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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

___________________ Київ № __________________ 

 
Про схвалення Інвестиційної програми 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 
на 2018 рік 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», Порядку розроблення, погодження, затвердження та 
виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
31 серпня 2017 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 
діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання, КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік у сумі 
11 725,66 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з 
додатком. 

 
 
 

 

Голова НКРЕКП                                             О. Кривенко 



 

 
 
 
Додаток 

 

до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 

                  __________________№_______ 
  
  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік 
 
 

 

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн 

Усього, без урахування ПДВ, у тому числі: 11 725,66 

амортизаційні відрахування 11 725,66 

 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у  
сфері теплопостачання С. Черних 

 



Обґрунтування 
щодо схвалення проекту постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

«Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 
на 2018 рік» 

 
До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), звернулося 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» із заявою щодо схвалення Інвестиційної 
програми на 2018 рік. 

Надана ліцензіатом Інвестиційна програма розроблена з дотриманням 
вимог Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання 
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 
2017 року № 1059. 

Інвестиційна програма передбачає наступні заходи: 

№ 
з/п 

Найменування заходів 
Вартість 
заходів,  
тис. грн. 

Відсоток 
вартості 
заходів, 

% 

1 

Реконструкція теплових мереж загальною 
протяжністю 3,18 км п (в однотрубному 
обчисленні) Ø: 76, 89, 133, 219, 325, 426 із 
використанням труб в ППУ ізоляції                     
(на 5 об’єктах) 

10 931,79 93 

2 
Закупівля та монтаж мережевого та 
рециркуляційного насосів на котельних      
(2 одиниці) 

793,87 7 

Всього: 11 725,66 100 
 
Фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 

11 725,66 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: 
- 11 725,66 тис. грн. – амортизаційні відрахування. 

Інвестиційна програма погоджена рішенням виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 07.06.2018 № 1224 на підставі рішення Вінницької 
міської ради від 27.02.2014 № 1634 «Про делегування виконавчому комітету 
Вінницької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційних 
програм». 



Крім того, 01 червня 2018 року КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» було 
проведено відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми на 2018 рік, за 
результатами якого було оформлено відповідний протокол, оприлюднений на 
сайті ліцензіата. 

З проектом Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік та протоколом відкритого 
обговорення можна ознайомитися на сайті ліцензіата 

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

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
теплопостачання пропонує: 

1) схвалити проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік»; 

2) оприлюднити на офіційному веб-сайті НКРЕКП, з метою одержання 
зауважень та пропозицій, проект постанови НКРЕКП «Про схвалення 
Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік» та 
повідомлення про проведення відкритого обговорення за місцем провадження 
діяльності ліцензіата. 
 
 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері теплопостачання             С. Черних 

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