
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №700

28  ̂вересня_2018 р. З^есія 7 скликання

Про звіт комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» 
щодо господарської діяльності за І півріччя 2018 року

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 33 сесії обласної Ради 7 
скликання від 15 червня 2018 року № 653 «Про внесення змін до плану 
роботи обласної Ради на 2018 рік, затвердженого рішенням 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №513 «Про план роботи обласної 
Ради на 2018 рік», враховуючи клопотання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм та з 
питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт генерального директора комунального 
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» Довбанюка Валерія Михайловича 
щодо господарської діяльності за І півріччя 2018 року, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) 
та з питань житлово-комунальногор^осподарства, енергоефективності та 
енергозбереження (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 35 сесії обласної Ради
7 скликання
від 28 вересня 2018 року № -700

Звіт комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» щодо 
господарської діяльності підприємства за І півріччя 2018 р.

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» створене на підставі 
рішення 2-ої сесії Вінницької обласної Ради 5-го скликання від 10 липня 2006 року 
№ 79 «Про комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» шляхом 
перетворення дочірнього підприємства обласного комунального підприємства 
«Вінницятеплокомуненерго» - Регіональний енергосервісний центр 
«Поділляенергосервісцент».

Підприємство є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, області управління якою здійснює Вінницька обласна Рада.

Основною діяльністю підприємства є виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та гарячого 
водопостачання. Діяльність підприємства протягом І півріччя 2018 року дозволила 
забезпечити безперебійне теплопостачання об’єктів бюджетної сфери, житла, 
соцкультпобуту та інших об’єктів у містах і селищах області. Крім основної 
діяльності, підприємство здійснювало:

- надання послуг з технічного обслуговування та ремонту котелень;
- підвищення тиску холодної води;
- здачу в оренду частини димових труб для встановлення приймально- 

передавальних пристроїв стільникового зв'язку.

Підприємство здійснює свою діяльність у м. Вінниці, а також в містах, селищах 
міського типу та селах Вінницького, Немирівського, Хмільницького, Барського, 
Іллінецького, Томашпільського, Тростянецького, Тиврівського, Липовецького, 
Жмеринського, Козятинського, Літинського, Томашпільського, Погребищенського та 
Гайсинського районів.

Виробничі потужності підприємства, станом на 30 червня 2018 р., складають:
- котельні: - 52 кот. 

з них потужністю до 3 МВт - 43 кот.
від 3 МВт до 20 МВт - 8 кот.
понад 20 МВт - 1 кот.

- центральних теплових пунктів (ЦТП) - 8.

- теплові мережі (магістральні та розподільчі) - 44,0 км.

- централізована ремонтно-технічна база (ремонтно-механічні майстерні, 
спеціальний транспорт та будівельні машини і механізми);
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- централізована база технологічного забезпечення (дільниця засобів 
автоматизації та електрозв'язку, дільниця електроустаткування, дільниця 
хімводопідготовки, метрологічна лабораторія, лабораторія балансових 
випробувань та режимної наладки теплогенеруючого устаткування, 
лабораторія електричних вимірювань та метрології, лабораторія з 
обстеження димових та вентиляційних каналів, оперативно-технічна 
бригада, диспетчерський пункт (м.Вінниця, вул.Вишнева, 24)).

За І півріччя 2018 року підприємством отримано загальних доходів на суму 
80 167 тис. грн. без ПДВ, структуру яких подано на малюнку 1.

Малюнок 1

Структура доходів підприємства за І півріччя 2018 р.

С  Виробництво, транспортувань 
та постачання теплово?енергії. 
98,93%

т Підвищення тиску хол одної води. 
0,24%

ш Технічне обслуговування та 
ремонт котельних, 0,53%

Оренда. 0,3%

Як видно, найбільшу питому вагу у структурі доходів займає основна 
діяльність, а саме виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 
надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання -  98,93%.

Загальна сума витрат підприємства за І півріччя 2018 року склала 79 808 
тис. грн. без урахування ПДВ. Структура витрат підприємства за І півріччя 2018 р. 
наведена на малюнку 2

Малюнок 2
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Структура витрат підприємства за І півріччя 2018 р

■ витрати на сировину й 
основні матеріали, 2%

а витрати на паливо та 
енергію, 72 %

* Витрати на оплату пр
15%

Відрахування на соціальні 
заходи, 3%

■ Амортизація, 3%

Найбільшу питому вагу у структурі витрат займає паливо та електроенергія 
72%. Заробітна плата з нарахуваннями займає 18% у структурі витрат.

Динаміку зміни статей витрат підприємства за І півріччя останніх 5 років 
наведено на малюнку 3.

Малюнок 3.
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Динаміка зміни статей витрат за І півріччя 
протягом 5 років, тис. грн без ПДВ

ВИТРАТИ НА ПАЛИВО ТА ЕНЕРГІЮ 
{ВІДСОТОК ЗРОСТАННЯ -182%)

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ З 
НАРАХУВАННЯМИ (ВІДСОТОК 

ЗРОСТАННЯ - 58%)

ВИТРАТИ НА СИРОВИНУ И ОСНОВНІ 
МАТЕ РІАЛИ І ВІДС ОТО К ЗРОСТАННЯ - 

3,5%)

АМОРТИЗАЦІЯ (ВІДСОТОК ЗРОСТАННЯ 
166%)

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (ВІДСОТОК 
ЗРОСТАННЯ 103%)

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ (ВІДСОТОК 
ЗРОСТАННЯ -493%)

57483
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Динаміка зміни витрат І півріччя за останні 5 років демонструє за рахунок яких 
витрат відбувається зростання собівартості виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії. Так, витрати, що займають найбільшу питому вагу у 
структурі витрат - придбання палива та електроенергії, за період з 2014 по 2018 рік, 
зросли на 182% або майже в 3 рази, з 20 400 тис. грн. до 57 483 тис. грн. Тоді, як:
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- витрати на оплату праці, за цей період, зросли лише на 58%, з 9 144 тис. грн. 
до 14 491 тис. грн.;

- витрати на придбання сировини й матеріалів зросли лише на 3,5%, з 1742 тис. 
грн. до 1804 тис. грн.;

- амортизаційні відрахування зросли на 166% в результаті збільшення 
залишкової балансової вартості за рахунок модернізації та дооснащення основних 
засобів;

- інші операційні витрати, які включають проведення ремонтних робіт та 
модернізацію основних засобів, зросли на 103%, з 1 665 тис. грн. до 3 379 тис. грн.;

- фінансові витрати, які забезпечують функціонування підприємства у літній 
період, зросли найбільше -  на 493%, але маленька питома вага зазначених витрат не 
впливає, значним чином, на ріст собівартості.

Отже, зростання витрат на виробництво, транспортування та постачання 
теплової енергії, а відповідно тарифів на теплову енергію, протягом останніх 5 років 
відбулось, в основному, за рахунок збільшення вартості палива та електроенергії, і це 
з урахуванням переходу підприємства на виробництво теплової енергії з 
використанням альтернативних джерел енергії.

Фінансовим результатом діяльності підприємства за І півріччя 2018 року став 
прибуток у розмірі 359 тис. грн. За останні п’ять років підприємство вперше 
досягнуло рівня прибутковості у І півріччі, що видно з графіку на малюнку 4.

Малюнок 4

Розмір чистого прибутку підприємства за І півріччя 
протягом останніх п’яти років , тне. грн.

2000

З чистого прибутку підприємства до обласного бюджету нараховано дивідендів 
у розмірі 53,85 тис. грн. та податку по виплаті дивідендів на суму 9,69 тис. грн.

Протягом І півріччя 2018 року, до бюджетів всіх рівнів, підприємством 
сплачено, у вигляді податків та зборів, 8 593 тис. грн. Розмір та види платежів 
перерахованих до бюджету всіх рівнів протягом І півріччя 2018 р. наведено на 
малюнку 5.

Малюнок 5
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Платежі перераховані підприємством до бюджетів 
всіх рівнів протягом І півріччя 2018 р., тис. грн.

3000

Натомість, залишається ряд проблемних питань, а саме зниження обсягів 
реалізації теплової енергії, що в результаті, впливає на рівень собівартості 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Обсяги реалізації 
теплової енергії підприємства за І півріччя 2018 року склали 51,313 тис. Гкал., тоді як 
при розрахунку тарифів враховано обсяги реалізації протягом І півріччя у розмірі 53,1 
тис. Гкал. (див. малюнок 6).

Малюнок 6

Планові та фактичні обсяги реалізації 
теплової енергії, тис. Гкал

ПЛАНОВІ ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇТЕПЛОВОЇ 
ЕНЕРГІЇ ЕНЕРГІЇ

При цьому, фактичні втрати в мережах за І півріччя 2018 року у розмірі 11,52% 
від обсягів виробництва теплової енергії не перевищили планові втрати в мережах у 
розмірі 11,8% (див. малюнок 7).
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Малюнок 7

Планові та фактичні втрати в м ер еж ах  від обсягів
виробництва

ПЛАНОВІ ВТРАТИ В МЕРЕЖАХ

ФАКТИЧНІ ВТРАТИ В МЕРЕЖАХ

Обсяги реалізації теплової енергії за І півріччя протягом останніх 5 років наведено на 
малюнку 8.

Малюнок 8

Обсяги реалізації теплової енергії за І півріччя
тис. Гкал

У І півріччі 2018 року підприємством виконані роботи спрямовані на 
покращенням стану своїх основних фондів, їх ремонту, реконструкції та модернізації, 
а саме:

- Відповідно до рішення 17 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 
24 березня 2017 року №310 яким затверджено «Програму підвищення
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енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки» завершено реконструкцію та 
введено в експлуатацію котельню за адресою м.Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 128 (котельня передана дочірньому підприємству «Альтернативна 
теплова енергія» комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»);

- Відповідно до рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 
20 грудня 2017 року №521 яким затверджено «Програму підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки» виконано:

замінено зношені теплові мережі з використанням попередньо 
ізольованих труб (м. Вінниця, вул. Амосова, 6) та інші теплові мережі - 
341 м.п.;

- придбано котел 400 кВт, який працює на альтернативному виді 
палива (дрова) для виконання реконструкції котельні за адресою: 
Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 7

- виконано будівельні роботи виробничих приміщень котелень та ЦТП (ЦТП 
- м. Вінниця вул. Шевченка, 29);

- виконано ремонт обладнання (насоси, редуктори, димососи та ін.)

Вартість зазначених заходів складає - 2 001,7 тис. грн. з ПДВ.

У І півріччі 2018 року підприємством проведено 55 тендерних процедур на 
загальну очікувану вартість -  14,757 млн. грн., пропозиції переможців торгів з 
найменшою ціною склали -  11,9 млн. грн., економія коштів склала -  2,857 млн. грн..

Підприємством було обстежено 20 закладів освіти та охорони здоров’я 
територіальної громади Вінницької області на предмет втілення програми з 
впровадження відновлювальних джерел енергії, на даний час виконується проектно- 
кошторисна документація за даним напрямком:

- Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання з влаштуванням 
автономних джерел (сонячних вакуумних колекторів) на котельнях за адресою:

- Вінницька обл., смт. Тиврів, вул. Злагоди, 2 яка надає послуги з опалення та 
гарячого водопостачання Тиврівському будинку інтернат геріатичного профілю;

- Вінницька обл., смт. Липовець, вул. Пирогова, 36 яка надає послуги з 
опалення та гарячого-водопостачання Липовецькій обласній лікарні відновного 
лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням 
психіки і опорно-рухового апарату.
- «Будівництва сонячної електростанції на котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за 
адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, З»

Реалізація заходів запланована у ІІІ-ІV кварталах 2018 року.

Відповідно до рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20 
грудня 2017 року №553 «Про порядок оприлюднення інформації про діяльність 
підприємств, установ, закладів, організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області в мережі Інтернет» створено сайт підприємства 
http://kpvote.com.ua, на якому розміщена відповідна інформація.

Відповідно до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 
14 травня 2018 року №389 «Про підготовку підприємств житлово-комунального
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господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до 
роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років», станом на 30 червня 
2018 року підприємством виконано 76,6% робіт, згідно плану заходів з підготовки до 
опалювального сезону 2018/2019 рр..

На виробничих складах підприємства станом на 30.06.2018 року зберігається 
1150 куб.м. дрів, виробнича необхідність запасу дрів складає 4885 куб.м., загальна 
потреба на опалювальний сезон 2018/2019 складає 15995 куб.м. дрів. Підприємством 
укладено 11 договорів на постачання альтернативного палива з дочірніми 
підприємствами ВОКСЛП «Віноблагроліс».

Інша діяльність:

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» визнано переможцем в 
тендерній процедурі оголошеній департаментом житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної 
адміністрації, в результаті чого заключено договір від 13.06.2018 року №2-ЕА на 
виконання робіт «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 
(енергетичний аудит будівель територіальних громад Вінницької області)» на 
загальну суму 545 149,85 грн. з ПДВ.

Заступник голови обласної Ради £ХМІЛЬ
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