
 

 

 
УКРАНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                         РІШЕННЯ                          ПРОЄКТ            

                                                    
___________                                    Бердичів                                                 №____ 

 
   

Про підсумки проведення  
опалювального сезону та   
завдання щодо підготовки   
господарства Бердичівської МТГ 
до роботи в осінньо-зимовий період   
2022-2023 років             
         
     Відповідно до пп.1 п. ”а” ч.1 ст. 30, ст.40 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  з метою забезпечення підготовки господарства  
Бердичівської МТГ до  роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років,  
заслухавши інформацію директора КП «Бердичівтеплоенерго»  
Приймака С.В., виконавчий комітет Бердичівської міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

 
1.  Інформацію  директора КП «Бердичівтеплоенерго» Приймака С.В. про 

підсумки проведення опалювального сезону 2021-2022 років взяти до відома. 
2. Затвердити: 
2.1. Склад  оперативної групи з підготовки господарства та об’єктів 

соціальної сфери Бердичівської МТГ  до роботи в осінньо-зимовий період 2022-
2023 років згідно з додатком  1. 

2.2. Заходи з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів 
соціальної сфери Бердичівської МТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2022-
2023 років згідно з додатком 2. 

3.  Управлінню освіти і науки (Адаменко В.В.), відділу  молоді та спорту 
(Березовенко Л.Л.), відділу охорони здоров’я  (Остапюк В.В.), відділу культури 
(Кузьменко В.В.)Бердичівської міської ради: 

3.1.  Забезпечити до 01.09.2022 виконання заходів з  підготовки приміщень 
та об’єктів теплового господарства підпорядкованих закладів, установ і 
підприємств до експлуатації в зимовий період. 

3.2.  З метою економії коштів міського бюджету на оплату комунальних 
послуг, активізувати роботу щодо впровадження заходів з утеплення будівель, 
заміну вікон та інших робіт з енергозбереження, в тому числі за рахунок 
позабюджетних коштів. 



4.   КП «Бердичівтеплоенерго» (Приймак С.В.): 
4.1. Виконати необхідні ремонтні роботи котелень та системи 

теплопостачання для забезпечення сталої роботи підприємства в опалювальний 
період, пробні пуски  котелень  розпочати з 15.09.2022. 

4.2.   Тримати на постійному особистому контролі питання погашення 
заборгованості  за спожитий природний газ та послуги з теплопостачання. 

4.3.    Виконати роботи по заміні та ремонту зовнішніх теплових мереж, 
котельного обладнання. 

4.4. Провести роботи з оптимізації споживання теплової енергії  
споживачами за рахунок відключення найменш енергоефективних житлових 
будинків в кількості 11 шт. 

4.5. Позапланово проводити  режимно-налагоджувальні  роботи 
котельного обладнання. 

4.6.  Провести аналіз щодо встановлення або модернізації котлів на 
альтернативному джерелі опалення. 

4.7.  Розробити заходи задля зменшення на 10% споживання газу в 
порівнянні з попереднім опалювальним сезоном. 

5.     МКП «Бердичівводоканал» (Анучін К.І.) 
5.1.  Забезпечити виконання робіт на запланованих об’єктах, передбачених 

Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою.  
5.2. В рамках проекту НЕФКО, оптимізувати роботи  щодо заміни 

обладнання на КНС, НС ІІ-го та ІІІ-го підйомів.  
5.3. Виконати планові роботи по заміні та ремонту зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення. 
6. МКП «Бердичівкомунсервіс» (Максімов І.В.): 
6.1.  Здійснити очищення та ремонт колодязів, мереж та решіток зливової 

каналізації. 
6.2.  Провести заплановані ремонти дорожнього покриття вулиць. 
6.3.  Виконати роботи щодо зрізання аварійних дерев відповідно до 

ордерів. 
6.4.  Забезпечити регламентний огляд та поточний ремонт конструктивних 

елементів греблі. 
7.   Управлінню житлово-комунального господарства Бердичівської 

міської ради (Нехворовська Н.В.): 
7.1.    Контролювати стан розрахунків за спожиті енергоносії та   житлово-

комунальні послуги. 
7.2. Забезпечити контроль за своєчасним виконанням заходів  із підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. 
8.    КП «Бердичівтеплоенерго» (ПриймакС.В.), МКП «Бердичівводоканал» 

(Анучін К.І.), МКП «Бердичівкомунсервіс» (Максімов І.В.), МК ВЖРЕП №7 
(Дем’янюк О.О.),  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 
(голови ОСББ, за згодою) та іншим управителям багатоквартирних житлових 
будинків, визначених на конкурсних основах (за згодою): 

8.1. Забезпечити надання якісних житлово-комунальних послуг 
споживачам. 

8.2. Активізувати роботу з мешканцями будинків стосовно проведення       
своєчасних розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги. 

8.3. До початку опалювального сезону виконати необхідні ремонтні роботи 
житлового фонду та скласти акти, оформити паспорти готовності житлових  



будинків до експлуатації в осінньо - зимовий період у визначений 
законодавством термін. 

8.4. Організувати своєчасну підготовку снігоприбиральної техніки, 
інвентаря, посипочних матеріалів та інструментів для боротьби з ожеледицею в 
зимовий період, забезпечувати систематичне прибирання снігу, очищення 
покрівель від снігу та льоду. 

9. Міській комунальній аварійно-рятувальній службі  (Котик П.В.), КП 
«Бердичівтеплоенерго» (Приймак С.В.), МКП «Бердичівводоканал»  
(Анучін К.І.): 

9.1. До 01.09.2022 створити необхідні запаси пально-мастильних 
матеріалів, матеріально-технічних засобів для ліквідації аварій та можливих 
надзвичайних ситуацій. 

9.2. Забезпечити своєчасну ліквідацію аварійних ситуацій на 
внутрішньобудинкових мережах електропостачання, тепло-, водопостачання та 
водовідведення, особливо у вихідні та святкові дні. 

10.  Керівникам підприємств, установ і організацій міста усіх форм 
власності до 15.07.2022 розробити та затвердити заходи щодо підготовки 
підпорядкованих господарств до роботи в зимовий період.  Персональну 
відповідальність покласти на керівників підприємств. 

11.   Рекомендувати: 
11.1.  Бердичівському РЕМ (Крилик В.В.) забезпечити безперебійне 

постачання електроенергією насосних станцій міського комунального 
підприємства „Бердичівводоканал”, котелень міста та трансформаторних 
підстанцій  (особливо в опалювальний сезон).  

11.2. Бердичівському відділенню АТ «Житомиргаз» (Мосійчук В.Л.) 
підготувати  газотранспортні мережі і споруди на них до роботи в осінньо-
зимовий період.    

11.3. Бердичівському міськрайонному відділу державної виконавчої 
служби  (Пригунов В.В.) посилити контроль за виконанням постанов 
адміністративної комісії при виконкомі Бердичівської міської ради  та судових 
рішень, при виконанні яких виникають  обставини, які затримують проведення 
виконавчих дій. В разі відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого 
майна, вжити всіх заходів та посилити роботу державних виконавців   щодо 
звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме 
майно фізичної особи – боржника з метою виконання судових рішень і 
виконавчих документів.  

12. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Квятківського Р.Б.  
 
 
Міський голова                                                                Сергій ОРЛЮК 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Додаток 1 
 до  рішення виконкому 
                               №                    

Склад 
  оперативної групи з підготовки   господарства   

та об’єктів соціальної сфери Бердичівської МТГ до роботи в 
осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

 
Квятківський Руслан 
Броніславович  
 

-заступник Бердичівського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, голова 
комісії 

Нехворовська Наталія 
Віліївна 

- т.в.о. начальника  управління житлово – 
комунального господарства Бердичівської міської 
ради,   заступник голови комісії 
 

Трофимчук Світлана 
Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу комунального 
господарства управлінні житлово-комунального 
господарства Бердичівської міської ради,   
секретар комісії  
 

Члени комісії:  
Адаменко Валентина 
Василівна 
 

- начальник управління  освіти і науки 
Бердичівської міської ради 

Анучін Костянтин 
Іванович 

- директор міського комунального підприємства 
„Бердичівводоканал”   

 
Крилик Володимир 
Віталійович 
 
Кузьменко Валентина 
Василівна 
 
Максімов Ігор 
Вячеславович 

 
-  начальник району  Бердичівського РЕМ (за 
згодою) 
 
-  начальник відділу культури Бердичівської 
міської ради 
 
- начальник  МКП «Бердичівкомунсервіс» 

 
Остапюк Валентина 
Вікторівна   
 
Приймак Сергій 
Володимирович 
  

 
- начальник відділу охорони здоров’я 

Бердичівської міської ради 
 
-директор КП «Бердичівтеплоенерго» 

представник  - управління Державної інспекції енергетичного 
нагляду України  у Житомирській області (за 
згодою) 

 
Керуючий справами                                                         
виконавчого    комітету                                                         Лариса КОТНЮК 
  



           Додаток 2 
                                                                                                                                                                                                       до рішення виконкому 
                                                                                                                                                                                                       від                       №  3                           

ЗАХОДИ 
з підготовки житлово-комунального господарства  

та об’єктів соціальної сфери Бердичівської МТГ до роботи 
в осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Одиниця 
виміру К-ть Термін 

виконання Виконавець 

 Поточний ремонт котелень:    КП 
"Бердичівтеплоенерго" 

1.  вул. Володимирська, 9-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
2.  вул. Гранична,4-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
3.  ІІ пров. Червоний,22-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
4.  вул. Всеволода Нестайка, 6 шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
5.  вул. Житомирська, 78 шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
6.  вул. Б.Хмельницького, 2-Б шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
7.  вул. Мостова,1-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
8.  вул. Європейська, 41 шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
9.  вул. Мучна,52-В шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
10.   вул. Білопільська,91-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
11.   вул. Одеська, 60-В шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
12.   вул.Одеська,88-А шт. 1 до 01.09.2022 -//- 
13.   вул. Миру,5-А шт. 1 до 01.09.2022  -//- 
14.   вул. Одеська,41 шт. 1 до 01.09.2022      -//- 
15.  Поточний ремонт магістральних розподільчих 

теплових мереж.  км 46,8 до 15.09.2022 -//- 

16.  Ремонт  мереж водопостачання. км 3,3 до 30.11.2022 МКП 
"Бердичівводоканал" 

17.  Ремонт  мереж каналізації.  км 0,94 до 30.11.2022 -//- 



18.  Ремонт запірної арматури шт. 5 до 31.12.2022 -//- 
19.  Промивка і дезинфекція резервуарів чистої води шт. 14 до 31.10.2022 -//- 
20.  Хлорування та промивка водопровідних мереж км 176,0 до 20.10.2022 -//- 
21.  Ремонт: 

обладнання артезіанських свердловин; 
 

шт. 
 

10 
 
до 30.10.2022 -//- 

22.  водорозбірних колонок; шт. -  -//- 
23.  пожежних гідрантів; шт 5 до 31.10.2022 -//- 
24.  колодязів водопроводу; шт 21 до 31.10.2022 -//- 
25.  колодязів каналізації. шт 10 до 31.10.2022 -//- 
26.  Встановлення пожежних гідрантів шт. 20 до 31.10.2022  -//- 
27.  Грейдерування вулиць.   тис.кв.м 230,8 до 15.10.2022 МКП "Бердичівкомунсервіс" 
28.  Капітальний ремонт вулиць. тис.кв.м - до 01.10.2022 -//- 
29.  Поточний ремонт вулиць. тис.кв.м 18,747   до 30.09.2022 -//- 
30.  Ремонт колодязів зливової каналізації. шт. 64 до 15.09.2022 -//- 
31.  Очистка колодязів і решіток зливової каналізації шт. 1033 до 15.09.2022 -//- 
32.  Прочистка мереж відкритої зливової каналізації.   м 1580 до 15.09.2022  -//- 
33.  Заготівля піскосуміші. тис.тон 5,0 до 01.10.2022 -//- 
34.  Підготовка снігоприбиральної техніки. шт. 5 до 01.10.2022 -//- 
35.  Проведення профілактичних оглядів 

внутрішньобудинкових мереж ОСББ 
од 41 до 15.09.2022 Міська комунальна 

аварійно-рятувальна 
служба 

36.  Підготовка техніки. од 7 до 15.09.2022 -//- 
37.  Поточний ремонт приміщень: адміністрації,  

чергового   служби, водолазної, моторної та 
котельні. 

од 5 
до 30.09.2022 Міська комунальна  

пошуково-рятувальна  
служба на воді 

38.  Перевірка роботи котла та системи опалення. котел. 1 до 01.10.2022 -//- 
39.  Підготовка рятувальних засобів, які 

використовуються в осінньо-зимовий період. 
За окремим 

планом  до 01.10.2022 -//- 

40.  Заготівля дров    до 15.10.2022 -//- 
41.    Підготовка техніки до експлуатації в зимовий 

період. шт. 1 до 01.09.2020 
КП „Комбінат 

комунальних підприємств 
м. Бердичева” 



42.  Поточний ремонт м’яких та шиферних 
покрівель  житлових будинків. За окремим 

планом 
50 

 до 01.10.2022  
МК ВЖРЕП №7,  

 ПП «Житлоремекс 2» 
об’єднання   співвласників 
багатоквартирних будинків  

43.  Перевірка протипожежного стану        горищ та 
підвальних приміщень житлових будинків. 

За окремим 
планом 160 до 20.09.2022 -//- 

44.  Ремонт внутрішньобудинкових мереж 
енергозабезпечення будинків (електрощитових) 

За окремим 
планом 30   

45.  Перевірка вентиляційних та димових каналів 
житлових будинків.  

За окремим 
планом 600 до 25.09.2022 -//- 

46.  Заготівля  піскосуміші на зимовий період За окремим 
планом 65т до 01.10.2022 -//- 

47.  Проведення поточного ремонту  житлових 
будинків. 

За окремим 
планом 

20 
 до 15.10.2022 -//- 

48.  Ремонт внутрішньобудинкових водопровідно-
каналізаційних і теплових мереж   та  запірної 
арматури. 

За окремим 
планом 50  

до 30.09.2022  
 -//- 

 

49.  Перевірка технічного стану теплових пунктів. Заклади 
освіти  32 до 20.08.2022 Управління освіти 

і науки 
50.  Проведення профілактичних робіт в котельнях 

ЗОШ №№ 6,8,11;  ДНЗ №№5,17. один. 5 до 15.09.2022 -//- 

51.  Перевірка вузлів обліку теплової енергії. Заклади 
освіти  32 до 10.09.2022 -//- 

52.  Перевірка димових та вентиляційних каналів Заклади 
освіти 32 до 20.09.2022 -//- 

53.  Технічне обслуговування  газового  обладнання Заклади 
освіти 7 до 20.08.2022 -//- 

54.  Обстеження технічного стану будівель та 
прибудинкових територій.  

Заклади 
освіти 32 до 01.09.2022 -//- 

55.  Поточний ремонт мереж теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення,   

За окремим 
планом    до 01.10.2022 

КНП «Бердичівська 
міська лікарня», КНП 

«ЦПМСД» БМР 
56.  Промивання опалювальних систем. п.м.  200 до 01.10.2022 -//- 
57.  Ремонт електрощитових . шт. 5 до 15.10.2022 -//- 



58.  Поточний ремонт котельні.     шт 1 до 01.09.2022 КНП «Бердичівська 
міська лікарня»  БМР 

59.  Капітальний  ремонт приміщення міського 
плавального басейну. 

За окремим 
планом  до 05.10.2022 КУ «Міський плавальний 

басейн» 
60.  Технічне обслуговування газового устаткування За окремим 

планом  до 15.10.2022 Публічна бібліотека з 
філіями 

61.  Перевірка димоходів та вентиляційних каналів, 
повірка сигналізатора газу   -//-    до 01.10.2022 Публічна бібліотека з 

філіями 
62.  Поточний ремонт вікон та дверей. -//-   до 20.08.2022 Музична школа  
63.  Огляд та  технічне обслуговування системи 

опалення,засувок, кранів та регулюючої 
арматури. 

-//-   до 15.09.2022 -//- 

64.  Утеплення горища -//-   до 20.09.2022 -//- 
65.  Перевірка системи теплопостачання, теплового 

лічильника  -//-   до 30.08.2022 Художня школа 

66.  Перевірка системи теплопостачання -//-   до 01.09.2022 Музей історії  
м. Бердичева 

67.  Утеплення вікон та дверей   -//-   до 15.09.2022 -//- 
68.  Поточний ремонт приміщень та навчальних 

класів -//-   до 01.10.2022 Міський Палац культури 
ім. Шабельника О.А  

69.  Перевірка опалювальної системи закладу та її 
профілактика -//-  до 01.09.2022 -//- 

 
 
Керуючий справами  виконавчого комітету                                                                            Лариса КОТНЮК
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