
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30.11.2017 р. № 2727 
   м. Вінниця 
 

 

Про погодження інвестиційної програми  

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2018 рік 

 

Відповідно до  пункту 3.2. розділу ІІІ «Порядку  розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних  програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання», затвердженого  Наказом  Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012року 

№630 та Постановою Національної Комісії, що здійснює  державне регулювання у 

сфері комунальних послуг від 14.12.2012року №381, керуючись ст..28,ч.1. ст.52 та 

ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

Вінницької міської ради від 27.02.2014 р. №1634, виконавчий комітет Вінницької 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2018 рік»  згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Дембіцька Вікторія Станіславівна 

 

Начальник відділу енергоменеджменту 

 



від ____________________ №________
(підпис)

М.П.

М.П.

М.П.

(найменування ліцензіата)

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

(посадова особа ліцензіата)

Додаток                                                        
до рішення виконавчого комітету міської 
ради 
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до Порядку розроблення, погодження  та 
затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання

на  2018 рік

"____"_______________ 20____ року

ПОГОДЖЕНО

____________________С.В. Бульбас
(П.І.Б.)

Комунального підприємства Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"

від _________________ №_____________

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

(найменування органу місцевого самоврядування)

Рішення __________________________

__________________________________

СХВАЛЕНО                                                                    
Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг 

Генеральний директор
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
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 Додаток 3                                                     
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження   
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері 
теплопостачання 

 

  
  

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на  
2018 рік   

(строк) 
Комунальне підприємство  Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

(найменування ліцензіата) 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Найменування ліцензіата КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
Рік заснування  2002 рік 
Форма власності  Комунальна 
Місце знаходження 21100, м. Вінниця, вулиця 600-річчя, 13 
Код за ЄДРПОУ 33126849 
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада 

Генеральний директор                               
Бульбас Сергій Валерійович 

Тел., факс, е-mail  (0432) 551655, (0432) 551655,  
office@vmte.vn.ua, office@teplo.vin.ua,  

Ліцензія на виробництво 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) 

серія АВ №597514 , дата видачі – 
22.06.2012р., термін дії з  23.06.2012р. по 
22.06.2017р. 

Ліцензія на транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами 

серія АВ №597515 , дата видачі – 
22.06.2012р., термін дії з  23.06.2012р. по 
22.06.2017р. 

Ліцензія на постачання теплової енергії 
серія АВ №597516 , дата видачі – 
22.06.2012р., термін дії з  23.06.2012р. по 
22.06.2017р. 

Ліцензія на постачання електричної енергії 
за нерегульованими тарифами 

серія АЕ №194702,  дата видачі – 
13.12.2012р., термін дії з 13.12.2012 по 
12.12.2017р.  

Ліцензія на виробництво електричної  
енергії 

серія АВ №469995, дата видачі – 
21.12.2009р., термін дії з 10.12.2009р. по 
09.12.2019р. 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. 500 000  
Балансова вартість активів, тис. грн 370 891 
Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн 25 377 

Заборгованість зі сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) 0 

mailto:office@vmte.vn.ua
mailto:office@teplo.vin.ua
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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
Цілі інвестиційної програми Зниження використання палива,  в першу чергу 

природного газу, за рахунок реконструкції 
системи теплопостачання об′єктів міста Вінниці 

Строк реалізації інвестиційної програми Планований період 01.01.17 – 31.12.17 
На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційної програми, 
знаходиться ліцензіат 

1.У роботі КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
керується законодавчими актами України,   
галузевими  НД , ПЗАОП і правилами. 
2.Для розробки проектно-технічної документації 
на підприємстві існує проектно-
конструкторський відділ, техніко-економічне 
обгрунтування проектів додається. 
3. Експертні висновки на проекти надаються 
ЕТЦ, що має ліцензію ДНАОП. 
4. На підприємстві працює тендерний комітет, 
який здійснює всі закупівлі згідно закону. 

Головні етапи реалізації інвестиційної 
програми 

1. Підготовка проектної документації. 
2. Отримання висновку ЕТЦ. 
3. Отримання погодження від: 
- органів місцевого самоврядування; 
- центрального органу виконавчої влади з 

питань забезпечення реалізації державної 
політики  у сфері теплопостачання або 
водопостачання та водовідведення. 

4. Схвалення Національною комісією, що                              
здійснює державне регулювання у  сфері 
комунальних послуг. 

5. Проведення тендерів на закупівлю 
матеріалів та проведення робіт. 

6. Виконання робіт згідно проектів. 
      7. Прийняття об′єктів в експлуатацію. 
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3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.  

власні кошти 11 725,66 
позичкові кошти 0 
залучені кошти 0 
бюджетні кошти 0 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  100 
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів 

0 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій  0 
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення 

0 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 

0 

Інші заходи 0 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
Чиста приведена вартість 1 552,237 
Внутрішня норма дохідності 0,12 
Дисконтований період окупності 9,37 
Індекс прибутковості 0,25 

 

 
 
 
 

      
       

В. о. заступника         
генерального директора            _______________ Паламарчук С. В. 

(керівник ліцензіата)                  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
                             М.П. 

 



М. П. М. П.

Додаток 4
до  Порядку розроблення, погодження 
та затведження 
інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО  
Рішення________________________
               (найменування органу місцевого самоврядування)

від ___________ № _____________

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Генеральний директор
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
_______________ С.В. Бульбас
"___" _____________ 20__ р.

Фінансовий план використання коштів для  виконання  
інвестиційної програми на 2018 рік

Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)



підля-
гають 
повер-
ненню

не підлягають 
поверненню 

 плано-
ваний  
період     

+1

планов
аний 

період 
+ n* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І

 1.1
1.1.1

1.1.1.1 х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
1.1.2.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.3
1.1.3.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2.
 1.2.1
1.1.2.1 0 0 0,00 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.2.2

х х х х х х 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.3.
1.2.3.1 х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.4
1.2.4.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5.

1.2.5.1 х х х х х х 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

ІІ
 2.1
2.1.1

2.1.1.1 х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.2 
2.1.2.1 х х х х х х 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за розділом 1.2.4
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.2.5
Усього за пунктом 1.2
Усього за розділом І

Транспортування теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.1.2
Інші заходи, з них:

Усього за розділом 1.1.3
Усього за пунктом 1.1

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 1.2.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом 1.2.2
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за розділом 1.2.3

Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 1.1.1

 За способом виконання, тис. грн 
(без ПДВ)

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований та прогнозний 
період    тис. грн (без ПДВ)

прогнозний 
період  

амортизаційні 
відраху-вання

виробничі 
інвестиції з 
прибутку

позичко
ві кошти

з урахуванням:

госпо-дарський  
(вартість    

матері-альних 
ресурсів)

Виробництво теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

підрядний планований 
період

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
. г

рн
 ) *

**

загальна сума, тис. 
грн. 

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. 
грн (без ПДВ)
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№ з/п

бюджетні 
кошти (не 

підлягають 
поверненню)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.3
2.1.3.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2
 2.2.1

2.2.1.1 Реконструкція теплової мережі від ТК113/4 до 
існуючої т/м ПІТ по вул. Артинова 808 (м) 7 031,47 х х х х х х 7 031,47 0,00 7 031,47 0,00 0,00 98,38 180,09 934,25

2.2.1.2 Реконструкція теплової мережі від ТК113/11-2 
до ТК 113/11-2-3 по вул. Хлібна 390 (м) 960,54 х х х х х х 960,54 0,00 960,54 0,00 0,00 97,74 0,27 122,22

2.2.1.3 Реконструкція теплової мережі від ТК207/22-3 
до ЦТП по вул. Янгеля, 65 206 (м) 975,00 х х х х х х 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 94,09 7,39 139,32

2.2.1.4 Реконструкція теплової мережі від ТК101 до 
вул. Михайличенка (Митрополита П. Могили) 226 (м) 2 758,66 х х х х х х 2 758,66 0,00 2 758,66 0,00 0,00 100,58 14,16 356,45

11 725,66 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725,66 0,00 11 725,66 0,00 0,00 391 201,90 1 552,24
 2.2.2
2.2.2.1 0,00 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2.3.

 2.2.3.1 х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4
2.2.4.1 х х х х х х 

0,00 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5.

2.2.5.1 х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 725,66 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725,66 0,00 11 725,66 0,00 0,00 390,80 201,90 1552,24
11 725,66 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725,66 0,00 11 725,66 0,00 0,00 390,80 201,90 1552,24

3
 3.1

  3.1.1
3.1.1.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1.2 
3.1.2.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1.3
3.1.3.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.2.
 3.2.1
3.2.1.1 х х х х х х 

Усього за розділом 3.1.2
Інші заходи, з них:

Усього за розділом 3.1.3
Усього за розділом 3.1

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.2.3
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 2.2.4
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 2.2.5
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом ІІ

Постачання теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 3.1.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.1.2
Інші заходи, з них:

Усього за розділом 2.1.3
Усього за пунктом 2.1

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.2.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.2.2
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2.2
3.2.2.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.2.3.
3.2.3.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2.4
3.2.4.1 х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5.

3.2.5.1 х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 725,66 11 725,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725,66 0,00 11 725,66 0,00 0,00 90,65 201,90 1552,24

В.о начальника ВТВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за розділом 3.2.4
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 3.2.5
Усього за пунктом 3.2
Усього за розділом 3

Усього за інвестиційною програмою

                                                                            О.В. Яворовенко

Усього за розділом 3.2.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом 3.2.2
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за розділом 3.2.3



М. П. М. П.

Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)

Фінансовий план використання коштів для  виконання  
інвестиційної програми та  їх урахування у структурі тарифів 

на 12 місяців 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Генеральний директор
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
_______________ С.В. Бульбас
"___" _____________ 20__ р.

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО  
Рішення________________________
               (найменування органу місцевого самоврядування)

від ___________ № _____________



що 
підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 
поверненню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
І

 1.1
  1.1.1
1.1.1.1 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2 

0,000 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
  1.1.3
1.1.3.1 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2.
 1.2.1
1.2.1.1 0,00 х х х х х х х х х 0,00 0,00 0 0,00

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.2.2

1.2.2.1 х х х х х х х х х 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

 1.2.3.
1.2.3.1 х х х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.4
1.2.4.1 х х х х х х х х х 

х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5.

1.2.5.1 х х х х х х х х х 
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ІІ
 2.1

  2.1.1
2.1.1.1 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1.2 
2.1.2.1 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1.3
2.1.3.1 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом 2.1.2
Інші заходи, з них:

Усього за розділом 2.1.3
Усього за пунктом 2.1

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за розділом 1.2.4
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.2.5
Усього за пунктом 1.2
Усього за розділом І

Транспортування теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.1.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за розділом 1.2.3

Усього за підпунктом 1.1.2
Інші заходи,  з них:

Усього за розділом 1.1.3
Усього за пунктом 1.1

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, з них:

Усього за розділом 1.2.1

інші залучені кошти, отримані 
у планованому періоді, з них:

Виробництво теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
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Графік здійснення заходів та використання 
коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
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Усього за розділом 1.1.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

загальна сума, 
тис. грн. 

з урахуванням:

господарський  
(вартість    

матеріальних 
ресурсів)

підряднийамортизаційні 
відраху-вання

виробничі інвестиції з 
прибутку

отримані у 
планова-

ному 
періоді 

позичкові 
кошти 

фінансових 
установ, що 
підлягають 

повер-
ненню

отримані у 
планова-

ному періоді  
бюджетні 
кошти, що 

не 
підлягають 
поверненню

№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн 
(без ПДВ)

 Сума 
позичкових 
коштів та 

відсотків за їх  
використання, 
що підлягає 

поверненню у 
планованому 

періоді, тис.грн 
(без ПДВ)

 Сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді, тис.грн. 
(без ПДВ)

Кошти, що 
враховуються у 

структурі 
тарифів 

гр.5+гр.6. + 
гр.11+гр.12, 
тис. грн. (без 

ПДВ)

 За способом виконання, тис. 
грн. (без ПДВ)

ІІІ кв. ІV кв.І кв. ІІ кв.



  2.2.
 2.2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.2.1.1

Реконструкція теплової 
мережі від ТК113/4 до 
існуючої т/м ПІТ по вул. 
Артинова

808 (м) 7 031,47 х х х х х х х х х 7 031,47 0,00 2343,82 4687,64 98,38 180,09 934,25

2.2.1.2

Реконструкція теплової 
мережі від ТК113/11-2 до ТК 
113/11-2-3 по вул. Хлібна 390 (м) 960,54 х х х х х х х х х 960,54 0,00 320,18 640,36 97,74 0,27 122,22

2.2.1.3

Реконструкція теплової 
мережі від ТК207/22-3 до ЦТП 
по вул. Янгеля, 65 206 (м) 975,00 х х х х х х х х х 975,00 0,00 325,00 650,00 94,09 7,39 139,32

2.2.1.4

Реконструкція теплової 
мережі від ТК101 до вул. 
Михайличенка (Митрополита 
П. Могили)

226 (м) 2 758,66 х х х х х х х х х 2 758,66 0,00 919,55 1839,10 100,58 14,16 356,45

11 725,66 х х х х х х х х 11 725,66 11 725,66 0,00 0 3908,6 7817,1 0 201,90 1 552,2

 2.2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.2.2.1 0,00 х х х х х х х х х 0,00 0,00 0 0
2.2.2.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 2.2.3.
2.2.3.1 х х х х х х х х х 
 .2.3.2 х х х х х х х х х х х 

2.2.4.1 х х х х х х х х х
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.
2.2.5.1 х х х х х х х х х

0,00 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 725,66 х х х х х х х х 11 725,66 11 725,66 0,00 0 3908,55 7817,11 0 90,65 201,90 1 552,2
11 725,66 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725,66 11 725,66 0,00 0 3908,55 7817,11 0 90,65 201,90 1 552,2

3
 3.1

  3.1.1
3.1.1.1 х х х х х х х х х 
3.1.1.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2.1 х х х х х х х х х 
3.1.2.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.1 х х х х х х х х х 
3.1.3.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Усього за розділом 3.1.3

Усього за підпунктом 2.2.4
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 2.2.5
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом ІІ

Постачання теплової енергії
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 3.1.1

Усього за розділом 3.1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.2.1

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом 2.2.2
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:



  3.2.
 3.2.1
3.2.1.1 х х х х х х х х х 
3.2.1.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2.1 х х х х х х х х х 
3.2.2.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3.1 х х х х х х х х х 
3.2.3.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2.4
3.2.4.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5.1 х х х х х х х х х 
3.2.5.2 х х х х х х х х х 

0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11725,66 11725,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11725,66 11725,66 0,00 0 3908,55 7817,11 0,00 90,65 201,90 1552,24

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.

В.о начальника ВТВ
(посада відповідального виконавця) (підпис)

Примітки: *n – кількість років інвестиційної програми.

                                                                            О.В. Яворовенко
(прізвище, ім’я, по батькові)

Усього за підпунктом 3.2.5
Усього за пунктом 3.2
Усього за розділом 3

Усього за інвестиційною програмою

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом 3.2.1

Усього за розділом 3.2.2

Усього за розділом 3.2.3
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за розділом 3.2.4



1 2 3 4 5 6 7
І

 1.1

  1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.1.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.1.3 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2.

 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2.4
Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом І 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ІІ

 2.1

  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.3 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2

 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 11725,66 11725,66 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2.4
Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 2.2 11725,66 11725,66 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом ІІ 11725,66 11725,66 0,00 0,00 0,00

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 
статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

з урахуванням:

виробничі 
інвестиції з 
прибутку

Транспортування теплової енергії

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

загальна 
сума  

Найменування заходів сума інших 
залучених коштів, 

що підлягає 
поверненню у 

планованому періоді 

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 
місяців

_____________Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"___________________
(найменування ліцензіата)

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 
статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

сума позичкових 
коштів та відсотків за 
їх  користування, що 

підлягає поверненню у 
планованому періоді

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн 
(без ПДВ)

№ з/п

Виробництво теплової енергії

амортизаційн
і 

відрахування



ІІІ

 3.1

  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.1.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.1.3 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.2

 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.2.4
Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом ІІІ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за інвестпрограмою 11725,66 11725,66 0,00 0,00 0,00

 (посада відповідального виконавця)                                               (підпис)                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 
статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

В.о начальника ВТВ                                        ____________________                     О.В. Яворовенко       

                                                                                                             (підпис)                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Постачання теплової енергії

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

В. о. заступника генерального директора      ______________________             __С. В. Паламарчук___
(посадова особа ліцензіата)                                                              (підпис)                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Фінансовий директор (Головний бухгалтер)    ______________________           ____А. Б. Лисак_____

Продовження додатка 6



загальний з них 
аварійні

1 2 3 4 5

1 Джерела теплової енергії -
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 40 0

- потужністю до 3 Гкал/год.; шт. 20 0
- потужністю від 3 до 20 Гкал/год.; шт. 10 0
- потужністю від 20 до 100 Гкал/год.; шт. 4 0
- потужністю 100 Гкал/год. і більше; шт. 4 0
- дахових шт. 3 0

1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год. 686,500 0
- потужністю до 3 Гкал/год.; Гкал/год. 19,524 0
- потужністю від 3 до 20 Гкал/год.; Гкал/год. 115,670 0
- потужністю від 20 до 100 Гкал/год.; Гкал/год. 96,000 0
- потужністю 100 Гкал/год. і більше; Гкал/год. 451,000 0
- дахових Гкал/год. 3,026 0

1.3 Середнє навантаження котелень : -
- в неопалювальний період; Гкал/год. 39 0
- в зимовий період Гкал/год. 127 0

1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 550 283 0
2 Котли та хвостові поверхні нагріву -

2.1 Загальна кількість котлів: шт. 121 0
2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт. 121 0

- водогрійних з ККД менше 86 %; шт. 19 0
- водогрійних з ККД більше 86 %; шт. 101 0
- парових з ККД менше 89 %; шт. 1 0
- парових з ККД більше 89 %; шт. 0 0

2.1.2 за видом палива, з них: шт. 121 0
- на газоподібному паливі; шт. 121 0
- на твердому паливі; шт. 0 0
- на рідкому паливі шт. 0 0

2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів: -
- в неопалювальний період; % 16,0 0
- в зимовий період % 49,0 0

2.3 Загальна кількість економайзерів шт. 7 0
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів -

3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: шт. 131 0
- димососів; шт. 56 0
- дуттєвих вентиляторів (встановлених окремо) шт. 75 0

3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 3 234 0
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 4 0
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 49 0

- сталевих; шт. 29 0
- цегляних та/або залізобетонних шт. 20 0

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 

Найменування та характеристика обладнання об'єктів 
теплопостачання

Додаток 7
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних 
програм суб’єктів 
господарювання 
у сфері теплопостачання

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)

станом на  1 січня 2018 року

Показник
№ 
з/п

Одиниця 
виміру

І. Виробництво теплової енергії



4 Допоміжне обладнання -
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 5 0
4.2 Загальна кількість водопідігріваючих установок шт. 65 0
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 3 0
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 308 0

- живильних; шт. 7 0
- мережних; шт. 132 0
- підживлюючих; шт. 71 0
- конденсаційних; шт. 9 0
- рециркуляційних шт. 54 0
- насосів гарячого водопостачання (ГВП); шт. 13 0
- циркуляційних (ГВП) шт. 22 0

4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 13 330 0
5 Водопідготовка і водо-хімічний режим -

5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 39 0
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 71 0
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 294 0
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої -

6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 76 0
- прямого включення; шт. 32 0
- трансформаторного включення шт. 44 0

6.2 Загальна кількість точок обліку електричної енергії об'єднаних в 
ЛУЗОД (АСКОЕ) шт. 23 0

6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 16 0
- потужністю до 630 кВА; шт. 2 0
- потужністю понад 630 кВА шт. 14 0

6.4 Використання установлених виробничих потужностей 
електротехнічного обладнання: -

- в неопалювальний період; % 38 0

- в зимовий період % 62 0

7 Автоматизація -
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 39 0

- з повною автоматизацією (без постійного обслуговуючого 
персоналу); шт. 19

0
- з частковою автоматизацією шт. 20 0

7.2 Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів 
робочого процесу шт. 175 0

8 Прилади обліку теплової енергії -
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 43 0

- на джерелах теплопостачання; шт. 39 0
- комерційного (у споживача) шт. 4 0

8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 100,0 0
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 100,0 0

8.4  Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 
100% оснащеності, у тому числі: шт. 0 0

- на джерелах теплопостачання; шт. 0 0
- комерційного шт. 0 0

9 Транспортні засоби -

9.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних 
засобів, у тому числі: шт. 37 0

- спецтехніки; шт. 24 0
- вантажних автомобілів; шт. 10 0
- легкових автомобілів шт. 3 0

10 Будівлі та споруди -
Загальна кількість шт. 39 0

11 Магістральні теплові мережі -
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км 53,0 0

- підземних канальних; км - 0
- підземних безканальних; км - 0
- надземних км 21,415 0

11.2 Загальна кількість теплових камер шт. 1 060 0
12 Місцеві (розподільчі) мережі -

ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

Продовження додатка 7



12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: км 123,572 0

- підземних; км - 0
- надземних км - 0

12.2 Загальна кількість теплових камер шт. 201,6 0
13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП) -

13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км 25,069 0
- підземних; км - 0
- надземних км - 0

14 Центральні теплові пункти (ЦТП) -
Загальна кількість ЦТП шт. 72 0

15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП) -
Загальна кількість ІТП шт. 279 0

16 Обладнання ЦТП та ІТП -
16.1 Загальна кількість водопідігріваючих установок шт. 378 0
16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. 1 0
16.3 Загальна кількість насосів, з них: шт. 1 115 0

- підживлюючих; шт. 618 0
- насосів ГВП; шт. 174 0
- циркуляційних (ГВП) шт. 323 0

16.4 Загальна установлена потужність насосів кВт 2 667 0
17 Електропостачання та системи управління -

17.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 227 0

17.2 Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: шт. 784 0

- систем автоматичного погодного регулювання подачі 
теплоносія шт. 220 0

17.3 Загальна кількість систем диспетчерського управління та 
телемеханіки шт. 184 0

18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП -
18.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП шт. 0 0
18.2 Загальна кількість лічильників ГВП, з них: шт. 259 0

- на ЦТП; шт. 72 0
- у споживачів (в будинках) шт. 187 0

18.3 Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП % 0 0
18.4 Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: 0

- на ЦТП; % 100 0
- у споживачів (в будинках) % 40,0 0

18.5  Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що 
необхідно встановити до 100% оснащеності шт. 72 0

18.6  Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 
100% оснащеності, у тому числі: шт. 280 0

- на ЦТП; шт. 0 0
- у споживачів (в будинках) шт. 280 0

19 Транспортні засоби -

19.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних 
засобів, з них: шт. 37 0

- спецтехніки; шт. 24 0
- вантажних автомобілів; шт. 10 0
- легкових автомобілів шт. 3 0

20 Будівлі та споруди -
Загальна кількість шт. 177 0

21 Опалювальна площа тис.кв.м 4 344 0
22 Забезпечення гарячою водою тис. жителів 90,2 0
23 Приєднане навантаження за категоріями: -

- населення; Гкал/год. 284,11 0
- бюджетні установи; Гкал/год. 48,69 0
- інші Гкал/год. 13,52 0

тис.Гкал 166 0
% 23,74 0

В. о. заступника генерального директора __________
        (посадова особа ліцензіата) (підпис)
М.П.

Фінансовий директор (головний бухгалтер) _______
(підпис)

В.о. начальника ВТВ _________

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

С. В. Паламарчук

А. Б. Лисак

О.В. Яворовенко

Продовження додатка 7

(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток  8 
до Порядку розроблення,  
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері теплопостачання  

   

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА  
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

 

Я,                           Бульбас Сергій Валерійович__________, при наданні 
                                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

даних до_                        Національної комісії, що здійснює державне________  
(найменування уповноваженого органу) 

__________регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг_______ 
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   
допомогою інформаційно - телекомунікаційних систем з метою підготовки 
відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 
інформації з питань діяльності ліцензіата.  
 
 
 
   
Генеральний директор 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»   ______________     С.В. Бульбас 
           (посада посадової особи ліцензіата)                                          (підпис)                (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
 



 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІНИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

на 2018 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вінниця 2018 р. 



 

 
Розділ 1. ВСТУП 

 
Розділ 1.1. Мета розробки інвестиційної програми 

 
Головною метою програми є зменшення споживання паливно-

енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу (який імпортується в 
Україну), за рахунок реконструкції системи теплопостачання об'єктів міста 
Вінниця. 

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація 
обладнання котелень та теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при 
виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також 
зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів 
інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності 
використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів 
парникових газів.  

Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні, 
екологічні та соціальні вигоди для м. Вінниця. 

 
Розділ  1.2. Загальна інформація про теплопостачальне 

підприємство 
 

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Вінницької 
міської Ради "Вінницяміськтеплоенерго". Скорочене найменування 
підприємства – КП ВМР «ВМТЕ». 

Значна частина міста Вінниця охоплена мережею системи 
централізованого теплопостачання. Основна частка цієї системи належить 
підприємству КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго", яке є  власністю міської 
громади м. Вінниці, підпорядковане  Виконавчому комітету Вінницької 
міської Ради. КП ВМР “Вінницяміськтеплоенерго" початково було створене у 
вигляді Дирекції об'єднаних котелень та теплових мереж при Вінницькому 
міському управлінні житлового господарства 4 квітня 1970 року. Підставою 
для створення Дирекції були наказ Міністра комунального господарства 
України від 2 квітня 1970 року та наказ по Вінницькому обласному 
управлінню житлового господарства від 3 квітня 1970 року. До складу 
Дирекції увійшли п'ять виробничих дільниць з обслуговуванням котелень та 
теплових мереж в м. Вінниці та цех централізованого ремонту. Начальником 
Дирекції було призначено Дзюбу В.А., головним інженером – Барка Б.Л. 

Наказом МЖКГ УРСР від 13.03.85 року підприємство перейменовано в 
"Вінницятеплокомуненерго" (ВТКЕ). Директором підприємства призначено 
Барка Б.Л. З 2001 р. директором ВОДКПТМ "Вінницятеплокомуненерго" 
призначено Жердецького В.Ф. З 21.08.2004 року рішенням Вінницької міської 
Ради №1818 від 12.08.2006 року було створено КП ВМР “Вінниця-
міськтеплоенерго”, яке очолює на даний момент генеральний директор 



 

Бульбас С. В.. 
КП ВМР “Вінницяміськтеплоенерго” є природним монополістом в 

галузі теплопостачання міста Вінниця. Основним продуктом (товаром) 
підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі 
багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим 
споживачам, а саме, на потреби житлового сектору, підприємств та 
організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального 
сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня; решта часу 
вироблена теплова енергія використовується тільки на гаряче 
водопостачання. 

 
Організаційна форма та управління підприємством 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» було створене як комунальне 
унітарне підприємство у 2002 році за рішення міської раді від 09.08.02 р. 
№68 «Про прийняття об’єктів теплопостачання у комунальну власність 
територіальної громади м. Вінниці та створення комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго». 

Статут підприємства було затверджено 21.08.2004 року 
рег.№11741020000000157 на виконання рішення виконавчого комітету м. 
Вінниці від 10.08.2004 року №1577 «Про затвердження статуту КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго». 

Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади 
міста та передається підприємству на правах господарського. 
Правонаступництво на момент створення не передбачається. 

Юридична адреса: 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, 
буд.13. 

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій 
(ЄДРПОУ) – 33126849. 

Форма власності – комунальна. 
Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне 

підприємство». 
Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством 

безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді, 
виконавчому комітету та підпорядкований міському голові та департаменту 
енергетики, транспорту та зв’язку (орган управління). 

Департамент міського господарства Вінницької міської ради реалізує на 
території міста державну політику, повноваження виконавчих органів міської 
ради в сфері розвитку та реформування житлово-комунального господарства, 
енергетики, транспорту, зв’язку та для координації роботи Департаментів 
міської ради. 

Головним органом, що координує роботу теплопостачання міста з 
впровадження ефективного управління у сфері надання відповідних 
комунальних послуг; сприяння технічному переоснащенню галузі 
(впровадженню енергозберігаючих технологій і обладнання) є Департамент 
енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради. 



 

Компетенція засновника: 
- затверджує Статут, внесені до нього зміни та доповнення; 
- вирішує про реорганізації, ліквідацію і перепрофілювання 

підприємства. 
Компетенція органів управління:  
- здійснює контроль за регіональним використанням енергоресурсів,  

виконанням заходів з енергозбереження; 
- погоджує штатний розпис та організовує структуру підприємства; 
- погоджує річні фінансові плани. 
Підприємство очолює генеральний директор, який призначається на 

посаду міським головою з укладанням контракту. 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» створене з метою виробництва і 

реалізації  теплової та електричної енергії, інших видів діяльності, які не 
суперечать чинному законодавству. 

Підприємство користується майном без права його відчуження, 
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству 
та Статуту підприємства. На це майно не може бути звернено стягнення на 
вимогу кредиторів підприємства. 

При прийняті на баланс підприємство майна комунальної власності 
територіальної громади міста та його поліпшення, їхня вартість відноситься 
на поповнення Статутного капіталу підприємства за рішенням Вінницької 
міської ради. 

Грошові кошти з рахунків підприємства можуть бути зняті тільки за 
його згодою. Безспірне списання коштів дозволяється тільки у випадку, що 
прямо передбачені законодавчими актами. 

Амортизаційні врахування підприємство залишає в своєму 
розпорядженні для покриття витрат на підтримку в робочому стані основних 
засобів, та їх поліпшення. 

Тарифи на теплову енергію  розраховуються відповідно до Постанови 
НКРЕ від 17.02.2011р. №  242  «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» 
та затверджуються ними.  

Висновки:  
1. Вимоги чинного законодавства у процесі створення КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та державної реєстрації дотримані повністю. 
2. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим 

майна, яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету 
діяльності, а також вимогам чинного законодавства. 

3. Відносини між підприємством та власником повністю 
регламентовані в Статуті підприємства. 

4. Процес формування і встановлення тарифів на теплову енергію та 
послуги централізованого теплопостачання, що надаються підприємством, не 
є ефективними із-за довгої тривалості в процедурі затвердження. 

5. Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок 
звітування відповідають вимогам чинного законодавства. 



 

6. Структура та розподіл функціональних обов’язків  відповідають 
меті та характеру діяльності підприємства. 

 
 
Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання 
На сьогоднішній день на балансі КП "Вінницяміськтеплоенерго" зна-

ходиться 40 газових котельнь та одна ТЕЦ. З них, 20 котельнь потужністю до 
3 Гкал/год, 10 котелень потужністю від 3 до 20 Гкал/год, 4 котельні потуж-
ністю від 20 до 100 Гкал/год, 3 котельні та 1 ТЕЦ потужністю більше          
100 Гкал/год.  

Кількість котлів, що знаходяться на котельнях в експлуатації КП ВМР 
"Вінницяміськтеплоенерго" 123 шт., з них 18 модулів нагріву, які розташовані 
на дахових котельнях. Підприємство експлуатує 202 км теплових мереж.  
Більшість теплових мереж експлуатуються понад 25 років. 

 
Джерела теплової енергії (котельні) 

На сьогоднішній день КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" експлуатує 
40 джерел теплопостачання. Загальна встановлена потужність котельнь 
становить 686,5 Гкал. 

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" використовують котельні, що 
використовують газ, багато з яких внаслідок морального та фізичного 
старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії. 

Температурний графік найбільш потужних котельних – 110/70˚С, решти 
котельних – 95/70˚С. 

Теплове господарство підприємства представлено такими котлами як 
Viessmann – 20 шт., ТВГ – 12 шт., КВГМ – 2 шт. Основними котлами на 
дахових котельнях являються модулі МН – 18 шт. Також, продовжують 
експлуатуватися котли типу НДІСТУ – 5 у кількості 6 шт. 

Автоматика безпеки наявна на всіх котельнях. Автоматичне 
регулювання співвідношення газ – повітря наявне у котлах типу Viessmann.  

Насосну групу найбільш потужних котельних представляють насоси 
типу К, Д, СЭ, терміном експлуатації понад 20 років, які являються 
енергоємними, зношеними та морально застарілими. 

Більшість котельних КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" 
проектувались і, відповідно, будувались більше 20 – 30 років назад. Тому в 
зв'язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов'язане з 
відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю.  

 
Системи транспортування та постачання теплової енергії 

Теплові мережі міста мають типову структуру. Магістральні та 
розподільчі мережі (до ЦТП) – це двотрубні теплопроводи діаметром від 150 
до 530 мм, розподільчі мережі від ЦТП в основній своїй більшості – це 
чотиритрубні теплопроводи діаметром від 50 до 200 мм, а відгалуження до 
систем опалення окремих будинків, централізована система гарячого 
водопостачання – це двотрубні теплові мережі діаметром від 50 до 125 мм. 



 

Більшість теплових мереж міста – підземної прокладки. Термін експлуатації 
більшості теплових мереж перевищує 20 – 25 років. Значна частина теплових 
мереж перебуває у зношеному стані. 

Загальна схема теплопостачання міста наведена нижче на мал.1. 
 

 
Мал.1 – Схема теплопостачання м. Вінниці 

 
Теплова ізоляція більшості теплових мереж виконана із мінераловати. 

За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах 
міста (теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок 
природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких 
місцях канали теплових мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів 
постійно затоплені. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої 
теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов 
призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності 
теплопроводів і, як наслідок, до значних втрат мережної води. На деяких 
котельнях витрати підживлювальної води теплових мереж значно 
перевищують нормативне значення. Наслідком такого режиму експлуатації 
теплових мереж є достатньо високий рівень реальних втрат теплової енергії 
через ізоляцію теплопроводів та з витоками, особливо в системі постачання 
гарячої води. 

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із 
застосуванням сталевих попередньоізольованих та РЕ-RT труб. Рівень заміни 



 

по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 39,6%. По 
закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду 
проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка 
теплових мереж. 

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний 
стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та 
стічними водами. 

 
Системи гарячого водопостачання 

У системі централізованого теплопостачання міста застосовуються дві 
схеми підключення споживачів. 

Перший тип підключення, через центральні теплові пункти (ЦТП), з 
яких тепло для опалювання приміщень і гаряча вода для побутових потреб 
поставляється окремо через розподільну чотирьохтрубну мережу для групи 
будівель. 

Другий тип, через індивідуальні теплові пункти в будівлях (ІТП), які 
підключені до первинної мережі централізованого теплопостачання, і 
готують гарячу воду для систем гарячого водопостачання і окремо для 
опалювання через теплообмінники, встановлені в ІТП. 

Майже 40% ЦТП і ІТП перебувають у критичному стані через застаріле 
обладнання, що призводить до збоїв у гарячому водопостачанні.  

 
Розділ 2. ВИСНОВКИ 

 
Розділ 2.1 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної 

програми 
 
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" використовують котельні, що ви-

користовують природний газ, багато з яких внаслідок морального та фізично-
го старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить 
до дуже високої собівартості теплової енергії. До складу основних причин 
значного зниження економічності котельного обладнання відносяться: 

• незадовільний стан теплової ізоляції устаткування й трубопроводів; 
• робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах; 
•   невідповідність встановленої потужності фактичним потребам; 
•   відсутність пристроїв регулювання частоти обертів електроприводів 

на тягодуттєвих механізмах та насосному обладнанні. 
Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з 

недостатньою теплоізоляцією. Втрати у  теплорозподільчих мережах сягають 
до 23,74 %. Довжина теплових мереж,  терміном експлуатації понад 15 років 
складає близько 60%. 

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального 
опалення Вінниці потребує радикальної реконструкції. Більшість основних 
фондів та обладнання КП ВМР “Вінницяміськтеплоенерго” датуються 1960-



 

1970 роками, і вони вже давно вичерпали свій нормативний ресурс.  
У обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на  

сучасному етапі потребують реалізації такі питання: 
- оптимізація системи теплозабезпечення міста; 
- заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД не менш 

92%; 
- заміна  та  реконструкція   теплових   мереж   із   застосуванням   нових   

технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією; 
- влаштування модульних котелень  (в тому числі дахові котельні) для 

локальних систем теплопостачання об'єктів, впровадження сучасного 
теплотехнічного обладнання для використання у системах по квартирного 
опалення багатоквартирних будинків; 

- впровадження   на   котельнях   приладів   автоматизованого   обліку   
енергоносіїв  підвищеного класу точності, засобів обліку та регулювання 
споживання тепла на базі комп'ютерного забезпечення; 

- впровадження   засобів   обліку  та  регулювання   споживання   
теплової  енергії  у житловому фонді; 

- модернізація    ЦТП    та    переоснащення     систем теплопостачання. 
У обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві 

теплозабезпечення Вінниці необхідно розглянути таке: 
- відновлення та будівництво циркуляційних контурів систем     

гарячого водопостачання; 
- ремонт та заміна теплообмінників з встановленням регуляторів 

температури  в системах гарячого водопостачання; 
- проведення капітального ремонту теплових мереж ветхого та 

аварійного стану зі  строком експлуатації (визначено межами "Зони ризику" 
(16-25 років) і "Аварійний стан" (більше 25 років); 

- здійснення реконструкції котелень через заміну котельних установок з 
терміном  експлуатації більше 20 років і ККД меншим за  90%, для 
оптимізації роботи котельні в режимі недовантаження, модернізація і 
режимна наладка котлів; 

- диспетчеризація та автоматизація системи теплопостачання котелень. 
 

Розділ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Розділ 3.1 Основні положення 
 
Інвестиційна програма розвитку включає в себе основний напрямок, а 

саме: реконструкція системи теплозабезпечення, а також аварійних та зно-
шених магістральних теплових мереж із застосуванням попередньо-
ізольованих труб та сучасних технологій їх прокладання.  

 
 
 
 



 

Розділ 3.2 Опис інвестиційної програми 
 

В результаті оцінки технічного стану системи централізованого тепло-
постачання на підставі аналізу були визначені заходи технічного характеру: 

1. Реконструкцію магістральних та розподільчих теплових мереж, що 
перебувають у ветхому стані: 

– Реконструкція теплової мережі від ТК113/4 до існуючої т/м ПІТ по 
вул. Артинова. 

– Реконструкція теплової мережі від ТК113/11-2 до ТК113/11-2-3 по 
вул. Хлібна. 

– Реконструкція теплової мережі від ТК207/22-3 до ЦТП по                   
вул. Янгеля, 65. 

– Реконструкція теплової мережі від ТК102 до вул. Михайличенка 
(Митрополита П. Могили). 

Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати 
паливно-енергетичні ресурси, завдяки зменшенню теплових втрат через 
ізоляцію трубопроводів та зменшенню витоків. 

Більш детальний опис проектів з техніко-економічним обґрунтуванням 
необхідності та доцільності впровадження, визначенням строку окупності та 
економічного ефекту від впровадження заходів, обґрунтуванням вартості 
запланованих заходів, зведені кошториси робіт наведенням розрахунків 
обсягів економії енергоресурсів та терміном окупності надані у Додатку 9. 

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

Гаряче водопостачання є послугою, тому в інвестиційну складову не 
входить. 

 
Розділ 3.3. Організаційний план інвестиційної програми 

 
Етапи підготовки та реалізації проекту: 
1. Проведення необхідних процедур закупівель на обладнання, матері-

али та роботи. 
2. Виконання будівельно-монтажних робіт. 
3. Здача та введення об’єкту в експлуатацію з проведенням пусконала-

годжувальних робіт. 
4. Виведення обладнання на проектну потужність та параметри.  
Опис основних робіт у рамках проектів: 
Реконструкція котелень, теплових мереж, заміна морально застарілого 

та фізично зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче, оптимізація 
системи теплозабезпечення та гарячого постачання споживачів. 

 
 
 
 



 

Розділ 3.4. Зобов'язання підприємства,   
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної про-

грами у сфері ліцензованої діяльності 
 

 Виконання заходів  передбачених  Інвестиційною програмою КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на  2018 рік дозволить отримати: 

 

1. Соціальний ефект: 

1.1. Забезпечити реалізацію державної політики  щодо регіонального 

розвитку,  насамперед у сфері житлово-комунального господарства.  

1.2. Забезпечити  стале  функціонування  об’єктів теплопостачання, 

що забезпечують опаленням житловий фонд міста та соціальну сферу. 

1.3. Провести модернізацію теплових мереж з метою зменшення 

витрат енергоносіїв і дотримання санітарних норм та норм охорони праці.  

1.4. Довести стан теплових мереж до рівня  експлуатаційної  безпеки.   

1.5. Забезпечити поступове виведення з експлуатації  аварійних 

теплових мереж та застарілого теплотехнічного обладнання. 

1.6. Забезпечити надання населенню теплопостачання належної якості  

відповідно  до  вимог  національних  стандартів. 

1.7. Підвищення якості послуг споживачів підприємства з гарячого 

водопостачання та опалення. 

2. Впровадження заходів інвестиційної програми призведе: 

– при виробництві теплової енергії до зменшення споживання 

природного газу – на 234,204 тис. куб.м; 

– при транспортуванні теплової енергії до зниження втрат теплової 

енергії в теплових мережах на 1411,88 Гкал, зменшення споживання 

природного газу – на 234,204 тис. куб.м.. 

Економічний ефект (з урахуванням вартості паливно-енергетичних 

ресурсів (ПЕР)) на 2017 рік) в цілому за інвестиційною програмою: 

Д = 1552,24 тис. грн./рік 



 

Капітальні вкладення на впровадження заходів інвестиційної програ-

ми: 

К = 11 725,66  тис. грн. 

Строк окупності в цілому за інвестиційною програмою: 

П = К/Д = 7,55 років = 90,6 місяців 

Таким чином, витрати пов’язані з упровадженням передбачених про-

грамою  заходів, окупаються за рахунок економії витрат ПЕР впродовж 90,6 

місяців. Ураховуючи постійно зростаючу вартість ПЕР, можливо прогнозува-

ти скорочення строку окупності. 

 

В. о. заступника генерального директора                           Паламарчук С. В.  
           (посада посадової особи ліцензіата)    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 



 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІНИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

 

 

ДОДАТОК 9 –  

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ  

В 2018 РОЦІ НА ПЛАНОВИЙ ТА 

ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД 

(ТЕО, обґрунтування вартості, 

 визначення строку окупності та 

економічного ефекту від  

впровадження заходів) 

 

 

 
 
 

Вінниця 2018 р. 



ДОДАТОК 9.1 –  

Реконструкція теплової мережі від ТК113/4 до існуючої т/м ПІТ по   
вул. Аритинова 

 

Інвестиційний захід передбачає прокладання теплової мережі із 

застосуванням попередньоізольованих труб від ТК113/4 до існуючої теплової 

мережі яка знаходиться на перехресті вулиць А. Артинова, Театральна та 

Гоголя з заміною трубопроводу з 2Ø325 мм на 2Ø325/560 мм протяжністю 

L=404 п.м., територія КП ВМР ”Вінницяміськтеплоенерго”, трубопроводи 

системи опалення та гарячого водопостачання підключені від ТЕЦ-4 за 

адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

Рік вводу в експлуатацію 1974 рік. 

Споживачами теплопостачання на ділянці від ТК113/4 до існуючої 

теплової мережі яка знаходиться на перехресті вулиць А. Артинова, 

Театральна та Гоголя є шістдесят два будинки для населення загальною 

потужністю опалення та гарячого водопостачання 5,61 Гкал/год; відомче 

житло – один будинок загальною потужністю опалення та гарячого 

водопостачання 0,115 Гкал/год; бюджетні установи – 25 будинків загальною 

потужністю опалення та гарячого водопостачання 2,68 Гкал/год та інші 

споживачі – 11 будинків загальною потужністю опалення та гарячого 

водопостачання  0,228 Гкал/год. 

За тривалий час експлуатації теплотраса має значний фізичний знос 

металу труб та мінераловатної ізоляції. 

 З метою підвищення надійності теплопостачання та зменшення 

теплових втрат передбачається заміна фізично та морально застарілої 

тепломережі зі сталевої труби 2Ø325, ізоляція - мінеральна вата, прокладеної 

в лотках протяжністю 404 м. п. на тепломережу із сталевих труб у 

попередній пінополіуретановій теплоізоляції з оболонкою із поліетилену. 

Прокладання тепломережі безканальне, довжиною 808 м в однотрубному 

вимірі, діаметром 325/560 мм (згідно уточненому навантаженню –                 

8,633 Гкал/год). 

У теплофікаційний  камері замінити зношену запірну арматуру на  



нову арматуру вітчизняного виробництва, відремонтувати камеру та 

встановити  люк. 

Кошторисна вартість матеріалів склала за кошторисним розрахунком  
7 031 466,27 грн. 
 Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати 

паливно-енергетичні ресурси. 

Таким чином при проведенні техніко-економічного обґрунтування 

необхідності та доцільності впровадження даного заходу,  термін окупності 

складає 98,38 міс., економія паливно-енергетичних ресурсів – 180,09 т.у.п., а 

економічний ефект становить – 934,25 тис. грн. 

Дані, щодо поривів наведені в таблиці нижче 

№ Дата витоку Адреса Дата 
усунення 

1 19.01.2017 Артинова, 21 19.01.2017 
2 08.02.2017 Артинова, 49 08.02.2017 
3 13.02.2017 Артинова, 24  14.02.2017 
4 15.02.2017 Артинова, 14 15.02.2017 
5 28.02.2017 Артинова, 40 28.02.2017 
6 07.03.2017 Артинова, 40 07.03.2017 
7 20.06.2017 Артинова, 20 20.06.2017 
8 28.07.2017 Артинова, 79 28.07.2017 
9 04.08.2017 Артинова, 40 18.08.2017 
10 31.08.2017 Артинова, 38 31.08.2017 
11 05.09.2017 Артинова, 38 05.09.2017 

 

Проведена реконструкція значно підвищить надійність і якість 

забезпечення послугами з теплопостачання квартальних споживачів 

мікрорайону від ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

При виконанні аварійних ремонтних робіт складено локальний 

кошторис. Вартість ліквідації однієї аварії за кошторисним розрахунком 

складає 7,938 тис. грн.. 



ДОДАТОК 9.2 –  

Реконструкція теплової мережі від ТК113/11-2 до ТК113/11-2-3 по  
вул. Хлібна 

 

Інвестиційний захід передбачає прокладання теплової мережі із 

застосуванням попередньоізольованих труб від ТК113/11-2 до ТК113/11-2-3 з 

заміною трубопроводу з 2Ø159 мм, L=60 м/п;  2Ø133 мм, L=30 м/п; 2Ø89 мм, 

L=105 м/п на 2Ø133/280 мм протяжністю L=100 п.м. та 2Ø76/180 мм 

протяжністю L=95 п.м., територія КП ВМР ”Вінницяміськтеплоенерго”, 

трубопроводи системи опалення та гарячого водопостачання підключені від 

ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

Рік вводу в експлуатацію 1979 рік. 

Споживачами теплопостачання на ділянці від ТК113/11-2 до  

ТК113/11-2-3 є вісім будинків для населення загальною потужністю 

опалення та гарячого водопостачання 0,713 Гкал/год; бюджетні установи – 3 

будинки загальною потужністю опалення та гарячого водопостачання      

0,819 Гкал/год та інші споживачі – 1 будинок загальною потужністю 

опалення та гарячого водопостачання  0,0178 Гкал/год. 

За тривалий час експлуатації теплотраса має значний фізичний знос 

металу труб та мінераловатної ізоляції. 

 З метою підвищення надійності теплопостачання та зменшення 

теплових втрат передбачається заміна фізично та морально застарілої 

тепломережі зі сталевої труби 2Ø159, 2Ø133, 2Ø89, ізоляція - мінеральна 

вата, прокладеної в непрохідному каналі протяжністю 195 м. п. на 

тепломережу із сталевих труб у попередній пінополіуретановій теплоізоляції 

з оболонкою із поліетилену. Прокладання тепломережі безканальне, 

довжиною 390 м в однотрубному вимірі, діаметром 133/280 та 76/180 мм 

(згідно уточненому навантаженню – 1,55 Гкал/год). 

У теплофікаційний  камері замінити зношену запірну арматуру на  

нову арматуру вітчизняного виробництва, відремонтувати камеру та 

встановити  люк. 

Кошторисна вартість матеріалів склала за кошторисним розрахунком  



960 539,20 грн. 
 Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати 

паливно-енергетичні ресурси. 

Таким чином при проведенні техніко-економічного обґрунтування 

необхідності та доцільності впровадження даного заходу,  термін окупності 

складає 97,74 міс., економія паливно-енергетичних ресурсів – 0,27 т.у.п., а 

економічний ефект становить – 122,22 тис. грн. 

Дані, щодо поривів наведені в таблиці нижче 

№ Дата витоку Адреса Дата 
усунення 

1 05.01.2017 Хлібна, 3 05.01.2017 
2 15.02.2017 Хлібна, 27 15.02.2017 
3 28.02.2017 Хлібна, 25 28.02.2017 
4 16.06.2017 Хлібна, 25 28.06.2017 
5 24.07.2017 Хлібна, 25 25.07.2017 

 

Проведена реконструкція значно підвищить надійність і якість 

забезпечення послугами з теплопостачання квартальних споживачів 

мікрорайону від ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

Зменшення діаметру тепломережі спричинене відключенням 

споживачів від централізованого теплопостачання. 

 



ДОДАТОК 9.3 –  

Реконструкція теплової мережі від ТК207/22-3 до ЦТП по  
вул. Янгеля, 65 

 

Інвестиційний захід передбачає прокладання теплової мережі із 

застосуванням попередньоізольованих труб від ТК207/22-3 до ЦТП по        

вул. Янгеля, 65 з заміною трубопроводу з 2Ø219 мм, L=103 м/п на    

2Ø219/400 мм протяжністю L=103 п.м., територія КП ВМР 

”Вінницяміськтеплоенерго”, трубопроводи системи опалення та гарячого 

водопостачання підключені від ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2,        

м. Вінниці. 

Рік вводу в експлуатацію 1982 рік. 

Споживачами теплопостачання на ділянці від ТК207/22-32 до  ЦТП є 

один будинок для населення загальною потужністю опалення та гарячого 

водопостачання 0,61 Гкал/год. 

За тривалий час експлуатації теплотраса має значний фізичний знос 

металу труб та мінераловатної ізоляції. 

 З метою підвищення надійності теплопостачання та зменшення 

теплових втрат передбачається заміна фізично та морально застарілої 

тепломережі зі сталевої труби 2Ø219, ізоляція - мінеральна вата, прокладеної 

в непрохідному каналі протяжністю 103 м. п. на тепломережу із сталевих 

труб у попередній пінополіуретановій теплоізоляції з оболонкою із 

поліетилену. Прокладання тепломережі безканальне, довжиною 206 м в 

однотрубному вимірі, діаметром 219/400 мм (згідно уточненому 

навантаженню – 0,61 Гкал/год). 

У теплофікаційний  камері замінити зношену запірну арматуру на  

нову арматуру вітчизняного виробництва, відремонтувати камеру та 

встановити  люк. 

Кошторисна вартість матеріалів склала за кошторисним розрахунком  
 

974 999,09 грн. 
 Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати 

паливно-енергетичні ресурси. 



Таким чином при проведенні техніко-економічного обґрунтування 

необхідності та доцільності впровадження даного заходу,  термін окупності 

складає 94,09 міс., економія паливно-енергетичних ресурсів – 7,39 т.у.п., а 

економічний ефект становить – 139,32 тис. грн. 

Дані, щодо поривів наведені в таблиці нижче 

№ Дата витоку Адреса Дата 
усунення 

1 20.02.2017 Янгеля, 65 20.02.2017 
2 06.03.2017 Янгеля, 65 07.03.2017 
3 20.03.2017 Янгеля, 65 21.03.2017 
4 07.06.2017 Янгеля, 65 13.06.2017 

 

Проведена реконструкція значно підвищить надійність і якість 

забезпечення послугами з теплопостачання квартальних споживачів 

мікрорайону від ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

 



ДОДАТОК 9.4 –  

Реконструкція теплової мережі від ТК102 до вул. Михайличенка 
(Митрополита П. Могили) 

 

Інвестиційний захід передбачає прокладання теплової мережі із 

застосуванням попередньоізольованих труб від ТК102 до вул. Михайличенка       

( Митрополита П. Могили) з заміною трубопроводу з 2Ø426 мм на 2Ø426/710 мм 

протяжністю L=113 м.п., територія КП ВМР ”Вінницяміськтеплоенерго”, 

трубопроводи системи опалення та гарячого водопостачання підключені від 

ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

Рік вводу в експлуатацію 1979 рік. 

Споживачами теплопостачання на ділянці від ТК101 до вул. Михайличенка 

є двадцять один будинок для населення загальною потужністю опалення та 

гарячого водопостачання 1,822 Гкал/год; бютжетні установи – 20 будинків 

загальною потужністю опалення та гарячого водопостачання 2,248 Гкал/год; інші 

споживачі – 12 будинків загальною потужністю опалення та гарячого 

водопостачання 0,442 Гкал/год. 

За тривалий час експлуатації теплотраса має значний фізичний знос металу 

труб та мінераловатної ізоляції. 

 З метою підвищення надійності теплопостачання та зменшення теплових 

втрат передбачається заміна фізично та морально застарілої тепломережі зі 

сталевої труби 2Ø426, ізоляція - мінеральна вата, прокладеної в непрохідному 

каналі протяжністю 113 м. п. на тепломережу із сталевих труб у попередній 

пінополіуретановій теплоізоляції з оболонкою із поліетилену. Прокладання 

тепломережі безканальне, довжиною 226 м в однотрубному вимірі, діаметром 

426/710 мм (згідно уточненому навантаженню – 4,512 Гкал/год). 

У теплофікаційний  камері замінити зношену запірну арматуру на  нову 

арматуру вітчизняного виробництва, відремонтувати камеру та встановити  люк. 

Кошторисна вартість матеріалів склала за кошторисним розрахунком  
2 758 655,63 грн. 
 Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати 

паливно-енергетичні ресурси. 

Таким чином при проведенні техніко-економічного обґрунтування 



необхідності та доцільності впровадження даного заходу,  термін окупності 

складає 100,58 міс., економія паливно-енергетичних ресурсів – 14,16 т.у.п., а 

економічний ефект становить – 356,45 тис. грн. 

Дані, щодо поривів наведені в таблиці нижче 

№ Дата витоку Адреса Дата 
усунення 

1 21.02.2017 Визволення, 4 21.02.2017 
2 08.03.2017 Визволення, 4 09.03.2017 
3 22.03.2017 Визволення, 4 22.03.2017 
4 09.06.2017 Визволення, 4 10.06.2017 

 

Проведена реконструкція значно підвищить надійність і якість 

забезпечення послугами з теплопостачання квартальних споживачів мікрорайону 

від ТЕЦ-4 за адресою вул. Магістратська, 2, м. Вінниці. 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                         Чорнолуцький С.Г. 
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