
 І Н Ф О Р М А Ц І Я  

„ Про підсумки проведення  опалювального сезону та  завдання 

щодо підготовки господарства міста до роботи  в осінньо-зимовий 

період  2020-2021 років."  

  

Діяльність  підприємств  житлового  господарства  міста  спрямована  на   

надання  якісних  послуг  з  утримання    житлового  фонду  міста,    послуг з тепло – 

та водопостачання, водовідведення, утримання вулично – дорожньої мережі та 

благоустрою території міста. 

Особливого значення набуває його чітка робота в зимовий період,   коли 

проявляються  всі недоробки та прорахунки, допущені під час підготовки до 

зими.  

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Житловий фонд міста Бердичева обслуговує два підприємства: ПП 

«Житлоремекс 2» та МК ВЖРЕП № 7. 

МК ВЖРЕП №7 обслуговує 293 будинки, 8 250 квартир загальною площею 

389,5 тис.кв.м., з них - 5 аварійних та 59 ветхих будинків. 

Приватне підприємство  «Житлоремекс 2» обслуговує 155 будинків, 1978 

квартир, загальною площею 90,8 тис.кв.м. з них 2 аварійних та 32 ветхих будинки.   

В  2019 році, в ході підготовки житлового фонду до роботи в осінньо – 

зимовий період, за  кошти житлово-експлуатаційних  підприємств   відремонтовано: 

- 2854 м2 м'яких покрівель; 

- 1624 м2 шиферних покрівель; 

- 754  м2 фасадів будинків;  

- 75  під’їздів;  

- 497  м2   штукатурки цоколів; 

- 35  сходів; 

- 478 мп водостічних труб;  

- 16 козирків  над входами до під'їздів;  

- 184 електрощитових;  

- 22 дверних полотен;  

- 34 елементів МАФів; 

- 34  слухових  вікна  на  горищах; 

- засклене  191 м2 вікон  в  під'їздах; 

- замінено 478 мп коньків, жолобів, звисів; 

- 528 м/п мереж водопостачання; 

- 55 м/п мереж теплопостачання; 

- 553 м/п мереж водовідведення; 

-  3 надвірних вбиральні; 

- 7 печей  

тощо.  

Також, протягом 2019 року, цим підприємствам надана фінансова підтримка 

для проведення різних ремонтних робіт та благоустрою прибудинкових територій: 

- з міського бюджету  5,3 млн.грн. на проведення робіт з капітального ремонту  

житлових  будинків  по  вул. Миру, 2  та  Чкалова, 6,  пров.  Євгена  Старікова, 11 

(ОСББ «Фортеця-11»), ліфтового  обладнання,   внутрішньобудинкових  мереж  

електропостачання, газопостачання, водопостачання  та  водовідведення, 



покрівель, покриття  внутрішньобудинкових проїздів, аварійних  та невідкладних 

робіт (капітальний  ремонт) житлових будинків, що  пошкоджені  внаслідок  

пожежі  по вул.  Шевченка, 18/2  та ІІ- ому пров. Червоному, 23,  здісйнено  

демонтаж  аварійного  житлового  будинку по вул.  Вінницькій, 14. 

- з державного бюджету 5,4 млн.грн.,  з  них  на проведення капітального ремонту  

покриття  21  внутрішньобудинкових проїздів  загальною  площею 9858 м2 на  

суму 5,2 млн грн. і 0,2 млн грн. на  придбання  та  встановлення  4 дитячих 

ігрових  майданчиків. 

- з обласного бюджету 1,1 млн.грн. на придбання та встановлення  16 дитячих 

ігрових майданчиків,  заповнень  прорізів  в під’їздах,  придбання  матеріалів  для  

ремонту  та  проведення  капітального  ремонту  заповнень  віконних  та  дверних 

прорізів  в  підїздах.  

 

Крім управляючих компаній,  утримання та експлуатацію житлового  фонду    

здійснюють  ОСББ.   Станом на 01.06.2020 року в  місті  створено 162  ОСББ  в  183 

багатоквартирних  житлових  будинках,  загальною  площею 608,6 тис.кв.метрів,  

що становить  56%  від загальної  площі  житлового  фонду  міста. Протягом 2019 

року створено 3 ОСББ в 3 багатоквартирних житлових будинках.    

Протягом 2019-2020 років ОСББ надана фінансова підтримка для проведення 

різних ремонтних робіт у будинках та на прибудинкових територіях. 

З міського бюджету 20 ОСББ на загальну суму 2,3 млн.грн. : 

- капітальний ремонт покрівель 2 ОСББ; 

- капітальний ремонт між будинкових проїздів 5 ОСББ; 

- капітальний ремонт ліфтового обладнання 5 ОСББ. 

З обласного бюджету 16 ОСББ на суму 533,0 тис.грн. : 

- придбання та встановлення 13 дитячих ігрових майданчиків. 

 

 

КП «Бердичівтеплоенерго» 

 

  КП «Бердичівтеплоенерго»  обслуговує 14 котелень, 8 бойлерних та 46,805 км 

теплових мереж, опалюючи 335 багатоквартирних житлових будинки, школи, дитячі 

садочки, установи охорони здоров'я, тощо.  

На протязі опалювального сезону ліквідовано 52 аварії на підземних теплових 

мережах, що на 14 більше ніж у попередньому сезоні.  Аварійні ситуації 

ліквідовувались вчасно, без понаднормових перерв у наданні тепла. 

 Станом на 11.05.2020 року заборгованість підприємства перед НАК 

«Нафтогаз України» становить 107193,9 тис. грн: 

Джерела погашення боргу: 

- нараховані штрафні санкції  – 19 314,6 тис.грн. 

- реструктуризація боргу   – 9 720,2 тис.грн. 

- заборгованість населення   - 28 695,0 тис.грн. 

- заборгованість бюджетних установ – 203,2 тис.грн. 

- заборгованість інших споживачів – 462,0 тис.грн. 

- раніш нараховані та сплачені  

виконавчий збір та штрафні санкції – 18 000,0 тис.грн. 

Претензійно позовна робота. 

  



За період з 01.01.2020 року по 11.06.2020 року до Бердичівського Міськрайонного 

суду подано : 

- 12 заяви про видачу судового наказу про стягнення заборгованості з 

боржників (фізичних осіб) ; 

- 30 позовних заяв про стягнення заборгованості з боржників (фізичних осіб)  

 

№ 

п/

п 

Дата подачі Наказове 

провадження 

кількість 

Сума 

Тис. грн. 

Позовне 

провадження 

кількість 

Сума 

Тис. грн. 

1 2017 21 461 197 16 262 568 

2 2018 60 1 402 243 42 1 126 812 

3 2019 46 897 930 66 1 844 950 

4 2020 12 2100327 30 899 015 

Виконавча служба : 

№п

/п 
період 

Кількість 

виконавчих 

листів на 

виконанні 

Сума грн. 

Завершено 
Повернено без 

виконання 

Перебуває на 

виконанні 

Шт. сума Шт. сума Шт. сума 

1 2017 

 

244 1 689 921 211               936 755 

в т. ч. фактично  

виконано  

30 -                  96 213 

Всього стягнено в 2017 

р.-100 330  

151      699 582 

 

33        749 049  

2 2018 Подано  

205 шт. 

1 486 104 

 

35 

в т. ч. фактично  

виконано  

93 шт. 195      1 216 223 

3 2019 Подано  

270 шт. + 2 

шт. юр. 

 

2 937 875 

236 000 

102 шт.-762 508 84 шт. 152 

2 юр. 

4 2020 216 шт. 

5 шт.юр. 

3 485 235 

293 203 

16 шт. 11 шт 219 

 

Працівниками підприємства застосовуються заходи досудового впливу  до 

боржників : 

Направлено адмінпротоколів : 

- 2017 р. – 142 шт. на суму  1.137 056,00 грн. 

- 2018 р. -  155 шт. на суму  1.420.997,07 грн.; 

- 2019 р. – 223 шт. на суму 1 877 178,24 грн; 

 - 2020 р. - 50 шт. на суму 400 823,74 грн. 

 

Укладено договорів реструктуризації заборгованості за отриманні послуги з 

теплопостачання : 

2017 рік  -  266 угод на загальну суму  -     1 070 353,64 грн.  

                    зі строком від 3 місяці до 5 років;                           

2018 рік – 255 угоди на загальну суму -     1.655.032 грн.  



                   зі строком від 3 місяці до 5 років. 

2019 рік – 329 угоди на загальну суму -     2.440.469,57 грн.  

                   зі строком від 3 місяців до 5 років. 

2020 рік - /станом на 11.06.2020 року/ 

                   26 угод на загальну суму  -        227 320,15 грн. 

 

У 2019 році з міського бюджету   на  підтримку теплового господарства міста 

виділено 6,8 млн. грн., з них 0,2 млн грн. використано  на  виготовлення  проектної  

документації на капітальний  ремонт  котелень  з заміною теплотехнічного 

обладнання  11 котелень  міста та 6,6 млн грн. на погашення   різниці  між 

фактичною  вартістю  теплової  енергії, послуг з централізованого опалення  та 

тарифів. 

 На сьогодні проблемними питаннями в місті є фінансування заміни 

магістральних та розподільчих теплових мереж на трубопроводи в 

пінополіуретановій ізоляції, мережевих насосів, котлів, газових горілок в котлах 

котелень, ремонт покрівель чотирьох котелень, придбання основних засобів. 

Станом на 15.06.2020 підписані всі необхідні договори між НЕФКО та 

підприємством та договір гарантії між НЕФКО та містом. Загальна сума коштів, які 

буде залучено на виконання даного проекту становить 350 тис.євро. 

 

МКП «Бердичівводоканал» 

 

 За період проходження опалювального сезону  на мережах водопостачання та 

водовідведення  сталось  197  аварійних ситуації. 

Станом  на  01.06.2020 р. заборгованість  підприємства становить 4924,1 тис. 

грн. в т.ч. : 

 

- ТОВ  «Дезсистема»                                 384,7 тис. грн. 

- ТОВ «Енергогазрезерв»                          401,3 тис грн. 

- ТОВ  «Марілайф»                                      60,0 тис. грн. 

- ТОВ «Хімефект»                                      246,0 тис. грн. 

- ТОВ  «КЕС»                                             4204,9 тис. грн. 

    

  Заборгованість по податках : 

- ПДВ                                                             1521,1 тис. грн.(оскаржується в суді) 

- ПДФО                                                          3674,1 тис грн. 

- Військовий   збір                                          33,9 тис грн. 

- ЄСВ                                                               193,3 тис. грн.. 

 

Заборгованість споживачів за послуги  станом  на 01.05.2020р.-  4 997,8 тис. грн. 

- ДУ «Бердичівський виправний центр(№108)»-137,8 тис.грн.; 

- Квартирно- експлуатаційний відділ –                  39,9 тис.грн.; 

- ТОВ «Бердичівське АТП 11837» -                          8,1 тис.грн.; 

- ТОВ «Спіко»-                                                          65,2 тис.грн.; 

- ТОВ «Бердичівський м’ясокомбінат»-                   8,8 тис.грн.; 

- Населення -                                                            4 346,7 тис.грн. 

  

Претензійно-позовна робота  по боржниках  станом на 01.06.2020 р.: 



Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення – 47, з 

яких сплачено 32 протоколів на суму 60,3 тис. грн. 

Проблемними  питаннями   водопровідно-каналізаційного  господарства міста 

є  стан  мереж та недостатність коштів на їх заміну і ремонт.  Проте МКП 

«Бердичівводоканал»  має  значну   фінансову  підтримку на  вирішення вказаних  

проблем  з  міського  бюджету.   

На розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства,  яка  

знаходиться в дуже важкому стані, з міського бюджету в 2019 році було виділено 

коштів в сумі 13,0 млн. грн.,  з них: 

- 10,8 млн. грн.  виділено  на  погашення  заборгованості в  різниці  між 

фактичною  вартістю   послуг  з  централізованого  водопостачання  та  

водовідведення  та тарифами; 

- 0,8 млн грн.  на  будівництво  мереж  волдовідвендення  по вул.. Робітничій; 

- 0,2 млн грн. на встановлення насосної станції ІІІ підйому по вул. 

Толстого,20; 

- 0,8 млн. грн.  на  проведення  робіт  по  капітальному  ремонту  мереж  

централізованого  водопостачання  та  водовідведення; 

- 0,2 млн. грн.  на  виготовлено проектно-кошторисної документації на  

проведення  реконструкції  мереж  водопостачання,  капітальний  ремонт  мереж 

централізованого  водопостачання  та  водовідведення та  встановлення  двох  

насосних  станцій  ІІІ  підйому; 

-  0,2 млн. грн. використано на   капітальний  ремонт  зовнішнього  освітлення  

території станції  «Південна» по вул. Аширбекова та збудовано систему  

зовнішнього  відеоспостереження   на  даному  об’єкті.  

 

  Адже для  виконання  робіт по даних  об'єктах   недостатньо  коштів  в  

міському  бюджеті. 

 Одночасно  проводиться   робота  щодо  залучення  кредитних  коштів.  

Результатом  проведеної  роботи  є  отримання  попередньої  пропозиції  щодо  умов  

фінансування міжнародною  корпорацією  НЕФКО.  Кредитні  кошти  планується  

використати  на  реконструкцію  мереж  водопостачання  на  11  вулицях  міста,  

протяжністю  7,2 км  та  заміну  старого  енергоємного  обладнання   на  сучасне  

енергоефективне - на п'яти  насосних  станціях. 

Крім  того,   за  рахунок  коштів  міського  бюджету  виготовлено  проектну  

документацію  на 23 об'єкти  водопровідно-каналізаційного  господарства.  Витрати  

на виготовлення   проектної  документації  становлять  908,184 тис. грн.  Реалізація  

даних  проектів   буде  здійснюватися  в  при  умові  наявності  коштів. 

За  кошти підприємства МКП «Бердичівводоканал»  проводяться роботи  з  

поточного  ремонту  мереж  водопостачання   і  водовідведення  та  аварійно-

ремонтні  роботи. 

 

Дорожнє  господарство. 

 

В комунальній власності територіальної громади міста Бердичева знаходиться  

302 вулиці та провулки, протяжністю 237,6 км, в тому  числі  з твердим   та 

удосконаленим  покриттям  224,3км,  що  становить 94,4%  від  загальної  

протяжності  вулично-дорожньої   мережі. 

 Прибирання вулиць міста здійснює міське комунальне підприємство 

„Бердичівкомунсервіс”.  



  В  зимовий період 2019– 2020 років, для розчистки проїзної частини вулиць від 

снігу була задіяна техніка не тільки комунальних підприємств, але посильну 

допомогу надавали підприємства і організації всіх форм власності:  

- ПП БФ «Золотой ключик» 

- ВАТ ЕК «Житомироблнерго»   

- ПП  Богатирчук Ю.О. 

 

 Роботи  з  ремонту  і  утриманню  міських  вулиць  та  доріг  спрямовані  на  

забезпечення  та  збереження  їх  технічно   справного  і  естетичного  стану,  

підвищення  транспортно-експлуатаційних  якостей,  продовження  строків  служби  

всіх  елементів  і  споруд  вулично-дорожньої  мережі. 

 Майже  всі   автобусні   зупинки  обладнано  автопавільйонами  або  тіньовими  

навісами,  встановлені  відповідні  дорожні  знаки,  постійно  виконуються  роботи  

по  їх  утриманню. 

  На  розвиток  та покращення стану вулично-шляхової мережі міста і  у  2019 

році   з  міського  бюджету  використано  7,5 млн. грн.     

 За  вказані  кошти виконано: 

- капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Інтернаціоналістів  та  Пар. 

Комуни  з  влаштуванням  стоянки  для автомобілів загальною  площею 

2595м2.  

- виготовлено 9  проектних  документацій на капітальний  ремонт дорожнього  

покриття  вулиць  міста,  роботи  по яких  будуть виконуватися  за  рахунок 

дорожнього фонду  державного бюджету; 

- поточний  ремонт  доріг  вулиць  міста  площею  13 436 м2; 

- поточний  ямковий ремонт  доріг  вулиць міста  площею 4332,м2; 

- прогрейдеровано  з  підсипкою занижених  місць 289 145м2; 

- виготовлено  проекти на  будівництво  світлофорного  об’єкту на перехресті  

вул. Житомирська - Цадика  та  капітальний  ремонт світлофорних  об’єктів   

на перехресті вул. Короленка - Житомирська і вул. Європейська – 

Данилевська.   

 

З  державного  бюджету  виділено  0,6 млн. грн. на  капітальний  ремонт  

дорожнього покриття   вул. Одеської  площею 1205м2. 

З  обласного  бюджету  виділено  0,3 млн. грн.  на капітальний  ремонт  

вул.Березневої площею 698 м2.  

 

Благоустрій міста 

 

Відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Бердичева на 2019 рік на утримання  та поточний ремонт об'єктів 

благоустрою з міського бюджету   використано кошти в сумі 24,2 млн. грн.  

За вказані кошти виконано наступні роботи та надані послуги: 

- розчищено 567 решітки зливової каналізації; 

- 669 м/п канави зливової каналізації, 94 колодязів; 

- прокладено 66 м/п бетонних лотків; 

- відремонтовано  12 колодязів  та  проводиться  утримання 34,4 км зливової 

каналізації; 

-  встановлено  93  тимчасових дорожніх  знаків; 

-  реставровано  237  дорожніх знака; 



-  встановлено  138 дорожніх  знаки; 

-  замінено 124 лампочки  в  світлофорних  об'єктах; 

-  нанесено  1200 м2  дорожньої  розмітки; 

-  проведено полив  доріг  площею 8714 м2; 

-   відловлено 100 безпритульних  собаки; 

-  ліквідовано  27 стихійних  сміттєзвалищ,   з яких вивезено 569 м3  сміття.   

- придбано  та  встановлено 546  вуличних  сміттєвих   урн (реалізація   

проекту  переможців згідно Міської  програми   бюджету  участі); 

-  придбано  сміттєві  контейнери  та  обладнання  для  утримання  та  

обслуговування  об’єктів  благоустрою. 

 Ведеться робота щодо озеленення  міста та догляду за зеленими 

насадженнями. Зелена площа насаджень загального користування складає 340,64 га, 

які на 100 % охоплені доглядом. Протягом    2019 року  в місті видалено 1205 

сухостійних, хворих і аварійних дерев, кроновано – 353 дерев, омолоджено – 70 

старих  дерев. 

 Працівниками  МКАРС  обслуговується 157,9 км мереж  зовнішнього  

освітлення  та 4,7 тис. шт.  світлоточок.  Для покращення  стану  мереж  вуличного 

освітлення  силами  МКАРС   за 2019 рік замінено 2783 світлоточок (лампочок). 

Станом на 01.06. 2020 року 1301 світлоточок (лампочок). 

 На території міста розташовані різного типу рекламні конструкції, на які 

отримано відповідні дозволи.    

 Ведеться постійна робота з власниками реклам щодо розміщення соціальної 

реклами, яка спрямована на досягнення  суспільно-корисних цілей.  

 Протягом  2019 року та 2020 року було надано клопотання власникам 

рекламних конструкцій щодо розміщення  87 макетів різного типу соціальної 

реклами, а саме: «Україна. Народжені вільними.», «Цінуйте сім’ю»,  «Шануй 

старість», «Місія  в Україні», «Захисти себе», «Подяка медикам», «Подбай про маму 

і тата», «Кладовище не смітник», «Залишайся вдома», «9 травня».  

 За 2019 рік до міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами 

надійшло коштів в сумі  947,4 тис. грн., за п’ять  місяців 2020 року -231,5  тис. грн. 

 Для покращення благоустрою  міста  власниками  рекламних конструкцій 

проводяться різного виду роботи, а саме: 

 - фарбування  рекламних  конструкцій; 

 - для унеможливлення  наклеювання  оголошень  на колони їх обшивають 

металевою сіткою, виконано 80% від загального обсягу;   

 - на рекламних конструкціях розміщують квіткові вуличні вази та 

висаджують  в  них  квіти. 

 

 


