
 
 

                                                                             ЗВІТ  
                директора КП Смолінський „Добробут” про  
                    роботу підприємства у 2020 році 
 
          Комунальне підприємство Смолінський „Добробут” 
розпочав фінансову діяльність з липня 2020 року. 
            Головними напрямками роботи підприємства  є надання послуг з 
теплопостачання об’єктів бюджетної сфери (шкільні заклади, медико 
санітарна частина, два дитячих садка та будівля селищної ради) Ці 
функції забезпечуються двома котельнями та топковою ДНЗ „Ромашка”, 
а також постачання технічної води мешканцям с. Березівка. Підприємство 
надає  в оренду комерційним організаціям та іншим установам 
приміщення розташовані у житлових будинках. 
          Що стосується теплопостачання, то опалювальний сезон був 
розпочатий своєчасно і на даний час проходить згідно температурного 
графіку. Обладнання котелень та теплові мережі знаходяться у робочому 
стані та експлуатуються згідно технічної документації. 
         Для розпочатку опалювального сезону була проведена значна робота 
по вирішенню питань боргових зобов’язань перед НАК „Нафтогаз 
Україна” та отриманню дозвільних документів на пуск природного газу 
від відповідних установ та інспекцій. Були отримані номінації 
природного газу відповідно до заключних договорів. Персонал 
обслуговуючий котельні пройшов необхідне навчання та отримав 
атестаційні посвідчення. Нештатні ситуації, які виникають в процесі 
роботи котелень та теплових мереж оперативно усуваються. 
           КП Смолінський „Добробут” не має на даний час заборгованості за  
природний газ та перед транспортувальними організаціями 
Маловисківський УЕГГ. Укладено договори реструктуризації 
заборгованості з НАК „Нафтобаз україни” 
          Підприємство надає послугу з постачання технічної води в с. 
Березівка де знаходиться  71 абонент з яких  55 мають прилади обліку 
води. 
            Для забезпечення надійного водопостачання були проведені 
роботи по ремонту та реконструкції водяних мереж. 
             На підприємстві вчасно сплачуються податки та виплачується 
заробітна плата, немає заборгованості за спожиту електроенергію. 



             У планах підприємства розширення абонентської бази у с. 
Березівка, проведення ремонтних робіт на аварійних ділянках водогонів. 
По котельним плануються роботи по удосконаленню автоматичної 
системи управління роботою котельного обладнання та його поточного 
ремонту.  
               Контролюється стан теплових мереж, тепло камер. Налагоджена 
співпраця з споживачами тепла для більш якісного надання послуг. 
          Підприємство не маючи аварійної служби вчасно проводить роботи 
по ліквідації нештатних ситуацій. 
  
 
    Директор КП „Смолінський” 
     „Добробут”                                                             Дзюба М. О. 
       


