
 

 

БИТВА ТЕПЛОВИХ ТИТАНІВ ТРИВАЄ В 

КОЗЯТИНІ 

 

За останні три роки Козятин змінив трьох постачальників тепла.  І кожна зміна 

супроводжувалася панічними настроями в громаді, потужними інформаційними 

кампаніями, звинуваченнями та, головне, великими грошима з міського бюджету. 

У 2008 році Козятинська міська рада виступила засновником комунального 

підприємства «Будтеплосервіс» (постачальник № 1), яке серед іншого  надавала і послуги 

з постачання тепла, із статутним фондом  1 мільйон гривень. У місті на той час працювало 

11 котелень на  природному газі.   

2010 року, за даними сайтів державних 

закупівель,  виконком міськради замовив  у свого 

комунального підприємства  лише  дві послуги, та й ті не 

мали відношення до теплопостачання: поточний ремонт 

доріг та санітарне очищення міста, всього на суму  

близько  950 тисяч гривень.  І це були всі гроші, які 

отримало підприємство. Наприкінці 2010 

«Будтеплосервіс» закупив у  Нафтогазу України  газу на 

суму 8 мільйонів 775, 9 тисяч гривень.  Кошти за 

вироблене ними тепло, мабуть, їм не повернулися, тому 

що за підсумками  опалювального  сезону 2010-2011 КП 

«Будтеплосервіс» мало заборгованість за використаний 

газ близько 8 млн. грн. У підприємства абсолютно не було коштів на реконструкцію 

теплових мереж, заміну газових котлів на більш економні. Навіть ліквідація аварійних 

ситуацій ставала для міста надзвичайною проблемою. На початку березня 2011 року 

газопостачання міських котелень було остаточно припинено. 

2011 рік для жителів Козятина запам’ятався прийняттям міської соціальної 

програми «Тепло-2011», згідно якої  отримали соціальну підтримку інваліди, одинокі, 

малозабезпечені жителі міста для вирішення питань переходу на індивідуальне опалення.  

Також того, 2011 року  міська рада отримала пропозицію від компанії 

«Енергозбереження», яка  спеціалізувалася на виробництві і постачанні теплової енергії з 

альтернативних газу енергетичних ресурсів  і вже  працювала у кількох містах України.  Але 

договір з  «Енергозбереженням» міська рада підписала лише наступного, 2012 року.  

Згідно рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради №477 від 

26.09.2012 року  ТОВ "ТК Енергозбереження" (постачальник № 2) «перебрало» на себе 



надання послуг з теплопостачання.  ТОВ «Енергозбереження» зобов’язалось за власні 

кошти забезпечити облаштування систем опалення закладів соціально-культурної сфери 

та інших закладів, що належать до державної та комунальної власності міста. Для цього 

було модернізовано 6 котелень, побудовано 2 нових теплопункти, прокладено більше 8 

км нових теплових мереж попередньо ізольованими трубами. Загальний інвестиційний 

вклад підприємства склав майже 10 млн. грн. Міська рада надала для встановлення 

обладнання частини приміщень міських котелень і земельні ділянки під теплопункти. 

Демонтаж старих газових котлів і відповідних теплотрас не проводився. (Інформацію про 

це  вдалося розшукати у збірнику «Енергозбереження» на сторінках 40-42 у статті 

«Козятин: впровадження  теплопостачання об’єктів бюджетної сфери з 

альтернативних джерел енергії»). 

Але вже 25 грудня 2012 року  з’явилося  розпорядження міського голови Козятина 

О.Гвелесіані № 532 «Про створення комісії з перевірки показників надання послуг з 

теплопостачання ТОВ «ТК Енергозбереження» закладам соціальної сфери». Іншими 

словами, не захотіли ділитися з владою – не прийшлися до двору! І вже на початку 

наступної осені, а саме 10 вересня 2013 року з’явилось рішення виконкому Козятинської 

міської ради №306.  У зв'язку з ненаданням правовстановлюючих документів на 

обладнання та ліцензії на право постачання теплової енергії, 

виконавчий комітет вирішив розірвати договори на 

постачання теплової енергії ТОВ "ТК Енергозбереження". 

Хоча вже  через два дні, 12 вересня 2013 року ТОВ «ТК 

Енергозбереження»  розпорядженням № 1600 голови КМДА 

отримало ліцензію на п’ять років на право провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії. 

Наступним виконавцем житлово-комунальних послуг у 

теплопостачанні до об'єктів соціальної сфери, адміністративних приміщень м. Козятина 

стало ТОВ "Інвесттеплоцентр"  (постачальник №3), яке розпочало в Козятині 

опалювальний сезон 2013-2014.   Готується це підприємство гріти жителів Козятина і  

нинішньої зими. 

А тим часом в судах продовжується розгляд справ про стосунки  двох товариств: 

«Енергозбереження» з Київщини та «Інвесттеплоцентру» з Івано-Франківщини. А точок 

дотику у них чимало.  За даними аналітиків (http://z.texty.org.ua ), пік замовлень у ТОВ ТК 

«Енергозбереження» прийшовся на 2013 рік з показником  8, 26 млн. гривень. ТОВ 

«Інвесттеплоцентр»  вдало проводить 2014 рік з замовленнями на 7, 61 млн. гривень. 

Стосунки між ними вже вийшли за межі Козятина.    В кампанії з Козятинською 

міськрадою, «перекупили»  івано-франківські постачальники (постачальник №3)  у своїх 

попередників(постачальник №2) таких замовників, як прокуратура Полтавської області,  

відділ культури і туризму Козятинської РДА, Територіальне управління державної судової 

адміністрації в Полтавській області а також професійне училище в Армянську.   

І ще одна справа  розглядається в суді. На початку літа-2014  порушено справу про 

банкрутство комунального підприємства Козятинської міськради «Будтеплосервіс». У 

http://z.texty.org.ua/


непросту зиму 2014-2015 років Козятин входить з невтішними результатами: 

збанкрутілими земляками (постачальник №1) і  судовими розбірками між київськими 

(постачальник №2)  та івано-франківськими (постачальник №3)  опалювальниками. За свої 

квартири та будинки жителі Козятина вже не переживають, перехід на індивідуальне 

опалення майже завершився. Ті, хто могли – за свій рахунок, а малозабезпечені – за 

рахунок бюджету.  Лише на адресну допомогу переходу одиноким, малозабезпеченим та 

інвалідам з міського бюджету, починаючи з 2006 року, було виділено більше 900 тисяч 

гривень. Але чи вистачило цих грошей для допомоги всім, хто під неї попадав,  зрозуміти 

важко, адже суми виділялися  протягом семи років з  майже однаковим формулюванням: 

«люди продовжують звертатися за допомогою». Тільки  програма  «Тепло-2011»  

працювала в Козятині  у 2011-2013 роках, на її фінансування з міського бюджету загалом 

було виділено  майже півмільйона гривень, але навіть сьогодні досить складно   зрозуміти 

логіку, за якою працювала програма: кошти виділялися  кілька разів, умови   надання 

готівкової допомоги(!) жителям  змінювалися кілька разів, як і суми допомоги,  розмір 

допомоги  визначався  за принципом: «хочу дам, не хочу не дам».  

Проведені у Козятині цьогорічні тендери за бюджетні гроші  на опалення 

залізничної лікарні, міської ради, відділу культури і туризму РДА не на одну сотню тисяч  

гривень  дають привід для продовження переділу  сфер впливу на постачання тепла в  

місті. 

Ціна «теплового питання»  тут  залишається високою. Так,  тільки за підрахунками 

місцевих небайдужих депутатів щорічно Козятинська міська рада «зловживає» трьома 

мільйонами бюджетних гривень тільки на теплі! (http://kazatin.com/Podii/kozyatins-ka-

meriya-stala-maroderom-10422880.html ) 

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи 

контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних 

студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер 

проекту у Вінницькій області – ГО  «Філософія Серця», медіа-партнер - .ВОГО «Громадська 

студія». 
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