
Повідомлення про початок відкритих обговорень  

щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік 

 
На виконання умов постанови №866 від 30.06.2017 КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» повідомляє про початок відкритих обговорень щодо 

внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік.  

Відповідно до Постанови від 29.04.2020 № 900 «Про схвалення Інвестиційної 

програми комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2020 рік» схвалено інвестиційну програму на 2020 рік. 

Проте, з метою оптимізації та впровадження більш нагальних енергоефективних 

заходів при підготовці до опалювального сезону 2020 – 2021 рр. передбачаються зміни 

до інвестиційної програми на 2020. 

 

Відкрите обговорення щодо внесення змін до Інвестиційної програми 

Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 

2020 рік відбудеться 06 липня 2020 року о 16:00. Для ознайомлення із проектом 

інвестиційної програми пропонуємо перейти за посиланням 

http://vmte.vn.ua/investments_z.html. 

 

Враховуючи обмеження на зібрання людей, через заходи зі стримування 

розповсюдження Covid-19, відкрите обговорення щодо внесення змін до Інвестиційної 

програми на 2020 рік відбудеться онлайн на платформі youtube live, шляхом 

проведення онлайн трансляції з голосуванням в чаті зареєстрованих учасників. Для 

отримання посилання на трансляцію відкритого обговорення необхідно подати заявку 

із зазначенням в ній прізвища ім’я та по батькові, адреси проживання, номеру 

мобільного телефону, адреси електронної пошти, пропозицій та зауважень щодо 

внесення змін до Інвестиційної програми на 2020 рік (за наявності). 

Заявки для участі у відкритому обговоренні щодо внесення змін до Інвестиційної 

програми на 2020 рік приймаються до 6 липня 2020 року у письмовому та/або 

електронному вигляді за адресою: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», вул. 600-

річчя, 13, м. Вінниця, 21100; e-mail: office@vmte.vn.ua, а також звертайтесь за 

телефоном 55-16-55. 

 

Обґрунтування інвестиційної програми 2020 КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

Основними напрямками інвестиційної програми є технічне переоснащення та 

реконструкція, як котелень так і теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при 

виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшить 

поточні експлуатаційні витрати. 

Сума коштів на виконання Інвестиційної програми 2020 становить 11738,74 

тис.грн., в тому числі: за рахунок амортизаційних відрахувань –11725,66 тис.грн. та 

інші залучені кошти що  не підлягають поверненню (власні кошти Підприємства від 

інших неліцензованих видів діяльності) – 13,08 тис.грн. 
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