грн. 
без ПДВ. 

- Реконструкція теплових мереж від УТ-8 до ТК-101а по вул. Келецька в 
м.Вінниця – загальною протяжністю 806 м (в однотрубному обчислені) Ø426 із 
використанням труб в ППУ ізоляції на одному об’єкті 
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3. Постачання теплової енергії, сума інвестицій – 89,26 тис. грн. без ПДВ. 
- закупівля комп’ютерного обладнання та БФП – 10 комп.  
 

Інвестиційна програма на 2021 рік розроблена згідно з вимогами Порядку 
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних 
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування 
діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 31.08.2017р. №1059. 

Впровадження заходів інвестиційної програми призведе до зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). 

Економічний ефект ПЕР на 2021 рік в цілому за інвестиційною 
програмою 4253,31 тис. грн./рік. 

Таким чином, витрати пов’язані з впровадженням передбачених 
програмою заходів, окупаються за рахунок економії витрат ПЕР впродовж 
40,18 місяців. Враховуючи постійно зростаючу вартість ПЕР, можливо 
прогнозувати скорочення строку окупності. 

Отже, інвестиційна програма направлена на комплексне вирішення 
технічних, економічних, енергетичних та екологічних проблем як підприємства 
так і міста в цілому. 

Головуючий відкритого обговорення повторно запитав чи є питання, 
зауваження та пропозиції. 

Запитань та пропозицій до порядку денного немає. 
Слово було надано Заступнику директора департаменту енергетики 

транспорту та зв’язку Вінницької міської ради Поричук Віталію 
Володимировичу, який вислухав та підтримав запропонований проект 
інвестиційної програми на 2021 рік. 

Інших питань та пропозицій не надходило. 
Головуючий відкритого обговорення Балибюк Т.В. подякувала присутнім 

за увагу та підвела підсумки відкритих слухань, запропонувала учасникам 
обговорення підтримати пропозицію КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
щодо погодження проекту Інвестиційної програми КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік. 
Заперечень немає. 

 

Вирішили:  
Підтримати пропозицію погодження проекту Інвестиційної програми КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 р. 
 

Заперечення та доповнення:  
Під час розгляду проекту Інвестиційної програми КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік зауважень та доповнень не було. 
 

Резолюція відкритих обговорень: 
1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, 
відбулися. 






