
 

 

  Комунальне підприємство 

“БЕРДИЧІВТЕПЛОЕНЕРГО” 
  

 

Інформація 

про фінансово-господарську діяльність підприємства 

та підготовку до опалювального сезону 2020-2021 років 

 

 Основне завдання підприємства – задоволення потреб населення та 

юридичних осіб у тепловій енергії, яка використовується на опалення 

приміщень.  

 Тепло надається до 335 багатоквартирних житлових будинків, 9 шкіл, 6 

учбових закладів, 11 дошкільних 9 медичних закладів. 

 Штатна чисельність працюючих на підприємстві 221 чоловік. З 2016 року 

чисельність працівників зменшилась з 386 чол. на 165 чол. 

 Виробничі потужності підприємства - 14 котелень, в яких встановлено 44 

котла, загальною потужністю 142 Гкал/год, приєднане теплове навантаження 

59,40 Гкал/год, протяжність теплових мереж 46,805 км в двохтрубному 

обчисленні. 

Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Сплачено в повному 

обсязі ЄСВ, ПДВ.   

 Підприємство протягом 2010-2019 років приймає суттєві активні заходи 

щодо зменшення споживання енергоресурсів та досягло значного скорочення 

газу з 20,1 млн.м.3 в опалювальному періоді 2009-2010 років до 13,6 млн.м.3 в 

опалювальному періоді 2018-2019 років (опалювальний період 2016-1017 років 

– 14,8 млн.м.3). 

 Незважаючи на труднощі та проблеми підприємству вдалося вчасно 

підготуватися до опалювального періоду 2019-2020 років, пройти його, виконати 

завдання по забезпеченню теплом міста. 

 Опалювальний сезон 2019-2020 проходив стало, аварійні ситуації на 

зовнішніх теплових мережах ліквідовувались вчасно (без понаднормової 

тривалості перерв теплопостачання об’єктів). 

 Станом на сьогоднішній день триває підготовка до опалювального періоду 

2020-2021 років в межах фінансової можливості підприємства. 

 В ході підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років будуть 

виконані наступні заходи: 

- поточний ремонт та підготовка котелень – 14 шт; 

- поточний ремонт на підготовку теплових мереж – 46,805 км; 

- періодична повірка всіх видів лічильників, коректорів, датчиків, приладів 

КВПіА тощо; 



- діагностика технічний огляд, гідравлічні випробування водогрійних котлів 

представниками експертно-технічного центру; 

 

Проблемні фінансово-господарські питання. 

Доводимо до Вашого відома, що комунальне підприємство 

«Бердичівтеплоенерго», як і більшість підприємств галузі, протягом останніх 

років зіштовхнулось з низкою серйозних проблем, зумовлених як прийняттям 

суперечливих нормативно-правових актів так  і не повним розумінням державою 

стану підприємств ТКЕ.  

 1.В період опалювального сезону підприємство працювало в умовах 

постійної зміни цін на електроенергію, природний газ та змінами у підходах у 

розрахунках за енергоносії: введення передплати, сталої абонентської плати за 

розподіл газу без врахування фактичного його споживання. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія) постановою від 07.10.2019р. 

№2080 внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та до Типового 

договору розподілу природного газу, відповідно до яких підприємство має 

сплачувати за послуги з розподілу природного газу на користь АТ «Житомиргаз» 

рівними щомісячними платежами протягом року, в.т.ч. і в міжопалювальний 

період. 

Розмір платежу залежить від обсягів споживання в попередній «газовий рік» 

та фактично діючих тарифів, що затверджуються. Станом на травень місяць 

розмір такого платежу для нашого підприємства становить 1200,0 тис.грн., що за 

період з травня по вересень становитиме 6 000,0 тис.грн. 

За невчасну сплату щомісячного платежу підприємству нараховатимуть 

штрафні санкції, що мають незначний розмір у порівнянні з небезпекою не 

підключення котелень підприємства до газоспоживання на початку 

опалювального сезону у жовтні 2020 року. 

Окрім сплати вищезазначених платежів гостро стоїть питання і виконання 

взятих на себе підприємством зобов’язань, щодо щомісячної сплати 267 тис.грн. 

на користь НАК «Нафтогаз України» розстроченої заборгованості в рамках дії 

ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 №1730-

VIII. Вчасна і повна сплата платежів на користь НАК «Нафтогаз України» 

дозволить підприємству аналогічно двом минулим опалювальним сезонам 

отримувати до 01.05.2021р. природний газ без повного розрахунку на підставі 

постанови КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867.(зі змінами відповідно до ПКМУ 

від 24.04.2020 № 303). 



Також підприємство має зобов’язання по своєчасному і повному розрахунку 

по виплаті заробітної плати та сплаті податків і зборів, що в сукупності 

потребуватиме близько 1 200,0 тис. грн. щомісяця. 

Не можна оминути увагою і необхідність проведення підготовки до 

опалювального сезону. 

Згідно існуючого порядку розрахунків за спожиті послуги з 

централізованого опалення підприємство може розраховувати на надходження 

від населення коштів лише на  суму 1200,0 тис. грн. щомісяця у 

міжопалювальний період, що вистачатиме на здійснення оплати розстрочки 

заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» та часткової виплати заробітної 

плати та сплати податків. 

Погіршує прогнозоване надходження коштів на рахунки підприємства і 

значне зниження відсотку розрахунків населення за спожиті послуги у зв’язку з 

карантинними заходами. 

2. У зв’язку з тим, що з державного бюджету кошти на покриття різниці в 

тарифах надходили з запізненням у період, що часом вираховувався роками 

підприємству були нараховані штрафні санкції, на покриття яких підприємство 

не мало жодних джерел. Але підприємство було змушене для отримання лімітів 

газу їх оплачувати. Так до вступу в дії ЗУ №1730 підприємство сплатило лише 

за останні 3 роки близько 18 млн. коштів на сплату штрафних санкцій, а не за 

спожитий газ. 

3. Вищезазначені обставини крім створення дефіциту коштів спричинили 

накладення арешту на рахунки підприємства, що мало наслідком зростання 

заборгованості по виплаті заробітної плати, пов’язаних з нею платежів та 

заборгованості за енергоносії. Так з підприємства додатково було стягнуто 

кошти у сумі 1,5 млн. грн. для покриття виконавчого збору. Сплачено штрафних 

санкцій по несплаті ЄСВ та ПДВ досягла 1,8 млн. грн. 

4. Аномально високі температурні показники протягом всього 

опалювального сезону 2019-2020 рр. призвели до суттєвого, у порівнянні з 

планом, зменшення обсягу виробництва теплової енергії. Що у поєднанні з дією 

постанов КМУ №1037 від 30.10.2015 та №1082 від 24.12.2019 призвели до 

значного зменшення нарахувань та, відповідно, до подальшого збільшення 

обсягу заборгованості з різниці в тарифах. 

 

 Одним з найважливіших аспектів фінансово-господарської діяльності 

підприємства є своєчасні та в необхідному обсязі розрахунки за спожитий 

природний газ та електроенергію. 

 Згідно діючих законів, постанов КМУ такі постачальники, як НАК 

«Нафтогаз України», АТ ЕК «Житомиробленерго»,  АТ «Житомиргаз», 

Укртрансгаз, постачальники електороенергії наділені доволі впливовими 



важелями, які стимулюють підприємства теплокомуненерго до розрахунків з 

ними. 

 

Першочергові технічні заходи 

           Централізоване теплопостачання – розподілення теплоти через 

розгалужену систему трубопроводів від джерела теплоти до споживачів. Це 

доволі складний технічний процес, а саме: 

           1. Виробництво теплової енергії з використанням природнього газу. 

           2. Транспортування теплової енергії до споживачів трубопроводами 

зовнішніх теплових мереж за допомогою насосів, які використовують 

електричну енергію. 

3. Розподіл теплової енергії в мережах теплопостачання. 

           Утримання обладнання, а саме котлів, їх пальників, автоматики котлів, 

хімводопідготовки, електрообладнання - насосів, вентиляторів, димососів та 

іншого допоміжного обладнання у  технічно справному стані відповідно до 

вимог нормативних документів є доволі складним процесом, який потребує 

значних фінансових витрат. 

           Виробничий персонал підприємства професіонально виконує свої 

завдання з експлуатації вже доволі немолодого обладнання. 

           Невідкладного вирішення потребують наступні технічні питання: 

           1. Будівництво котельні в мікрорайоні м’ясокомбінату. Діюча котельня 

займає невелику частину старої аварійної будівлі колишньої ТЕЦ 

шкіробʼєднання. Котли КБНГ-2.5 – 4 шт. також знаходяться в аварійному стані. 

          Питання є доволі невідкладним та доволі вагомим, так як котельня опалює 

26 багатоквартирних житлових будинка, 1 дитячий садочок, 2 школи, ПТУ №12, 

сімейну амбулаторію, 6 госпрозрахункових організацій. 

             Заходи є доволі витратними близько 20 млн.грн. так тільки проектно-

кошторисна документація на сьогоднішній день коштує близько 260 тис.грн. 

             2. В квітні 2020 року АТ «Житомиргаз», користуючись своїм 

монопольним становищем, посилаючись на кодекс ГРС, здійснило 

незаплановану перевірку вузлів обліку газу підприємства. Ним визначено 

перелік недоліків, які необхідно виконати до опалювального сезону. 

           Вартість усунення зазначений АТ «Житомиргаз» недоліків складає 

близько 500 тис.грн. Необхідно зазначити той факт, що попередні перевірки 

протягом останніх років не визначали це порушеннями. Ускладнює ситуацію, 

крім зазначений фінансових витрат, стислий термін на усунення порушень. 

3. Проект по заміні на котельнях КП «Бердичівтеплоенерго» 

єлектроспоживаючого обладнання. Загальна проектна вартість 12,56 млн. грн. в 

цінах станом на 2019 рік. Згідно виконаних розрахунків, реалізація вказаного 

проекту дозволить зменшити споживання електроенергії в розрізі підприємства 

на 30 відсотків. 



Загальна сума коштів які буде залучено на виконання даного проекту 

становить 350 тис. євро з яких 175 тис – це кредитні кошти терміном на 2 роки и 

175 тис. євро – грантові кошти. Які не підлягають поверненню. Додатково місто 

виділяє 15 відсотків від вартості проекту. Частину цих коштів вже витрачено. 

Замовлено та виготовлено проектну документацію «Капітальний ремонт 

котелень КП „Бердичівтеплоенерго” з заміною теплотехнічного обладнання в м. 

Бердичеві.». Вартість розробки проектної документації склала 150,26 тис. грн. 

Станом на 15.06.2020 підписані всі необхідні договори між НЕФКО та 

підприємством та договір гарантії між НЕФКО та містом. 

Тендерна документація розроблена на знаходиться на корегуванні та 

узгодженні. Назва тендера: «Заміна циркуляційних насосів та вентиляторів в 

котельних – Постачання та встановлення - Бердичів». 

Є надія до кінця поточного місяця почати процедуру тендера. 

В зв’язку з неможливістю проведення монтажних або інших робіт на 

котельнях підприємства під час опалювального періоду – досягнуто 

домовленість о перенесенні частини фінансування проекту на 2021 рік. 

  

        3. Потребує заміни водогрійні котли на котельнях:  

- вул. В. Нестайка, 6; 

- вул. Володимирська, 9-А; 

- вул. Миру, 5-А; 

- вул. Гранична,4-А; 

- вул. Одеська, 60-В; 

- вул. Одеська, 41; 

- вул. Європейська, 41. 

 

 

 


