ДАЗВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ»
ДСП «ЧСК»

Звіт
про результати виробничо-господарської діяльності державного спеціалізованого
підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» за 2018 рік.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ.
Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат" самостійний суб'єкт господарювання, заснований на державній власності, створений
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.12.2010 № 1086.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом.
Виробничо-господарська діяльність ДСП «ЧСК» спрямована на реалізацію
основних завдань, зазначених у Статуті підприємства та бюджетних програмах:
Бюджетна програма «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах
відчуження i безумовного (обов'язкового) відселення» (КПКВК 2408110)
Основні напрямки виконання робіт (послуг):
1. Охорона території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення,
забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист
об’єктів, в т.ч. призначених для поводження з радіоактивними відходами.
2. Експлуатація об’єктів інфраструктури (виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії; централізоване водопостачання та водовідведення;
обслуговування електромереж та електрообладнання; забезпечення зв’язком,
телекомунікаційними послугами та охоронно-пожежною сигналізацією, технічне
обслуговування обладнання; забезпечення вантажних і пасажирських автомобільних
перевезень; забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, надання
ліжко/місць для тимчасового проживання; виконання будівельно-ремонтних робіт та
ремонт і обслуговування автомобільних доріг).
Бюджетна програма «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та
об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС» (КПКВК 2408120)
Основні напрямки виконання робіт:
Охорона та фізичний захист об’єктів ДСП «ЧАЕС» та ДП УЗФО ЧАЕС при
перевезенні радіоактивних відходів від ДСП «ЧАЕС».
Зазначаю, що всі завдання підприємства на 2018 рік по забезпеченню сталої та
надійної роботи інфраструктури, охороні та фізичному захисту повністю виконані.
Додатково до програмних завдань підприємством забезпечується охорона
майданчиків будівництва сховища відпрацьованого палива № 2 ЧАЕС та
централізованого сховища ядерного палива на замовлення НАЕК «Унергоатом».
За 2018 рік підприємство виконало всі фінансові зобов’язання, передбачені
бюджетними програмами, не допустивши утворення дебіторської та кредиторської
заборгованості по коштам державного бюджету. На початок опалювального сезону
2018-2019 років підприємство не мало заборгованості перед постачальниками
енергоносіїв (природного газу, електроенергії), що дозволило вчасно забезпечити
теплопостачання на всіх об’єктах. Завдяки зусиллям ДАЗВ та прийняттю
розпорядження Уряду були отримані додаткові кошти спеціального фонду
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Держбюджету, з яких проведено повне погашення заборгованості перед Пенсійним
фондом України за пільгові пенсії за Списком №1 в обсязі з початку року
36358,6 тис. грн.
Спискова чисельність персоналу на початок 2019 року в порівнянні з 2018 роком
зменшилась на 5 % (63 чол.).
Середня заробітна плата збільшилась:
По програмі КПКВК 2408110 на 15 % та склала за рік 9614 грн.
По програмі КПКВК 2408120 на 10 % та склала за рік 7198 грн.

Основні заходи з економії енергоресурсів та енергозбереження.
1. Центральна котельня м. Чорнобиль:
- проведено часткову реконструкцію газового обладнання з заміною вузла обліку
природного газу, замінена газова горілка, що дало економію природного газу до
7 %;
- замінений електродвигун вентилятора на менш потужний, це зменшило витрати
електроенергії в 3 рази;
- встановлено частотний перетворювач на димососі, що зменшило використання
електроенергії на 50 %;
2. Підключено до тепломережі «інсинератора» шість об’єктів:
гуртожитки по вул. Кірова, 27, вул. Кірова, 25,
пожежну частину по вул. Кірова, 40,
адмінбудівлю по вул. Кірова, 42,
АРМ по вул. Пасіки, 2,
столярний цех по вул. Пасіки, 1,
що дало економію використання природного газу на 5 %.
3. Забезпечено експлуатацію «інсинератора» в міжопалювальний період
2018 року, що забезпечило гаряче водопостачання без використання природного газу.
4. Продовжено виконання заходів по відключенню зайвих об’єктів від
теплопостачання, що дає змогу фактично зекономити природний газ:
- відключено дві будівлі від теплопостачання по вул. Кірова, 11а та вул. Кірова, 3;
- відключено підземну ділянку теплової мережі ТК-113, ТК-109, ТК-111;
5. Комплекс очисних споруд:
- встановлено конденсаторну установку на повітродувки, що зменшило витрати
електроенергії на 10 %;
6. Проведена реконструкція зовнішнього вуличного освітлення в м. Чорнобилі,
це зменшило витрати на електроенергію на 50 %;
7. Забезпечена працездатність автоматики включення нічного освітлення вежі на
території вузла зв`язку, що дало економію 3000 кВт/год. електроенергії на рік;
8. Встановлено 82 одиниці GPS-трекерів на автотракторну техніку, що дало
можливість зменшити витрати ПММ на 29 % в порівнянні з 2017 роком.
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Оновлення основних засобів виробництва у 2018 році.
- придбано два трактори колісні «Беларус-82.1» та допоміжне обладнання до них, а
саме: бочка МЖТ-Ф-621217АІ; причеп 2ПТС-4; розкидач піщано-сольової суміші;
щітки 2 од.; відвали 2 од; кран-маніпулятор; косарка роторна; косарка кущоріз;
- придбано екскаватор-навантажувач БАМ 2014 та автомобіль KRASZ–
спеціалізований фургон.
- обладнання для виробництва на загальну суму 6 072 587 грн.:
- бюджетні кошти – 4 885 317 грн.
- власні кошти – 1 187 270 грн.

Надання послуг
Підприємством надаються послуги стороннім організаціям та підприємствам з
тепло-водопостачання,
лікувально-профілактичного
харчування,
тимчасового
проживання в гуртожитках, транспортні послуги, телекомунікаційні послуги, вивіз та
захоронення побутових відходів, повірка засобів вимірювальної техніки, навчання,
обслуговування доріг на інші.
Загальний дохід від надання послуг в 2018 році склав 29,9 млн. грн..
Перспективні та проблемні питання виробничо-господарської діяльності.
1. Завершення робіт по реконструкції газової котельні з заміною котлів та автоматики.
2. Проведення термомодернізації житлових будівель (гуртожитків).
3. Забезпечення газової котельні автономним джерелом живлення на 1000 кВт.
4. Проведення заміни акумуляторних батарей на АТС.
5. Ремонт башти зв’язку в м. Чорнобиль.
6. Проведення капітального ремонту каналізаційно-очисних споруд.
7. Проведення повної реконструкції теплових мереж.
8. Проведення заміни насосного обладнання станції ІІ водопідйому.
9. Проведення заміни світильників на LED в адмінбудівлях м. Чорнобиля та
встановлення датчиків руху для освітлення на сходових клітинах гуртожитків.

Пріоритетними завданнями у 2019 році є:
1. Виконання в повному обсязі підприємством завдань та робіт, визначених
бюджетними програмами;
2. Підтримка експлуатаційної надійності об’єктів і мереж інфраструктури та
життєдіяльності зони відчуження;
3. Заощадження енергоресурсів шляхом подальшої модернізації виробничих
потужностей, а також розробка і впровадження енергоефективних та енергоощадних
технологій, зокрема використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
4. Впровадження технічних засобів та нових технологій, подальша реалізація
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заходів, направлених на економію та ефективне використання фінансових,
матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів на підприємствах зони відчуження.
Одним з негативних чинників виробничих процесів на підприємстві є
зношеність і моральне старіння основних засобів виробництва. В зв’язку з чим значна
частина коштів (бюджетних та небюджетних) направляється на закупівлю запчастин
необхідних для підтримання машин та механізмів в робочому стані.
Тому питання оновлення основних засобів виробництва в першу чергу
спецтехніки та автотранспорту на часі.
Дані проблеми та виконання відповідних програм необхідно вирішувати зі
збільшенням бюджетного фінансування для нормального розвитку підприємства та
соціальних гарантій персоналу підприємства.
Загальна вартість виконаних робіт за 2018 рік у відповідності до програми
КПКВК 2408110 становила 254161,1 тис. грн., у тому числі:
- за рахунок бюджетних асигнувань – 228323,3 тис. грн. (загальний фонд – 208001,4
тис. грн., спеціальний фонд – 20321,9 тис. грн.) 100%.
- за рахунок доходів від господарської діяльності – 25837,8 тис. грн.
При запланованому обсязі доходів від господарської діяльності - 25900,0 тис. грн.,
фактично отримано доходів – 29878,1 тис. грн.
Загальна вартість виконаних робіт за 2018 рік у відповідності до програми
КПКВК 2408120 становила 20799,9 тис. грн., у тому числі:
за рахунок бюджетних асигнувань 20799,9 тис. грн. (загальний фонд 20799,9 тис.грн.,
спеціальний фонд 0,0 тис. грн.) 100%.
Спискова чисельність персоналу
Показник
КПКВК 2408110
КПКВК 2408120
Госп. діяльність

РАЗОМ

На 01.01.2018 р.
1166
202
12
1380

На 01.01.2019 р.
1104
203
10
1317

різниця

5%

Станом на 01.01.2019 чисельність складає 1317 чол., з них:
керівників – 189 чол., фахівців - 45 чол., професіоналів - 137 чол., технічних
службовців – 9 чол., робітників – 937 чол.
У 2018 році було скорочено 33 чоловіки.
Середня заробітна плата з доплатою згідно ПКМУ № 831 (грн.)
Програма
КПКВК 2408110
КПКВК 2408120

На 01.01.2018 р.

На 01.01.2019 р.

8185
6494
5

9614
7198

Споживання природного газу
рік
2018
3
тис.м
2 464,0
Споживання електроенергії
рік
2018
кВ/год.
6 489 467
Витрати ПММ 2018 рік.
Вид палива

Бензини моторні, л
Дизельне пальне, л
Газ скраплений, л
Оливи, л

107 352
159 786
208 600
13 399
Надання послуг
Укладено договорів в 2018 році 295 та 2 договорів подовжено термін дії.
Ліцензії і дозволи
Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність в ЗВ на підставі
Спеціального дозволу № 001124 від 09.09.2016.
Відповідно до Закону
України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» підприємство отримало тринадцять ліцензій і дія однієї ліцензії
призупинена (поводження з РАВ).
Разом з тим отримано три свідоцтва про атестацію і уповноваження, тридцять
один дозвіл різного рівня підпорядкованості, п’ятдесят сім дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів аналогового УКХ радіозв’язку та висновки державної
екологічної експертизи.
У 2018 році подовжено дію ліцензій на використання джерел іонізуючого
випромінювання та на право провадження діяльності з перевезення РАМ.
Отримано один дозвіл на роботи підвищеної небезпеки Держгірпромнагляду
України та чотири дозволи Держпраці України.
За 2018 рік планові показники виконані в наступних обсягах:
№
з/п

Найменування
робіт (заходів)

Одиниця
виміру

Планові
показники

Фактичні
показники

Виконання
плану, %

1

Виробництво та
постачання
теплової енергії

Гкал

28956

19712

68

2

Водопостачання

тис.м³

587655

533680

91

3

Водовідведення

тис.м³

444470

366680

82

6

Примітка

Економія за
рахунок
впровадження
заходів
енергозбереже
ння

4

Автомобільні
перевезення

5

Перевезення
вахтового
персоналу

маш/год

маш/год

141864

117015

12543

10267

82

82

Технічне обслуговування та поточний ремонт:

6

Приладів
охоронної
сигналізації

од.
обладнання

48

48

100

7

Систем
відеонагляду

од.
обладнання

16

16

100

8

Обладнання
радіозв’язку

од.
обладнання

99

99

100

9

Міська телефонна
мережа

об. п.

1305

1305

100

10

Надання
лікувальнопрофілактичного
харчування

чол.

1100

1021

93

11

Поточний ремонт
будівель та
споруд

тис.м2

57,0

57,0

100

12

Поточний ремонт
автомобільних
доріг

тис.м2

6,9

6,9

100

13

Фізичний захист
об’єктів
призначених для
поводження з
радіоактивними
відходами

од.

6

6

100

14

Охорона об’єктів
зони відчуження

од.

54

54

100

Начальник ВТВ

І. Г. Хоменко

7

Економія за
рахунок ПММ

