
Інформаційне повідомлення 

про проведення відкритого обговорення змін до Інвестиційної програми  

Комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік зі змінами. 

 
У зв’язку з прийняттям Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постанови від 07.07.2021 
№1085 “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності у сфері теплопостачання”, відповідно до якої ліцензування діяльності 
підприємств-ліцензіатів НКРЕКП у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел 
енергії), передається на місцевий рівень. 

У відповідності до прийнятих змін, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має 

розробляти, затверджувати та погоджувати інвестиційну програму відповідно до 

порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України від 19.08.2020 №191 (далі – Наказ). 

На виконання вимог Наказу, повідомляємо про проведення відкритого 

обговорення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік зі змінами. 

Відкрите обговорення змін Інвестиційної програми Комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік зі змінами відбудеться 

11 серпня 2021 року о 11:00. Для ознайомлення із проектом інвестиційної програми 

пропонуємо перейти за посиланням 

http://vmte.vn.ua/uploads/files/invest/2021/08/pr170821.pdf. 

Враховуючи обмеження на зібрання людей, через заходи зі стримування 

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

програми на 2021 рік зі змінами відбудеться онлайн на платформі конференції Zoom, 

шляхом проведення онлайн трансляції з голосуванням в чаті зареєстрованих учасників. 

Для отримання посилання на трансляцію відкритого обговорення необхідно подати 

заявку із зазначенням в ній прізвища ім’я та по батькові (для юридичних осіб – повне 

найменування організації), адреси проживання, номеру мобільного телефону, адреси 

електронної пошти, пропозицій та зауважень по суті питань проведення відкритого 

обговорення змін Інвестиційної програми комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2021 рік зі змінами (за наявності). 

Заявки для участі у відкритому обговоренні щодо змін Інвестиційної програми на 

2021 рік зі змінами приймаються до 10 серпня 2021 року у письмовому та/або 

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

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

телефоном 55-16-55. 

Сума коштів на виконання Інвестиційної програми 2021 становить 14242,25 

тис.грн., в тому числі: за рахунок амортизаційних відрахувань 14242,25 тис.грн.  

 

 

З повагою, 

Адміністрація підприємства. 

http://vmte.vn.ua/uploads/files/invest/2021/08/pr170821.pdf
mailto:office@vmte.vn.ua

