
ЗВIТ IIРО УIРАВIIIННЯ
по дкtI <dtуцьктЕI[IIо> зА 2022 PIK

Органiзацiйна gгрукryра та опис дiяльноgгi пiдприемсгва
,,ЩеРiКаВне комун€lльне пiдприемство "Луцьктепло" було створено на базi

пiдприсМства теПловиХ мереж "Луцьктеплокомуненерго" згiдно з рiшенням
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради м. Луцьк ВолинськоТ областi вiд 19.05. 1999 р.
Nь 231 вiдповiдно до Господарського кодексу Украiни, I-{ивiльного кодексу
украiни, Закону Украiни "про мiсцеве самоврядування в ykpaiHi".

засновником та €диним власником пiдприемства е Луцька Micbka рада.
Юридична адреса та мiсцезнаходження дкП <<Луцьктепло)): Украiна,

Волинська область, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, 43005.

OclroBHi види дiяльностi пiдприемства :

забезпечення тепловою енергiею на опалення i
фо"ду, коА{уншIьно-побутових та iнших об'ектiв.

техrriчне забезпечення, функцiонування й експлуатацiя котелень, теплових
пунктiв та теплових мереж, переданих у комун€Iльну власнiсть на баланс
пiдприемства;

проведення поточн х та tсапiтальних peMoHTiB обладнання теплового
господарства, яtсi знаходяться на балансi пiдприемства;

видача технiчних умов на теплопостачання об'ектiв, на етапi lk
проектуваIIня, i тих, що пiдлягають реконструкцii або капiт€tльFIому ремонту.

Прiорштетнi завдання ДКП <<Луцьктепло>>
забезпечення надiйного та безперебiйного теплопостачання споживачiв

шляхоN,I:

покращення технiчного стану обладнання мереж теплопостатIання,
реконструкцiя й модернiзацiя обладнання, якiсне виконання поточних та
капiталr,них peMoHTiB обладнання теплового господарства;

впровадх(ення HoBiTHix технологiй i матерiалiв при реконструкцii мерех<
теплоfIостатIання, розвIIток iснуючих та впровадження нових систем
автоматизованого техII логiчного управлiння обладнання теплового
I,осподарства;

зниження витрат на використан}Iя п€UIивно-енергетичних pecypciB,
встановленIIя опт!Iмапьних режимiв роботи комплексу техrтiчних засобiв i
зЕIиження рiвня втрат теп;Iовоi елrергii в процесi iT постачання;

оптlrtиiзацiя ма,герiаль rо-технiчного, кадрового забезпечення пiдприсплства,
розви,гок автоматизоваIIи систеп{ управлiння i контролю за використанням
pecypciB пiдприемства;

пiдвищенttя рiвня облiку реалiзованоi спохtивачам тепловот енергii i
покращення пок€}знlttсiв iT оплати, пiдвищення кiлькостi укладених договорiв,
у/]осконалення ведення rliлприемс,l]вом претензiйно-позовноi роботи, зниження
обсягу заборговаtlостi сгlожива.liв.

пlдl|рlв води житлового



загальна протяжнiсть теплових мереж становить 131,6 км. Постачання
ТеПЛОВОi еНеРГii ДО СПОЖивачiв забезпечу€ться 43 котельнями, 45 I]тп та
331 Iтп. Сумарна потужнiсть котелень станов итъ 674,8Гкал/год. На кiнец ь2022
рокУ кiлькiсть котлiв (енергоустановок) _ 159 одиниЦъ, з яких 87 або 55% з
TepMiHoM експлуатацii понад 20 poKiB.

Станом на 01 .01.202З пiдприсмство ЩКП <<Луцъктепло)) нада€ послуги
населенню:

з постачання тепловоi енергii- 54 808 абонентам у 758 житлових будинко<;
з постачання гаряЧоi водИ _ 40 464 абонентаму 475 житлових будинках.

юридшIним особам:
теплову енергiю - l 047 споживачам;
гарячу воду - 20l споживачам.

загальна кiлькiсть житлових будинкiв, яку обслуговуе Д(п <луцьктепло> -
758, З НИХ ЗаСОбаМИ Облiку тепловоi ене1 гii обrrчд"u"i Тбt,'що становитъ g2,5yo
yciei кiлькостi та98,6Yо заг€Lльноi опалювальноi площi.

загальна опалювЕtльна площа квартир з постачанням тепловоi енергii
становитъ 2 621 970,7 м2.

За |2 мiсяцiв 2022 року було iзувати споживачам
3з7,761 тис. Гкал, однак фактично бул 5 тис. Гкал тепловоi
енергiТ, що на 29,026 тис. Гкал менше, з - 258,850 тис. Гкал,
бюджетНим оргаНiзацiяМ та установам - 41,651 тис. Гкал, iншим споживачам _
8,130 тис. Гкал, релiгiйним органiзацiям _ 0,104 тис. Гкал. Фактичне споживання
тепловоi енергii у розрiзi споживачiву 2022 роцi наведено на (рис.1).

Рис.1

Фактичне споживання тепловоi енергii у розрiзi споживачiву 2022
роцi, %
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ФактичНi нарахування та оплата послуг з теплопостачання за2О21-2022
роки наведена на (рис.2).

Рис.2

!оходи за наданi послуги з теплопостачання
за 2021,-2022 рокиl тис.грн
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стратегiчнi цiлi дкп (луцьктепло>) полягають у насryпному:
Орiснтацiя на споживача
споживачi оплачують за послуги, що надаються пiдпри€мством. Таким

чином, вони мають отримувати якiснi послуги. liялънiсть пiдприсмства
спрямована на досягнення максимальноi вигоди i задоволення споживачiв.

Економiчна ефективнiсть
дкп <луцьктеrrло) намагасться забезпечити найбiльш продуктивне та

ефективне використаннrI pecypciB. Розробленi та вжитi кроки з метою
використання якнайменшоI кiлькостi pecypciB та одночасного збереження вимог
стандартiв якостi та cepBicy.

Екологiчна стiйкiсть
дкП <<Луцьктепло)) прагне до екологiчноI стiйкостi. I]e означас, що Bci нашi

спiвробiТникИ прагнутЬ мiнiмiзувати негативнийвплив дiяльностi пiдприсмства
на навколишне середовище. yci вiдповiднi закони та положення нормативно-
правових aKTiB Украiни дотримуються.

Вiдкритiсть та пiдзвiтнiсть
дкП <Луцьктепло) е вiдповiдальною органiзацiею у процесi прийняття

рiшень, планування та надання послуг, ефективно зЕLлучаючи зацiкавленi
сторони. Ми порiвнюемо результати cBoci дiяльностi з iншими подiбними
пiдприемствами, щоб усвiдомлювати, якi вдосконалення потрiбно впровадити на
пiдприемствi i якою с BapTicTb таких впроваджень.



Прихильнiсть, шанобливе с.гавлення

пiдприемства е вiдпущена
постачання тепловоi енергii i

енергозберiгаючлIх заходiв

ЛевовУ частку уваги у еколого-спр мованому BeKTopi виробничих процесiв
придiляеться зменшеннIо забруднення атмосферного повiтря. Iндивiдуutльна

енергетиtIних ресурсlв та
дlялыIост1.

оптимiзацiя безпосередньо виробничих процесiв, застосування
технiчних та технологiчних засобiв, впровадження ефективноi
еКОЛОГiЧНОго монiторинry та ретельна увага до eMicii парникових газiв
<Луцьктепло> е лLI,ше окремими кроками на шляху реалiзацii концепцii
розвитку та екологоорiснтованоi напрямленостi виробництва.

У ПРОЦеСi дiяльностi пiдприемства значна увага придiляеться
РаЦiОНаЛЪНОМУ використаннIо п€tIIивно-енергетичних pecypciB.
ВИКОРистоВуютъся управлiнськi, органiзацiйнi та технологiчнi методи зниження
llок€вникiв використання води та споживання енергii.

ОДНИМ iЗ екологiчних наслiдкiв виробничих процесiв на пiдприемствi е

новlтнlх
системи
на.ЩКП
стаJIого

ДкП <Луцьктепло) прагне ло рiвноправного дос упу до cBoik послуг. Ми
поважаемо та враховуемо рiзнi потреби зацiкавлених cTopiH.

Результати дiяльностi
Основним джерелом формування доходiв

споживачам теплова енергiя та наданi послуги з
гарячоi води за вiдповiдними тарифами.

ВiДПОВiдно, вiд основних видiв дiяльностi (постачання тепловоi енергii та
пOстачання гарячоi води) пiдприемство отримапо збиток у розмiрi
55 1б0,8 тис. грн, якиЙ виIIик через Мораторiй на застосування економiчно-
обгрунтованиХ тарифiв на послуги .ЩКП <Луцьктепло)), якi е вищими вiд тих, що
дiяли станоМ на 24.02.2022, вiдповiдно, до вимог Закону Украiни <Про
особливостi регулювання на ринкУ природного гЕlзу та у сферi теплопостачання
пlд час дtt военного.стану та под€tльшого вiдновлення ik функцiонування)). Через
вищезгаданi чинники вiдбулось невiдшкодування тарифами фактичних витрат
FIa виробництво, транспортування та постачання тепловоi енергii, piBeHb
покриттЯ витраТ на теплОву енергiю середньозваженимитарифами за 12 мiсяцiв
2022 року склав лише 80%.

УТВОРеНа рiзниця в тарифах станом на съогоднi не профiнансована, i
стаtIовить 62 247,5 тис. грн.

ПОРЯД З ТИМ, позитивний вплив м€Lли видiленi дотацii з бюджету MicTa згiдно
з ПрограмоЮ пiдтримкИ дtП <<Луцьктепло)> на 2о22-2о23 роки у розмiрi
32 800,9 тис. грн.

Екологiчнi аспекти
Господарська дiяльнiсть ДКП <<Луцьктепло) спрямована на впровадження

з метою зменшення споживання паливно-
оптимiзацii наслiдкових екологiчних аспеrстiв

УТВОРеННЯ ВiдХоДiв рiзних класiв rrебезпеки. На ДКП <<Луцьктепло>) впроваджена
ефеКТивна системауправлiння вiдходами, що передбачае превентивнi мiри, облiк



Та Монiторинг, утилiзацiю спецiалiзованими органiзацiямлt та оптимztльну
циклiчнiсть вторинного ресурсоспоживання.

Органiзацiйна структура

Керiвництво пiдприсмством здiйснюе директор, якого призначае Луцька
MicbKa рада, шляхом укладання з ним контракту.

Трудовi договори iз працiвниками пiдприемства укладае
керуючись чинним законодавством Украiни. Чинна органiзацiйна
ДКП кЛуцьктепло) наведена нижче фис.3).

директор,
структура

Рис.3
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Кадрова полiтика
За ocTaHHi роки на пiдприемствi спостерiгаеться стiйка тенденцiя до

ЗМеНшенIш чисельностi працiвникiв (за винятком iT зростання в 2017 роцi пiсля
ПРИЙОМУ працiвникiв, що обслуговуIоть котельню на вул. Карбишева, 2). На
Кiнець 2022 року TIacTKa чисельностi працiвrtикiв склала 80,8Оlо до вiдповiдного
перiоду 20L7 року (за ocTaHHi 5 poKiB).

Зменшення чисельностi вiдбулось за рахунок значного скорочення
ПРаЦiВНикiв, якi були вивiльненi в результатi автоматизацii котелень i теплових
ПУНКтiв Та органiзацiЙноi оптимiзацii для бiльш рацiонального використання
персоналу.
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Щинамiка змiни чисельностi працiвникiв
ДКП "Луцьктепло'l 2012-2022 рр.
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CyracHi методи теплопостачання, починаючи вiд розвитку iнфраструктури
до виставлення paxyHkiB та збору платежiв, передбачаютъ застосування HoBiiHix
технологiй. Що в свою чергу зумовлюс зменшення чисельностi працiвникiв.

СТаНОМ На З|.12.2022 року на пiдприемствi працюе бп"."*о 44,6ол
працiвнИкiв переДпенсiйного i пенсiйного BiKy, ,.."ur"u (в межах 2,6%)частка
молодi до 30 poKiB, зокрема випускникiв рiзних навч€шъних закладiв.

професii, затребуванi на пiдприсмствi, знаходяться в сферах, якi
потребуютъ технiчноi чи напiвтехнiчнот квалiфiкацii працiвникiв. Робота такого
характеру е м€tлопривабливою для молодi, враховуючи конкуренцiю з iншими
гЕ}лузямИ, Де такоЖ залученi висококВалiфiкованi та професiйнi фахiвцi.одночасно пiдприемству доводиться конкурувати iз бiльш привабливими
можливОстямИ пропозиЦiй на ринку працi европейських краТн.

20616tl



Рис. 5

BiKoBa структура працiвникiв ДКП''Луцьктеплоll
станом на 01.01 .2023
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В умовах военного стану кадрова полiтика пiдприемства
трансфоРмовуетъСя i адаптову€ться до умов сьогодення. Напрямкам; роботи
вiддiлУ управлiНня персоналу стае працевлаштування внутрiшнъо перемirц."""
осiб, оформлення строкових трудових договорiв з метою тимчасовоi замiни
основних працiвникiв, що призванi на вiйськову службу, оформлення вiдстрочок
вiд призову для працiвникiв.

Охорона працi на пiдприемствi
Таблиця 1. Проведенi пiдприемством ocHoBHi заходи з охорони працi

у 2022 роц1

31-35 poKiB

Перелiк заходiв кiлькiсть
Проведено вступний iнструктаж з

153

Проведено:
наркологiчний огляд
психiатричний огляд
медичний огляд

|74
138
29о

Проведено перевiрку стану охорони працi
в структурних пiдроздiлах пiдприемства i
видано приписи на ycyHeHIUI виrIвлених
порушень

20

Перевiрено готовнiсть до роботи
зимовий перiод:

котельнi
тепловi пункти

в
40
49



Проведено технiчнi дiагностування з
техопосвiдченням:

котли
економайзери

1б
3

Проведено технiчнi огляди з
техопосвiдченням:

водопiдiгрiвачi
посудини, що працюють пiд тиском
транспортнi засоби
вантажо-пiдiйма-пьнi механiзми

80
l7
15
27

Проведсно комiсiсю пiдприемства
перевiрку знань з питань охорони працi та
технiчlrоi експлуатацii:

робiтники
iшженерно-технiчцi працiвники

983
34

МеТОЮ ВПроВадження управлiння охороною пр i е безпечнi i нешкiдливi
умови працi для працiвникiв на Bcix виробничих процесах. При цьому повинно
забезпечуватись не тiльки своечасне усунення будь-яких поруцень нормативних
akTiB з охорони працi, але й попередження можливостi ix виникнення.

НаВЧаННя, iнструктажi i перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi
здiйснюеться вiдповiдно до НПАОП 0.00-4. 12-О5.

Заходи з боротьби з корупцiею та хабарництвом
27 лрIпня 2017 року ДКП <Луцьктепло) прийняло антикорупцiйну

цроцраму. згiдно якоi на пiдприемствi, серед iншого заборонено пiдтримувати
полiтичНi партii та здiйснювати благодiйну дiяльнiсть на ik користь.

Ми зробили це першими серед комунЕtльних пiдприсмств MicTa.
загалом документ е комплексом правил, стандартiв i процедур щодо

виявлення, протидii та запобiгання корупцii у дiяльностi пiдприемства.
.щокумент регламентуе внутрiшню дiялънiсть, а також правовiдносини iз

дiловими партнерами, в тому числi органами державноi влади та мiсцевого
самоврядування.

у Програмi задекларованi ан корупцiйнiй заходи, зокрема, норми
професiйноi етики, права i обов'язки засновника та працiвникiв, розроблено:
процедури врегулювання конфлiкту iHTepeciB та захи ту працiвникiв, якi
tтовiдомили iнформацiю про кору цiйне або пов'язане з корупцiею
правопорушення. Розроблено порядок ведення внутрiшнiх розслiдувань та
застосування заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi до працiвникiв, якi
порушують положення Програ,ми.

ПiДПРИеМСТВо впроваджуе принцип нульовоi терпимостi до будь-яких
ПРОЯВiВ КОРУПцii, вживае Bci законнi заходи щодо запобiгання, виявлення та
rrротидii корупцii.



Перспективи розвитку. Iнвестицiйнi заходи
ДкП <<Луцьктепло) розробипо ГIлlан корпоративного розвитку,

СПРЯМОВаНИЙ на збiльшення ефективностi виробництва тепповоi енергii,
ЗМеНШеННя непродуктивних втрат у процесt ii генерування, транспортування та
постачання, а також скорочення витрат енергii та викидiв COz.

У таблицi 2 узагалънено iнформацiю про ocHoBHi заходи iнвестицiйноi
проIрами ДКП <<Луцьктепло)> на перiод 20|8-2022 роки.

загальна BapTicTb просктiв, включених до Iнвестицiйноi програми
ДКП <<ЛУЦьктепло) на20|8-2022 роки, становить 14 млн евро. Обсяг креdumнuх
KoulmiB, якi мИ позичаеМо в еБРР i Фчт, становить 10 млн евро., у т.ч.кредит
СБРР - 7 млн евро та кредит ФЧТ - 3 млн евро.

СУМа zранrповl,Dс коtпmiв, яка видiляеться Фондом Е5Р на реалiзацiю
iнвестицiйних проектiв, становить 4 млн евро. Ще - безповоротна фiнансова
допомога.

кЛуцьктепло)) на 20 7 8 -2022
Таблиця 2. Узагальнений перелiк iнвестицiйних проектiв

встановлення автоматичних з
погодним регулюванням iндивiдуальних
теплових гryнктiв у вузлах вводу житлових
булинкiв i громадських споруд, у т.ч,:

7 IТП повноТ комплектацii, незалежtrа
схема пiдtспючення;

247 IТП шеповноi комплектацii
залежна схема пiдключення.

76 додаткових IТП (за рахунок
економiI коштiв передбачених Контрактом

Виведенrrя iз експлуатацii пiдвалlьнlж
котельних, у т.ч.:

7 пiдвальних/ вбудованих котелень
виводяться з експлуатацiТ з
перепiдключенням абонентiв до iнших
джерел енергii (котелень), з прокJIаданшIм
нових дiлянок тепломерех( та
реконструкцiею iсlтуlочргх теплових мереж iз
замiною сталевих трубопроводiв на
попередньо iзольованi загальною
протяжнrстю z;z км у двох труОномY вим

Замiна застарiлих котлiв, у т.ч.:
Замiна 20 котлiв нIIСТУ загальною

поryжнiстю до 10 МВт на 12-х котельнях
MicTa на сучаснi жапоточбнi котл

виконано И
у 2019 роцi (повнiстю завершено

модернiзацiю 3 котелень)

Модернiзацiя котельних та ЦТП, у
т.ч.:

замiна пальникiв (реконструкцiя 18
котлiв шляхом замiни зб пальникiв з
комплексною автоматизацiею, замiною
вентиляторiв, длrмососiв, встановленI.Iя
котлових HacociB рециркуляцii);

iзацiя IIасосного обладнанttя;

Запланованi роботи щодо замiни
пальникiв повнiстю завершенi у грулнi
2022 року.

Монтажнi роботи щодо модернiзацii
насосного обладнання завершенi у груднi
2022 роцi. Завершення робiт щодо



модернiзацiя [{ТП обладнання заплановано на 1 квартал2O2З
року.

Виконання робiт щодо модернiзацiТ
I]ТП скасовано. Погоджено листом СБРР
вiд l0.11.202з

Замiна трубопроводiв теплових
мереж: замiнатруб iснуючихтепло мереж на
HoBi попередньо iзольованi труби загальною
протяждiстю З,4 км (в двотрубному вимiрi)

g
Виконано в повному обсязi у 2018

роцl
Впровадження джерела енергiТ на

аJIьтернативному видi палива

g
Виконано в повному обсязi у 2019

роцl
Впровадження системи вiддалlеного

керування i енергомонiторинry (SCADA)
Повне завершення передбачено до

кiнця грудня 2023 року

очiкуетъся щорiчне скорочення/економiя обсягiв виробленоi тепловоi
енергiт, спожитоi електроенергii та спожитого природного гzlзу, iнша економiя
(скорочення експлуатацiйних витрат на заробiтну плату у зв'язку з переведенням
котельних на автоматичниЙ режим роботи i замiною застарiлих котлiв).

Ризики пiдприемства
ПiдприсМницький ризик це iMoBipHicTb виникнення збиткiв або

неодержання доходiв порiвняно з BapiaHToM, що прогнозуеться невизначенiстIо
oчiKyBaHLIx доходiв.

OcHoBHi причини зниження очiкуваних доходiв i загроза ст€lлому
функцiоНуванню пiдприемства пов'язанi iз введенням военного стану в УкраiЪi
Указом Президента УкраiЪи вiд 24 лютого 2О22року ЛЬ 64:

заборона застосовувати економiчно-обrрунтованi тарифи на послуги з
постачаНня теплоВоi енергii та постачан я гарячоi води, якi е вищими вiд тих, якi
ДiЯЛИ СТаНОМ На 24.02.2022, вiдповiдно до Закону Украiни <Про особливостi
регуJIювання на ринку природного г€ву та у сферi теплопостачання пiд час дii
военного стану та под€tльшого вiдновлення ik функцiонування) (piBeHb покриття
фактичних витрат на теплову енергiю с редньозважен ими тарифами за 2022 piK
склав лише 80%).

PicT iнфляцii (фактичний покЕ}зник за 2О22 piK 26,6Yо), вiдповiдно i BapTocTi
п€LгIивно-енергетичних та iнших матерiальних pecypciB.

нефiнансування з державного бюджету рiзницi в тарифах на постачання
тепловот енергii та гарячоi води, яка узгоджена Комiсiею з питань узгодження
заборгоВаностi рiзllицi в тарифах у 2О22 роцi i становить 78289,9 тис. грн. Це
дуже негативно впливае на piBeHb розрахункiв за використанi енергоносiт.

скорочення обсягiв виробництва та реалiзацii пос уг з постачання тепловоi
енергit та гарячоi води за рахунок вищоi фактичнот температури зовнiшнъого
повiтрЯ у порiвняннi з планованою на 0,8оС та призупиненням своеi дiяльностi
значноi кiлькостi i бюджетних установ та iнших органiзацiй (у зв'язку iз



введенняМ военного станУ В Itpaiнi), що призвело до скорочення обсягiв
решiзованоi тепловоI енергii.

ЗНИЖеННЯ Платоспроможностi споживачiв послуг. Поряд з тим, у сiчнi_
ГРУДНi 2022 рокУ мiж ,ЩКП кЛуцьктепло) та боржниками було укладено 160
ДОгОворiв з реструктуризацii iснуrочоI заборгованостi на суму 4 58З,7 тис. грн.

Вiдтiк квалiфiкованих спецiалiстiв.

Щиректор IBaH СКоРУПСЬкИИ

Руслана СКРОБАКА
К)лiя МiЩУК
Олексанлр БАБ
BiKTop МЕJЪНИК
Богдаlr кАРАLIЕRСЬкиЙ
Хрис:тиша Т
I\4ико.па


