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м.Вінниця
1.Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

1.1. Структура підприємства

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. 
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 В.А.Дзюбу, головним інженером - Б.Л.Барка.

Наказом МЖКГ УРСР від 13.03.85 
року підприємство перейменовано в "Вінницятеплокомуненерго" 
(ВТКЕ). Директором підприємства призначено Б.Л.Барка, головним 
інженером - В.Ф.Жердецького.

З 2001 року директором ВОДКПТМ "Вінницятеплокомуненерго" 
призначено В.Ф.Жердецького. З
21.08.2004 року рішенням Вінницької міської Ради було створено КП 
ВМР “Вінницяміськтеплоенерго”, яке в даний момент очолює - 
генеральний директор Білик Максим Сергійович. КП
ВМР “Вінницяміськтеплоенерго” є природним монополістом в галузі 
теплопостачання міста Вінниця.

Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія у 
вигляді теплоносія ЦО та ГВП. Ринок цієї продукції є стабільним на 
протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю продається 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 на гаряче водопостачання.

Відповідно до діючого Статуту КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго», органом, за яким закріплено функції 
управління підприємства, є департамент енергетики, транспорту та



зв'язку Вінницької міської ради. Підприємство є комерційним,
діє на принципах повного госпрозрахунку та користується закріпленим 
за ним комунальним майном на праві господарського відання.

Організаційна структура КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» (далі -  підприємство) в останній редакції 
була затверджена наказом підприємства від 27.08.2020року №290 за 
погодженням з департаментом енергетики, транспорту та зв’язку міської 
ради.

Функціональними (структурними) підрозділами підприємства є 
служби, цехи, відділи, лабораторії та дільниці. Кожний функціональний 
підрозділ очолює начальник. У складі КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго» немає філій або дочірніх підприємств, 
самостійних структурних підрозділів. До
служб відносяться:
- Служба виробництва енергії;
- Служба транспортування енергії;
- Служба збуту;
- Служба енергогосподарства;
- Служба хіміко-екологічна;
- Служба планово-економічна;
- Служба виробничо-технічна та енергоменеджменту;
- Служба аварійно-ремонтна;
- Служба виробничо-диспетчерська;
- Служба проектно-конструкторська та капітального будівництва;
- Служба охорони праці та цивільного захисту;
- Служба економічної безпеки та охоронної діяльності;
- Служба юридично-договірна.

До складу служб входять відділи, цехи, дільниці, лабораторії.
Експлуатаційні цехи мають у своєму складі начальників змін, 

яким підпорядковується оперативний персонал.
Обслуговування з матеріально-технічного постачання здійснюється 
відділом матеріально-технічного постачання та складу (ВМТП та С).

Охорона праці, пожежна безпека на підприємстві покладена на 
службу з охорони праці та цивільного захисту (СОП та ЦЗ).

Охорона майна підприємства здійснюється службою економічної 
безпеки та охоронної діяльності.

Підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції: 
бухгалтерія;
планово-економічний відділ;
відділ організації праці та кадрового забезпечення; 
відділ супроводу закупівель; 
виробничо - технічний відділ; 
відділ енергоменеджменту;



вілд:;: з "оботи зі ЗМІ та громадськістю; 
фінансова група;
відділ з програмного та комп’ютерного забезпечення 

Існує наступний склад керівництва: 
генеральний директор; 
головний інженер; 
головний бухгалтер;
заступник генерального директора з економіки та збуту; 
заступник генерального директора з інвестиційної діяльності; 
заступник головного інженера; 
професіонал з антикорупційної діяльності 
фахівець з мобілізаційної роботи.

1.2.Опис діяльності підприємства

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» здійснює свою діяльність з 
виробництва, транспортування постачання теплової енергії, 
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та 
когенераційних установках та виробництво електричної енергії.

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33126849) є 
ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

• виробництво теплової енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлювальних джерел енергії) -  Серія АВ №597514 видана 
27.06.2012р;

• транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами -  Серія АВ 
№597515 видана 27.06.2012р;

• постачання теплової енергії -  Серія АВ №597516 
видана 27.06.2012р;

• виробництво теплової енергії на 
теплоелектроцентралях та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії -  Серія АВ 
№501390 видана 21.12.2009р;

• виробництво електричної енергії -  Серія АВ №469995 
видана 21.12.2009р;

• постачання електричної енергії за нерегульованими 
тарифами-Серія АЕ № 194702 видана 19.12.2012.

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує опалення та 
гаряче водопостачання для 123 тис. мешканців м. Вінниці, загальна



площа опалювального житлового фонду перевищує 3,6млн. м2. 
Тепловою енергією виробництва КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
користується 567 промислових та бюджетних об’єктів, основна 
кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні 
та навчальні заклади, заклади охорони здоров’я.

Виробництво електричної енергії забезпечує власні потреби. 
Надлишок електричної енергії транспортується мережами ПАТ 
«Вінницяобленерго» для забезпечення потреб в електроенергії інших 
об’єктів КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».
Предметом діяльності підприємства є:
Проведення енерготехнологічних обстежень підприємств 

(енергоаудиту), установ та організацій усіх форм власності з питань 
енергозбереження та підготовка рекомендацій щодо пріоритетного 
фінансування енергозберігаючих заходів;

1. Розробка, впровадження та прогнозування заходів з 
енергозбереження в усіх галузях суспільного господарства;

2. Координація в регіоні зусиль у впровадженні передових 
вітчизняних та зарубіжних технологій, обладнання, систем, 
приладів та матеріалів у відповідності до державних та 
регіональних програм енергозбереження, планів та проектів 
Держкоменергозбереження;

3. Розробка та реалізація інвестиційних проектів із залученням 
кредитів міжнародних фінансових установ, зарубіжних та 
вітчизняних інвесторів;

4. Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для 
потреб опалення, вентиляції та гарячого водопостачання об'єктів 
бюджетної сфери, житлового фонду та інших господарських 
об'єктів, що підключені до теплових мереж Підприємства і мають 
з останнім відповідні договори;

5. Виробництво і постачання електричної енергії за нерегульованим 
тарифом, забезпечення безперебійного, на договірних засадах 
електропостачання споживачів;

6. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
7. Проведення нарахувань та розрахунків зі споживачами послуг;
8. Здійснення в межах міста єдиної технічної політики з питань 

розвитку теплофікації та вдосконалення теплопостачання. 
Розробка та видача технічних умов на проектування і будівництво 
об'єктів теплопостачання;

9. Здійснення функції “Замовника” по будівництву та реконструкції 
об'єктів тепло-, газо-, водопостачання, а також об'єктів житла і 
соцкультпобуту;

10.Проектування, будівництво та реконструкція, наладка, ремонт та 
експлуатація котелень, зовнішніх і внутрішніх газопроводів,



газового обладнання, трубопроводів пару та гарячої води, 
електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики, водопровідних та каналізаційних мереж;

11.Розробка, виготовлення, монтаж, ремонт парових і водогрійних 
котлів, водопідігрівачів, пальників, у г.ч. газових, іншого 
обладнання котелень;

12.Розробка, проектування, виготовлення та реалізація 
теплотехнічного та іншого устаткування, трубопровідної 
арматури, засобів автоматики та інше;

13.Виконання будівельно-монтажних робіт, виробництво 
будівельних матеріалів, конструкцій, виробів з деревини та 
металу;

14.Виконання інжинірингових робіт у будівництві;
15.Здійснення функцій генерального розробника і підрядника;
16.Здійснення функцій генерального підрядника із зазначенням 

сфери діяльності;
17.Надання проектно-конструкторських та ремонтно-будівельних 

послуг;
18.Надання консультативних, експертних та інших інтелектуальних 

послуг;
19.Надання інформаційних послуг та комерційно-посередницька 

діяльність;
20.Прокат та оренда енергетичного устаткування, машин, 

транспортних засобів та іншого з дозволу виконкому Вінницької 
міської Ради;

21 .Створення та експлуатація сервісних центрів для надання послуг в 
обслуговуванні та експлуатації внутрішньо будинкових систем 
енергопостачання, для надання інших послуг;

22.Створення навчальних центрів для підготовки та підвищення 
кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників;

23.Торгівельно-закупівельна діяльність;
24.Проведення досліджень з метою ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів галузями суспільного 
виробництва, застосовуючи сучасні технології та комп'ютерну 
техніку;

25.Комплектування, розробка та розповсюдження технічного та 
програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, 
включаючи ремонт, технічне обслуговування та навчання 
програмуванню;

26.Організація та проведення навчання працівників підприємств, 
установ та організацій з питань енергозбереження;



".Здійснення науково-дослідних, пректно-конструкторських, 
дослідних, діагностичних та впроваджувальних робіт, виробничої, 
торгівельної, рекламної та видавничої діяльності;
Проведення робіт з випробувань, технічного діагностування та 
технічних оглядів;

9.Організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, 
симпозіумів, конкурсів, а також зв'язки з громадськістю з питань 
енергозбереження;

0.Участь у розробці та реалізації двосторонніх актів та 
багатосторонніх проектів міжнародної технічної допомоги, 
отримувачами по яких є Держкоменергосбереження чи органи 
місцевої влади;

і .Розробка, впровадження та розвиток нових енергозберігаючих 
технологій, техніки, обладнання, приладів, побутової техніки, 
приладів обліку, пов’язаних із видобуванням, переробкою, 
транспортуванням, зберіганням та використанням паливно- 
енергетичних ресурсів;

2.Надання платних послуг юридичним і фізичним особам з питань 
енергозбереження та тих, що входять до сфери його діяльності і 
визначені цим Статутом;

3.Надання консультативної допомоги юридичним та фізичним 
особам із встановлення відповідності законодавству стандартам, 
нормам і нормативам наступних напрямків у сфері 
енергозбереження:
а) інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, 
будівельних норм і правил, документації на створення та 
придбання нової техніки, технологій та матеріалів;
б) енерготехнологічної частини техніко-економічних 
обгрунтувань та проектів будівництва нових і розширення діючих 
об’єктів та підприємств;
в) іншої проектної документації, документів та матеріалів, що 
регламентують усі види діяльності у сфері енергозбереження;

4.Розробка і впровадження способів і засобів комерційного та 
технологічного обліку електричної і теплової енергії, води, інших 
енергоресурсів, їх монтаж, налагодження, обслуговування та 
метрологічне забезпечення;

5.Виконання пусконалагоджувальних робіт, хімічних і механічних 
очищень, екологічно-теплотехнічних випробувань обладнання та 
устаткування, такого як: котельного, теплопостачального, 
тепловикористовуючого, паливного, електричного, 
електромеханічного, електрохімічного, електронного, 
мікропроцесорного, електрообчислювального, систем



водопостачання та каналізації. Придбання, перевезення, 
використання та зберігання прекурсорів;

36.Розробка і впровадження нових систем автоматизації управління 
енергетичним устаткуванням, технологічними процесами та 
режимами в енергетиці;

37.Розробка та впровадження метрологічного обладнання;
38.Розробка, оформлення, енергетичних паспортів підприємств, 

установ, організацій і господарств усіх форм власності;
39.Здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та 

підрядних робіт;
40.Участь у розширенні та реконструкції діючих підприємств, з 

метою скорочення енерговитрат на виробництво;
41. Розробка та супровід, впровадження питомих норм витрат 

паливноенергетичних ресурсів;
42. Розробка, впровадження та розвиток енергозберігаючих та 

енергоакумулюючих технологій, техніки, надійних технічних 
засобів контролю споживання енергоносіїв;

43.Проведення випробувань та сертифікації виробів, пов’язаних з 
енергозбереженням;

44.Виготовлення, монтаж, наладка й перевірка теплових та 
електричних контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 
для теплових, електричних та газових систем;

45.Проведення досліджень з метою прогнозування використання 
паливно-енергетичних ресурсів галузями суспільного 
виробництва;

46.Створення пунктів технічного обслуговування та ремонту 
обладнання приладів обліку енергоносіїв;

47.Здійснення, за погодженням з виконавчим комітетом, оренди, 
лізингу, факторингу, надання складських, транспортних та 
сервісних послуг юридичним і фізичним особам як резидентам, 
так і нерезидентам;

48.Здійснення інвестиційної діяльності у сфері енергозбереження;
49.Здійснення оптово-роздрібної торговельної та посередницької 

діяльності промисловими і непромисловими товарами;
50.Матеріально-технічне постачання та забезпечення підприємств, 

організацій, установ та громадян сировиною, матеріалами, 
енергетичним та іншим обладнанням, запасними частинами тощо;

51 .Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;
52.Виробництво товарів виробничо-технічного призначення та 

народного споживання;
53.Виконання інших робіт за наявності спеціальних дозволів та 

ліцензій на їх виконання, згідно з чинним законодавством 
України;



54.Здійснення інших видів діяльності, що не суперечить чинному
законодавству;

55 .Підприємство може здійснювати будь-яку господарську 
діяльність, в тому числі з цінними паперами, правами на 
винаходи, авторськими творами, ноу-хау, іншими об’єктами права 
інтелектуальної власності, набувати права будь-якого виду, 
приймати зобов’язання в будь-який спосіб, якщо це не заборонено 
законодавством України і відповідає меті та предмету діяльності, 
передбачених цим Статутом;

56.Підприємство має право укладати будь-які цивільно-правові та 
господарсько-правові правочини, що не заборонені чинним 
законодавством.

2. Результати діяльності

За результатами основної діяльності за 2021 рік підприємство від 
діяльності отримало збиток в розмірі 246 925 тис грн., що на 
162 556 тис.грн. більше аналогічного періоду.

За 2021 рік -  отримано доходів 878 368 тис грн., що на 
146 885 тис.грн. більше аналогічного періоду 2020 року.

Дохід збільшився за рахунок застосування нових тарифів для всіх 
категорій споживачів.

Формування доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Формування доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)

Стаття Факт 2020 
року

Факт 2021 
року

Чистий дохід від реалізації продукції 
irosiriB . робіт, послуг) 731 483 878 368

С: ;:52гт:сть реалізованої продукції (товарів, 
госіт. послуг)

857 189 1 269 835

Валовий прибуток, збиток -125 706 -391 467
Інші операційні доходи 191 048 306 106
Адміністративні витрати 29 424 28 407
-дії с. .граційні витрати 120 169 128 756

Фінансові доходи 711 698
Інші доходи 1 054 2 217
Ф а сові витрати 220 1 160

витрати 1 663 6 156
С і совий результат від основної діяльності -84 369 -246 925



тис. грн..
Протягом 2021 року підприємство застосовувало до кінцевих 

:~гн:пвачів (населення) тарифи на послуги з централізованого опалення 
ті централізованого постачання гарячої води встановлені НКРЕКП у 
грудні 2018 року. Тарифи, встановлені НКРЕКП на 2021 рік, неможливо 
застосувати до кінцевого споживача, у зв’язку з відсутністю нових 
договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води, оскільки, Кабінетом Міністрів України ще не 
затверджено типові публічні договори приєднання.

Тарифи, що застосовуються до споживачів не забезпечують 
покриття економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із веденням 
господарської діяльності, а також не враховують неодноразового 
підвищення у 2021 році цін на природний газ, тарифів на послугу з 
транспортування та розподілу природного газу, електроенергію, зміну 
відповідно до законодавства розміру мінімальної заробітної плати та 
інших складових тарифів.

09.02.2021р. підписано «Меморандум про взаєморозуміння щодо 
врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води» (далі Меморандум), який 
стримує приведення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, на послугу з 
постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води до 
економічно обґрунтованого рівня на період до завершення 
опалювального періоду 2020/2021 років але тільки для категорії 
споживачів «населення».

Формування чистого прибутку/збитку відображено у таблиці 2.

Таблиця 2
Формування чистого прибутку/збитку

тис.грн.



ор
му
ва
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Стаття
Ф

Факт 2020 року Факт 2021 року

Чистий дохід 731 483 878 368
Собівартість 857 189 1 269 835
Валовий прибуток/збиток -125 706 -391 467
Інші операційні доходи 191 048 306 106
Адміністративні витрати 29 424 28 407
Інші операційні витрати 120 169 128 756
Фінансові доходи 711 698
Інші доходи 1 054 2217
Дохід з податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток 0 0
Чистий прибуток/збиток -84 369 -246 925

и
Значну частку фактичних загальних витрат за 2021 рік складає 

собівартість реалізованої продукції. Основою для формування 
собівартості реалізованої продукції є витрати на сировину та основні 
матеріали, витрати на паливо, електроенергію, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи тощо.

Собівартість реалізованої продукції за 2021 рік становила 1 269 
835 тис. грн, що на 412 646 тис. гри більше від фактичного показника
2020 року (на 48,1 %). Основну
частину собівартості реалізованої продукції займають витрати на 
природній газ, теплову енергію, електроенергію то водопостачання.

Адміністративні витрати за 2021 рік склали 28 407 тис. грн., що на
1 017 тис. грн. менше від фактичного показника 2020 року.
Аналіз витратної частини звіту в таблиці 3.

Таблиця З

Аналіз витратної частини
тис, грн

Найменування показників Факт 2020 року Факт 2021 року

Усього витрат, у тому числі: 1 008 665 1 434 314

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

857 189 1 269 835

.Адміністративні витрати 29 424 28 407



Найменування показників Факт 2020 року Факт 2021 року

Інші операційні витрати 120 169 128 756
Інші витрати 1 663 6 156
Фінансові витрати 220 1 160

Всього за 2021 рік фактичні витрати склали 1 434 314 тис. грн., 
що на 425 649 тис. грн. (або на 42,2 %) більше від фактичного 
показника 2020 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства протягом
2021 року

За 4 квартал 2021 року від надання основних видів послуг 
отримано 391 467 тис. грн. валового збитку, що на 265 761 тис. грн. 
більше від фактичного показника 2020 року.

Загалом, за 4 квартал 2021 року рік чистий фінансовий результат 
від діяльності підприємства становив 246 925 тис. грн збитку, показник
2020 року склав -  84 369 тис.грн. Динаміку фінансових показників звіту 
у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників
___ тис.^рн

Найменування показників Факт 2020 року Факт 2021 року

Валовий прибуток, (збиток ) -125 706 -391 467

Фінансовий результат від 
операційної діяльності

-84 251 -242 524

Фінансовий результат до 
оподаткування -84 369 -246 925

Чистий фінансовий 
результат, у тому числі:

-84 369 -246 925

збиток -84 369 -246 925

Розподіл чистого прибутку
За 2021 року підприємство отримало збиток у розмірі 246 925 тис. 

грн, відрахування частини чистого прибутку не здійснювалось.



Залишок нерозподіленого збитку на кінець четвертого кварталу
2021 року має від’ємне значення та складає 875 685 тис. грн.

Структура чисельності працівників підприємства

Фактична середня чисельність працівників підприємства за 2021 рік 
сипала 898 одиниць порівняно з показником аналогічного період 2020 року -  
: чол.  У структурі підприємства 246 штатних одиниць -  адміністративно- 
управлінський персонал (27,4 %), 651 -  працівники (72,5 %), 1 штатна 
гднниця -  генеральний директор (0,1 %).

Фактичні витрати на оплату праці за 2021 рік становили 139822 тис. грн, 
піо на 18210 тис. грн більше фактичного показника 2020 року.

Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в 
порівняні з фактичними витратами 2020 року складає 15 % та пояснюється 
збільшенням прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Таблиця З
Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати

одного працівника та витрат на оплату праці
__________________  тис, грн

Найменування Факт Відхилення
показників 2 0 2 0  р 2 0 2 1 р .

Середньоблікова кількість 
працівників, всього 894 898 +0,4%

у тому числі:
директор 1 1

Адміністративно- 
правлінський персонал

242 246 +1,6%

робітники 651 651 0

Оснд оплати праці, тис.грн 121612 139822 + 15%

С ередньомісячна заробітна 
плата, грн

11336 12975 + 14,5%

Сплачені податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

За 2021 року було сплачено податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 60 657 
тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість -13 334 тис. грн ; податок на 
доходи фізичних осіб -  26991 тис. грн; військовий збір -  2590тис. грн; 
єдиний соціальний внесок -  28883 тис. грн, земельний податок -  63 тис.



т:-:. гентна плата за користування надрами -  50 тис. грн, екологічний
-  2565 тис. грн. Структуру та динаміку платежів до бюджетів 

б : “ - з та державних цільових фондів наведено у таблиці 6.
Таблиця 6

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів 
та державних цільових фондів

тис, грн
Нійменування показників 
(сплачено за підсумками Факт 
звітного періоду до 2020 р 
бюджету)

Факт 
2021 р.

Усього: 43515 60 657

і пдв 194 13 334

Військовий збір 2128 2590

Податок на доходи 
! фізичних осіб

24457 26991

Акцизний податок 648 3

Земельний податок 5 63

Рентна плата за 
[ користування надрами 43 50

Єдиний внесок 
на загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування

27720 28883

Екологічний податок 2393 2565

Інвестиційна діяльність підприємства
За 2021 року матеріально- технічна база оновилась на 28 467 тис.

• Реконструкція т/м - 4817 тис.грн.
• Придбання обладнання - 14 882 тис.грн,
• Ремонт обладнання - 2 735 тис. грн
• Ремонт будівель - 897 тис.грн.
• Встановлення вузлів обліку - 5136 тис.грн.

3. Ліквідність та зобов'язання



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи склала 
на кінець 2021 року 314 405 тис. грн. зменшилася на 44 798 тис.грн. 
порівняно із заборгованістю на початок року,що становила -  269 607 
тис. грн), основними дебіторами є населення

Кредиторська заборгованість КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго» за товари, роботи, послуги склала на кінець 
2021 року 504 1 13 тис. грн., та зросла за 2021 рік в порівняні з 2020 
роком на 150 385 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі 
працівникам підприємства відсутня.

Зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності (з 0,75 до 0,64) 
означає, що у порівнянні з минулим періодом зменшились ресурси 
підприємства, які можуть бути використані для погашення 
короткострокових зобов’язань.

Від'ємне значення показника «Чистий оборотний капітал» 
свідчить про недостатність власних активів для погашення своїх 
зобов'язань у повному обсязі.

Зменшення коефіцієнту оборотності активів свідчить про 
неефективність використання ресурсів, що пов’язано з сезонним 
характером роботи підприємства.

Збільшення строку погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованості свідчить про важкий фінансовий стан підприємства 
через низький рівень розрахунків з основними контрагентами.

В цілому коефіцієнтний аналіз свідчить про важкий стан 
підприємства, що пояснюється низьким рівнем розрахунків населення за 
поточну теплову енергію та економічно необгрунтованим рівнем 
тарифів на теплову енергію, що не дає змогу вивести підприємство з 
фінансової кризи.

4.Екологічні аспекти.

4.1. Охорона повітряного басейну
Джерелами утворення забруднюючих речовин на КП ВМР 

Вінницяміськтеплоенерго» є котельні та ТЕЦ, представлені паровими 
енергетичними) і водогрійними котлами, що працюють на природному 
пзі та котлами, що працюють на біомасі.

При цьому в атмосферне повітря виділяються оксиди азоту, вуглецю, 
: ::-:сиду вуглецю, тверді суспендовані частки. Іншими забруднюючими 
гечовинами є речовини, що утворюються в допоміжному виробництві



(зварювання металів, столярні та токарні дільниці, тощо). На кожному 
джерелі викидів допоміжного обладнання встановлені газоочисні установки 
(ГОУ), що уловлюють тверді частинки. На твердопаливних котельнях по вул. 
Зулінського, 9 та Баженова, 15 встановлені електрофільтруючі установки 
типу еТРгХ307/3/7200 та еТРгХ307/3/7200 відповідно. На котельні малої 
потужності по вул. Чумацька, 20 встановлені циклони типу ТЦ 100-200 з 
витяжним димососм.

Раз на рік проводиться інвентаризація викидів з інструментальними 
замірами, що дає змогу контролювати кількість забруднюючих речовин, які 
надходять в атмосферне повітря.

На кожне джерело викидів забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами (виробничі майданчики з котельнями) розроблений дозвіл на 
викиди, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України.

На підприємстві ведеться журнал первинного контролю викидів 
забруднюючих речовин в атмосферного повітря від стаціонарних джерел, що 
відповідає вимогам екологічного законодавства;

На підприємстві проведений 1 етап реконструкції котельні по вул. 
Широцького, 10 із заміною існуючих котлів на сучасні та енергоефективні.

Підприємство активно включилося в організацію системи моніторингу, 
звітності та верифікації парникових газів, як виконання законодавства 
України, Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами з іншої.

Викиди парникових газів за перше півріччя склали:

С 0 2, тон за 2021 
рік

N^0, тон за 2021 рік СН4, тон за 2021 рік

189 175,054 0,507 3,496

4.2. ІЗодні ресурси
Для своїх виробничих потреб підприємство використовує воду з річки 

Південний Буг, та від КП Вінницяоблводоканал». За 2021 рік забір з 
поверхневих джерел склав 209,7 тис. м'' та від інших водокористувачів КП 
Вінницяоблводоканал» - 249,7тис.м3, ПРаТ «Олійножировий комбінат» - 

148,8 тис .м3, ДП «Теплокомуненерго Маяк» - 1 7,41 тис м3;
Кількість води обліковується за допомогою засобів вимірювальної 

техніки, яка проходить періодичну повірку у терміни, встановлені 
:зконодавством.



Відведення води відбувається за двома напрямками: у міську каналізацію
- не господарсько-побутові і регенераційні (технологічні) стоки та у р. 
Південний Буг, р. Вінничка технологічні і із зворотними водами. Обсяг 
підведення у міську каналізаційну мережу міста за 2021 рік склав 25,4 тис.м3, 
стоки у поверхневі об’єкти склали 96,9 тис.мЗ.

Стічні води спрямовані трьома випусками на двох об’єктах 
теплопостачання:

випуск №1, де представлені дощові, снігові, промивні, регенераційні 
в :пп: випуск №2 - теплообмінні води на котельні по вул. Магістратська, 2;

випуск №3 дощові, промивні, регенераційні та теплообмінні води на 
7511- '. по вул. Немирівське шосе, 26.

Підприємство не має власних очисних споруд, тому стічні води 
скидаються безпосередньо у водний об’єкт. їх максимальна концентрація 
5 с ті ловлена така, щоб при розбавленні водою природних поверхневих вод не 
5ув нанесений збиток забрудненням. Контроль якості вод, що скидаються 
нонтролюється хіміко-екологічною лабораторією у складі підприємства. 
Хі к к о  -  екологічна лабораторія має свідоцтво про атестацію №0028/2020 від
2 і >5.2 320. що підтверджує її технічну компетентність.

Нормативи ГДС затверджені у дозволі на спецводовикористання № 
35ВН/49д-21 виданий 20.01.2021 року.

4.3. Поводження з відходами
Підприємство є утворювачем близько двадцяти видів відходів різних 

класів небезпеки. Відповідно до цих класів спеціально облаштовані місця їх 
тимчасового збирання та зберігання. Найпоширеніші відходи: мастила 
відпрацьовані (експлуатація автомобільного транспорту та когенераційної 
установки), фільтри масляні (експлуатація автомобільного транспорту), 
тлппн. шини, шлак паливний (експлуатація котелень), недогарки електродів 
_2 круги обрізні, залишки будівельних матеріалів (ремонт мереж 
теплопостачання та приміщень підприємства).

Так як у підприємства відсутня ліцензія на приймання та утилізацію 
відходів, укладені відповідні договори на передачу небезпечних речовин 
стороннім організаціям, що мають такий дозвіл.

4. 4. Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічні
платежі

За 2021 рік за рахунок коштів підприємства проводиться заміна існуючих 
вапьникових пристроїв котла ГМ-50-1 №1 та котла ТС-35 №3 ТЕЦ-1 по вул. 
Нечирівське шосе, 26, що дасть змогу зменшити викиди забруднюючих 

: е т и  в атмосферне повітря через значно вищий ККД пальників, тобто буде 
тсиїена повнота згоряння палива. Така робота ще продовжується.
Також встановлені магнітні шлаковловлювачі на мережних 

у проводах двох котелень Пирогова, 25 та Пирогова, 144, що зменшить



забруднення мережної води зваженими частками, утримує необхідну 
теплопередачу при роботі котлів, зменшить витрату газу, поліпшить якість 
води при її використанні та скиданні.

На підприємстві проведений 1 етап реконструкції котельні по вул. 
Широцького, 1 0 із заміною існуючих котлів на сучасні та енергоефективні.

На основних виробничих майданчиках встановлені баки для роздільного 
збирання побутових відходів. Витрати (без ПДВ) за 2021 рік на охорону 
атмосферного повітря, попередження змін клімату, додержання вимог 
законодавства склали 34,2 тис.грн, на контроль за станом забруднення 
скидів 15,3 тис. грн,; на поводження з відходами 51,5 тис. грн..; на 
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування 1,3 тис. грн.; 
на екологічну освіту -  7,4 тис. грн , на інформаційне забезпечення -  13,4 
тис. грн.
Екологічний податок за 2021 рік склав 2694,9 тис. грн.
Розрахунок екологічного податку здійснюється щоквартально.

Обсяги нарахованого екологічного податку за звітний рік, тис.
грн.

усьо
го

у т.ч. за

викиди скиди

штрафні санкції за 
порушення 

природоохоронного 
законодавства

1 2 3 4
2694,9 2548,6 146,3 80,404

Фактична сплата екологічного податку за звітний рік, тис. грн.

усього

у т.ч. за

викиди скиди

штрафні санкції за 
порушення 

природоохоронного 
законодавства

1 2 3 4
2565,4 2442,2 123,2 80,404

3. Соціальні аспекти та кадрова політика

Облікова чисельність штатних працівників по категоріям станом на
31.12.2021 року склала:

Всього персоналу, чол. 937 Із них 280



жінок
в тому числі:

Робітників 659 139
Керівників, професіоналів. 278 141

фахівців ...

Середньооблікова чисельність персоналу за 2021 рік:

Категорії
персоналу

Чисельність
2020р. 2021р.

Всього 894 898
в тому числі по категоріях

Робітники 651 651
Керівники,

професіонали,
фахівці

243 247

Колективний договір КГ1 ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на 2020-2025 
г::-:и прийнятий на загальних зборах трудового колективу 05 жовтня 2020 
року та зареєстрований в Департаменті праці та соціальної політики 
Е ицької міської ради 03 грудня 2020 року реєстраційний № 251.

Колективним договором передбачені наступні пільги та заохочення: 
податкова відпустка за роботу із шкідливими, важкими та особливими 
умовами праці; за ненормований робочий день; додаткова відпустка за 
рахунок підприємства у випадках одруження, втрати близьких, народження 
дитини; встановлено 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, які 
:вють дітей, що навчаються у 1 класі.

В колективному договорі передбачені наступні доплати та надбавки до 
заробітної плати: за суміщення професій, за збільшення обсягу робіт, за 
розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово 
відсутніх працівників, за працю в шкідливих умовах, за працю з 
ненормованим робочим днем водіям легкових автотранспортних засобів, за 
пасність водіям автотранспортних засобів, за професійну майстерність 

г: пітникам, за високі досягнення в праці, за безперервний стаж роботи в 
~апузі теплопостачання.

Заробітна плата передбачена колективним договором, встановлена на 
г бні не менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Колективним договором передбачена відповідальність керівника за 
-^своєчасну виплату заробітної плати працівникам згідно діючого 

: нодавства України.



На кінець звітного періоду заборгованість по заробітній платі відсутня. 
Індексація та компенсація грошових доходів працівників проводиться 
згідно з законодавством.
З метою здійснення постійного контролю за додержанням працівниками 

•’7  ЗМР «Вінницяміськтегілоенерго» вимог з охорони праці та запобігання 
;_ і :н и м  випадкам на виробництві відповідно до вимог статті 13 Закону
- т і  "Про охорону праці”, Положення “Про службу охорона праці та 

_ вільного захисту" та інших діючих нормативно-правових актів на 
пггиємстві діє система управління охороною праці, яка спрямована на 

положень Конституції та законів України щодо забезпечення 
. :гсни життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, 

гтв^рення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, 
леж ки х  умов для формування у працівників свідомого ставлення до 

: : :  ::-:стої безпеки та безпеки оточуючих.
Основні завдання управління охороною праці на підприємстві є:
1. Опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони 

праці на рівні підприємства;

2. Підготовка, прийняття та реалізація заходів спрямовані на :
забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;

організацію і проведення навчання працівників із питань 
охорони праці;

облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;

забезпечення утримання в належному стані виробничого 
устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного 
ведення технологічних процесів на підприємстві;

забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального та 
колективного захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку 
працівників у межах робочого часу;

забезпечення санітарно-побутового обслуговування;

забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на 
виробництві та профзахворювань;

впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.



Планування робіт з охорони праці на підприємстві ведеться з 
урахуванням результатів аналізу й оцінки стану охорони праці та з метою 
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, подальшого 
підвищення ефективної роботи щодо створення безпечних умов праці, 
підвищення рівня безпеки на підставі визначених пріоритетів.

На підприємстві робота з охорони праці планується та ведеться за 
такими основними напрямками:

виконання Комплексного плану основних заходів з підвищення 
рівня охорони праці ;

поточного (річного) плану заходів з охорони праці, що 
включають розділ “Охорона праці” колективного договору 
діючого на підприємстві;

При плануванні робіт з охорони праці враховуються також заходи щодо 
усунення недоліків, визначених приписами органів державного нагляду, 
запропонованих профспілковими органами, виявлених за результатами 
перевірок робочих місць, а також за критичними зауваженнями та 
пропозиціями працівників підприємства. Усі плани розроблялися з 
урахуванням Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та підвищення існуючого рівня охорони праці, 
попередження випадків промислового травматизму, профзахворювань та 
аварій на 2020 рік.

Виконуючи вимоги діючих нормативно-правових актів з охорони праці 
кожний структурний підрозділ забезпечено Положеннями, посадовими 
інструкціями, інструкціями з охорони праці, діючими державними та 
галузевими нормативно-правовими документами.

З метою профілактики виробничого травматизму та профзахворювань 
на підприємстві з 01.01. 2021 по 31.12.2021 рік:

1. Розроблено та затверджено заходи щодо попередження виробничого 
травматизму та профзахворювань.

2. Керівництвом товариства та структурних підрозділів, службою 
охорони праці, відповідно до плану роботи служби ОП, проводилися цільові 
перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах, здійснювався 
систематичний контроль за станом охорони праці на робочих місцях.

Виявлені при перевірках порушення систематично розглядалися 
щоденно на оперативних засіданнях у головного інженера, де приймалися 
невідкладні заходи щодо усунення порушень з визначенням відповідальних 
осіб та терміну виконання.

3. Згідно Положення «Проведення Днів охорони праці» щомісячно 
проводилися Дні охорони праці. За результатами перевірок проводилися



наради у головного інженера зі складанням планів заходів щодо усунення 
виявлених недоліків із обов’язково встановленим терміном виконання. До 
порушників нормативно-правових документів із охорони праці приймалися 
міри впливу згідно діючого законодавства.

4. Згідно графіку та програм, затверджених головним інженером 
керівниками структурних підрозділів проводилися технічні заняття з 
персоналом.

5. На підставі листів вищих органів «Про заходи щодо запобігання 
нещасним випадкам» та інформаційних повідомлень по нещасним випадкам 
на підприємствах, проводилися позачергові інструктажі персоналу у 
підрозділах та забезпечувалися додаткові перевірки виконання персоналом 
вимог законодавства, галузевих та об’єктових нормативно-розпорядчих 
документів з питань охорони праці.

6. Для забезпечення організації роботи з охорони праці та 
профілактичної роботи на підприємстві своєчасно видавалися розпорядження, 
накази, вказівки та приписи.

7. На підприємстві розроблено та затверджено план організаційно- 
технічних заходів з метою забезпечення надійної та ефективної роботи в ОП 
2 0 2 1 -2 0 2 2  pp.

8. Розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах 
підприємства ведеться згідно нормативно-правових документів. 
Розслідування причин технологічних порушень в роботі обладнання 
проводить комісія, що створена наказом по підприємству.

9. Підготовка персоналу ведеться згідно річного графіку роботи з 
персоналом та по затвердженій тематиці протиаварійних тренувань.

10. Протиаварійні та протипожежні тренування проводяться спільно, 
відповідно до Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових 
навчань і тренувань з питань цивільного захисту, Наказ від 28.11.2019 р. 
№3 991.

Для забезпечення охорони та безпеки праці на об’єктах підприємства у
2021 року були вжиті такі заходи:

1. № 105 від 19.05.2021 р. «Про посилення пожежної та техногенної 
безпеки в весняно-літній період», №89 від 15.04.2021 р. «Про дотримання 
вимог пожежної безпеки щодо застосування відкритого вогню та побутових 
електронагрівальних приладів».

2. Проведено весняний огляд будівель і споруд, наказ № 86 від
07.04.2021 р.

3. Проведено підготовку до опалювального періоду 2021-2022 p.p., 
наказ № 78 від 05.04.2021 р.

4. Переглянуто та проведено визначення категорій приміщень, 
характеристику приміщень щодо умов середовища і класифікації зон з



вибухопожежної та пожежної небезпеки «Перелік об’єктів підвищеної та 
потенційної небезпеки», з визначенням категорії і класифікації зон з 
вибухопожежної і пожежної небезпеки».

5. Складом комісії проводилась перевірка пожежного захисту об’єктів 
підприємства зі складанням Актів, згідно яких було розроблено План заходів 
щодо усунення виявлених недоліків з терміном виконання і визначенням 
відповідальних осіб.

6. Проведено перевірку засобів гасіння пожеж в умовах весняно- 
літнього та осінньо-зимового періодів роботи підприємства стосовно 
готовності.

7. Проведено перевірку стану первинних засобів пожежогасіння, 
виробничих, складських, допоміжних приміщень та споруд, справність 
пожежних гідрантів відповідальними особами.

8. Проведено позачергові інструктажі персоналу на тему: “Порядок та 
вимоги по забезпеченню протипожежного стану на робочих місцях в 
складських, побутових, службових приміщеннях під час роботи та по 
закінченню зміни перед закриттям приміщення”.

9. Забезпечено постійний контроль за бригадами, що проводять 
ремонтні та вогневі роботи та проводиться ретельний щоденний огляд всіх 
виробничих, складських, допоміжних приміщень після закінчення виробничої 
зміни з метою забезпечення їх протипожежного стану.

10. Забезпечено постійне прибирання промасленого ганчір'я, горючого 
сміття з виробничих приміщень в спеціально відведені місця.

Розділ 1. Охорона праці.

1. Узагальнена інформація про стан виробничого травматизму та 
професійних захворювань, а також дані невиробничого травматизму 
персоналу за 2021 рік.

На підприємстві КП ВМР «ВМТЕ» в 2021 році виробничого 
травматизму та профзахворювання немає.

На обладнанні підприємства КП ВМР «ВМТЕ» у 2021 році травматизму 
серед сторонніх осіб невиробничого характеру немає.

2. Відомості про стан виконання заходів з ОП за 2021 рік.
У 2021 році було виконано заходів по досягненню встановлених 

нормативів безпеки і умов праці та промислового середовища, підвищення 
фактичного рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого 
травматизму, профзахворювань та аварій за наступними напрямками:

2.1. Заходи по приведенню основних фондів та робіт у відповідність з 
вимогами нормативно - правових актів з охорони праці:

• Механізація вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт;



• ; і . ...: д: = : засооїв по захисту працюючих від ураження
юс с дії статичної електрики та розрядів блискавок;

• - . - : - і  придбання спеціальних механізмів, пристроїв та 
: . . п ідо забезпечують безпечне виконання робіт на висоті;

• _І: 5 гдення діючого технологічного та іншого виробничого обладнання у 
відповідність з вимогами чинних нормативних актів про охорону праці;

• Застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до 
чинних нормативних актів про охорону праці;

• Обладнання та реконструкція систем природного та штучного 
освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення 
виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, 
проходів, аварійних виходів тощо;

• Обладнання нових або реконструкція існуючих систем теплових або 
повітряних завіс, а також устаткування для нагрівання (охолодження) 
повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень;

• Обладнання або реконструкція з метою приведення у відповідність з 
діючими санітарно-гігієнічними нормативами, санітарно-побутових 
приміщень (душових, гардеробних, кімнат харчування і т.п.), робочих 
місць, додаткове обладнання;

2.2. Заходи організаційно-методичні:
• Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно- 

правовим актам з охорони праці;

• Проведення експертизи технічного стану будівель, споруд, обладнання;

• Виготовлення планів ліквідації та локалізації аварій;

• Придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, 
літератури, плакатів з питань охорони праці;

• Проведення цільового навчання з охорони праці працівників;

• Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи 
їх перевірки та ремонт, забезпечення мийними засобами та засобами, що



нейтралізують небезпечну дію на організм;

Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами 
праці, молока;

Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами 
праці, питної води;

Проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового 
медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з 
небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у 
\\ро^сї\\\\ом \

• Вивіз сміття з території підприємства;

• Дезінфекція і дератизація;

2.3. Заходи щодо попередження захворювання на СОУГО-19:
• Проведено обстеження працівників на виявлення вірусу СОУГО-19;
• Проведено 6 етапів (2 дози) щеплення працівників проти захворювання 

на СОУГО-19;
• Проведення санітарно-профілактичних та роз’яснювальних робіт з 

метою уникнення зараження (наказ від 11.03.2021 р. №55 «Про 
проведення роз’яснювальної роботи щодо попередження . 
розповсюдження коронавірусної інфекції);.

• Розповсюдження наглядної інформації щодо захисту від коронавірусу 
СОУГО-19

7.Ризики

За 2021 р. у комунального підприємства є в наявності судові 
справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких 
є підприємство (стягнення заборгованості за надані послуги опалення, 
гарячого водопостачання та теплової енергії, штрафні санкції, пеня,



відшкодування інфляційних витрат по договорам купівлі-продажу 
товарів та послуг тощо).

Ризик при управлінні грошовими потоками КП ВМР ВМТЕ 
виникає за наступних умов:

-  при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів, у 
зв’язку з невідповідністю періодів синхронності притоків та відтоків 
грошових коштів внаслідок сезонності виробництва Підприємства.

-  при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, 
пов’язаних із специфікою господарської діяльності Підприємства.

З ’являються декілька типів ризиків, пов’язаних з управлінням 
грошовими потоками:

-технологічний ризик, який пов’язаний із зміщенням грошових 
потоків, що виникають у результаті особливості роботи Підприємства;

-  комерційний ризик, пов’язаний із невизначеністю притоків та 
відтоків грошових коштів, що пов’язані із взаємодією з контрагентами;

-  ризики фінансування поточної діяльності, пов’язані із 
коливанням грошових надходжень, що витрачаються на 
фінансування поточної діяльності;

-  ризики, що пов’язані із встановленням економічно 
необгрунтованих тарифів, що призводять до невірної оцінки грошових 
потоків.

8. Дослідження га інновації

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі -  Підприємство) 
впроваджує енергоефективні та енергозберігаючої заходи, спрямовані 
на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

В 2021 році згідно інвестиційної програми на КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» було заплановано:

реконструкцію газової котельні по вул. Широцького, 10 з заміною 
двох існуючих газових котлів тепловою потужністю 1,25 МВт та 0,6 
МВт, а також допоміжного обладнання. Станом на 30.06.2021р. 
заключено договір-підряду щодо реконструкції котельні. Завершено 
перший етап наприкінці серпня 2021 року, інші роботи заплановано -  на
2022 рік;

реконструкцію магістральних теплових мереж від УТ-8 до ТК- 
101а по вул. Келецька в м.Вінниця 0426/56Омм загальною протяжністю 
Ь=403 м в двотрубному вимірі з використанням попередньоізольованих 
труборповодів. Згідно підписаного договору-підряду, виконано монтаж



148 м у двотрубному вимірі. У серпні 2021 року завершено будівельно 
монтажні роботи та виконано благоустрій .

Окрім, цього Підприємством виконані роботи з підготовки 
господарства до початку опалювального періоду 2021 -  2022рр. Станом 
на 30.09.2021 року проведено ремонтні роботи на 17 джерелах теплової 
енергії, 32 пунктах ЦТП та 221 ІТП, реконструйовано теплових мереж 
діаметрами 57^325 мм загальною протяжністю 1,89 км.п. в двотрубному 
вимірі із використанням попередньоізольованих трубопроводів, було 
встановлено 48 загальнобудинкових теплолічильників на ГВП

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в
2021 році на КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», дозволяє зменшити 
споживання природнього газу та електричної енергії. При цьому 
покращується якість надання послуг споживачам, зменшуються викиди 
в атмосферу С02, збільшується ефективність та надійність системи 
теплопостачання як на підприємстві, так і в місті в цілому.

9. Фінансові інвестиції
За 2021 рік на КП ВМР ВМТЕ не здійснювалась діяльність з 

фінансових інвестицій.

10. Перспективи розвитку

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує опалення та 
гаряче водопостачання для 123 тис. мешканців м. Вінниці, загальна 
площа опалювального житлового фонду перевищує 3,6 млн. м2. 
Тепловою енергією виробництва КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
користується 567 промислових та бюджетних об’єктів, основна 
кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні та 
навчальні заклади, заклади охорони здоров’я.

Виробництво електричної енергії забезпечує власні потреби. 
Надлишок електричної енергії транспортується мережами ПАТ 
«Вінницяобленерго» для забезпечення потреб в електроенергії інших 
об’єктів КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

За 2021р. матеріально технічна база підприємства оновилась на 40 
385тис. грн.

Враховуючи наявність проблематики щодо понаднормативного 
терміну



експлуатації основного та допоміжного обладнання котелень, 
встановлена теплова потужність існуючих джерел теплопостачання 
значно перевищує підключене навантаження споживачів, завищені 
втрати теплової енергії в теплових мережах та у споживачів, які 
збудовані без урахування сучасних вимог по енергозбереженню, 
часткової відсутності можливості регулювання температури теплоносія 
у споживача, що призводить до значних втрат («перетопи») -  
Підприємством передбачається впровадження комплексних 
енергоефективних Проектів,

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі -  Підприємство) 
впроваджує енергоефективні та енергозберігаючої заходи, спрямовані 
на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

В 2021 році згідно інвестиційної програми на КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» виконані заходи щодо:

реконструкцію газової котельні по вул. Широцького, 10 з заміною 
двох існуючих газових котлів тепловою потужністю 1,25 МВт та 0,6 
МВт, а також допоміжного обладнання. Станом на
31.12.2021р. згідно договору-підряду щодо реконструкції котельні 
виконано монтаж котельного устаткування, насосів рециркуляції та 
станції хімводоочистки. Виконання робіт по заміні всього допоміжного 
обладнання котельні заплановано на 2022 рік;

реконструкцію магістральних теплових мереж від УТ-8 до ТК- 
101а по вул. Келецька в м.Вінниця 0426/56Омм загальною протяжністю 
Ь=403 м в двотрубному вимірі з використанням попередньоізольованих 
труборповодів. Згідно договору-підряду, виконано монтаж всієї ділянки 
теплової мережі та роботи з благоустрою.

Окрім, цього Підприємством виконані роботи з підготовки 
господарства до початку опалювального періоду 2021 -  2022рр. щодо:

капітального ремонту котлоагрегатів на котельнях Матроса 
Кішки, 12.1 та Пирогова, 107, модернізації пальників котла ст.№3 ВГМ- 
35;

реконструкції магістральних та розподільчих теплових мереж 
діаметрами 57-К325 мм загальною протяжністю 2,8 км. п. в двотрубному 
вимірі із використанням попередньоізольованих трубопроводів за 
адресами вул.Чорновола, вул. Янгеля, вул.Гоголя, вул.Київська, 
вул.Порика, просп.Комонавтів, вул.Героїв Крут, вул.К.Широцького, 
вул.Писарєва, вул. Польова та Л.Ратушної;



диспетчеризації 57 центральних теплових пунктів з виведенням 
інформації щодо роботи теплотехнологічного обладнання на 
диспетчерський пункт.

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в
2021 році на КГІ ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», дозволяє зменшити 
споживання природнього газу та електричної енергії. При цьому 
покращується якість надання послуг споживачам, зменшуються викиди 
в атмосферу С02, збільшується ефективність та надійність системи 
теплопостачання як на Підприємстві, так і в місті в цілому.

Зокрема, заплановано проект «Реконструкція системи 
теплозабезпечення мікрорайонів по вул.Пирогова, по вул. М.Кошки, по 
вул. Князів Коріатовичів», який реалізується в рамках програми 
«Швеція-У країна: підтримка централізованого теплопостачання» 
(надалі -  81ЛШ ) від ИЕРСО. Проектом передбачається реконструкція 
газової котельні газової котельні по вул. М. Кошки, 12 з заміною 
газових котлів та допоміжного обладнання, встановлення біопаливного 
котла з економайзером, об’єднання та реконструкція теплових мереж, 
встановлення індивідуальних теплових пунктів на опалення та гаряче 
водопостачання, реконструкція центральних теплових пунктів із 
встановленням нових енергоефективних насосів з частотним 
управлінням. Загальна інвестиційна вартість становить 9,76 млн. євро та 
передбачає залучення власних коштів Підприємства та грантових та 
кредитних внесків від НЕФКО. Термін реалізації Проекту: 2021 - 
2024 роки.

Проектом «Нове будівництво системи електропостачання об’єктів 
по вул.Немирівське шосе, 26 (ТЕЦ-1), Магістратська 2 та 600-річчя,13 
(ПТВМ-30)» для забезпечення основних електричних потужностей 
підприємства електричною енергією власної генерації та скорочення 
витрат на транспортування передбачена прокладка трьох КЛ-10 кВ та 
однієї КЛ-6 кВ загальною протяжністю 8 км. Нове будівництво 
кабельної лінії між трьома найпотужнішими джерелами 
теплопостачання (котельні по вул.бОО-річчя, 13, Магістратська, 2 та 
ТЕЦ-1 по вул. Немирівське шосе, 26) дозволяє створити спільну 
енергетичну систему, завдяки якій Підприємство за рахунок власної 
генерації електроенергії, зможе зменшити витрати щодо розподілу та 
передачі електроенергії. Впровадження даного проекту дозволить 
значно підвищити енергетичну надійність Підприємства.



Реалізація подібних проектів щодо реконструкції централізованої 
системи
теплопосгачанн, дозволяє підвищити ефективність роботи системи, 
забезпечує споживачів якісними та надійними послугами, зменшує 
споживання паливно- енергетичних ресурсів та зменшує викиди 
шкідливих речовин в навколишнє середовище та відповідно покращує 
екологічний стан у м.Вінниця.

На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, який 
негативно впливає на роботу підприємства:

- неврахування необхідних економічно обґрунтованих витрат в 
тарифах в повному обсязі;

- наявність заборгованості за теплову та електричну енергію, що 
тягне за собою неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як 
наслідок, нарахування штрафних санкцій у значних обсягах.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що основним моментом 
виходу підприємства із важкого економічного стану є стягнення 
заборгованості зі споживачів, своєчасний перегляд тарифів на 
ліцензовані види діяльності, тобто на виробництво електричної та 
теплової енергії, до рівня необхідних витрат на експлуатацію, а також з 
урахуванням потрібних коштів на капітальні інвестиції для 
забезпечення сталої роботи обладнання в наступних періодах та 
зменшення втрат.
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