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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан розрахунків за спожитий природний газ та  

електроенергію в області 
 

Стан розрахунків підприємств житлово-комунального господарства об-
ласті за спожиті енергоносії – природний газ та електроенергію – особливого 
значення набуває тепер, коли ціни на ці ресурси постійно зростають, а тарифи 
на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення не зміню-
ються. 

У такій ситуації фінансовий стан підприємств житлово-комунального 
господарства надалі залишається скрутним, а переважна більшість підпри-
ємств галузі є збитковими. 

З початку року обсяг дебіторської заборгованості на підприємствах га-
лузі зріс на 31% і на 01 травня становить 343,0 млн. гривень. При цьому понад 
70% від усієї дебіторської заборгованості – це заборгованість з різниці в 
тарифах (172,3 млн.грн.) та борг населення (78,2 млн.грн) за житлово-кому-
нальні послуги. Кредиторська заборгованість підприємств галузі також зросла 
і становить 220,0 млн. гривень. Левова частка цієї заборгованості, майже 70%, – 
це борги за спожиті природний газ та електроенергію. 

У тарифі на теплову енергію частка природного газу становить понад 
70%, у тарифах на послуги водопостачання та водовідведення частка електро-
енергії – понад 30 відсотків. 

На 01 травня поточного року підприємствами комунальної теплоенер-
гетики області спожито 77 млн. куб. м природного газу на суму 334,0 млн.грн., 
оплачено 323,0 млн.грн., рівень оплати – 97 відсотків. З урахуванням різниці в 
тарифах, заборгованості державного та місцевих бюджетів рівень розрахунку 
підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ 
становитиме 119,5 відсотка. Разом із боргами минулих років ця заборгованість 
становить 128,2 млн. гривень. 

На 07 червня заборгованість теплопостачальних підприємств за спо-
житий природний газ зменшилася на 10% та становить 115,5 млн. гривень. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечують: 

Білогірське комунальне підприємство “Тепломережа” – 102,3%; 

комунальне підприємство “Ізяславтепломережа” – 111,8%; 

Понінківське комунальне підприємство теплових мереж – 139,1%; 

Славутське ЖКО – 117%; 
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Старокостянтинівське комунальне підприємство “Тепловик” – 108,8%; 

Хмельницьке комунальне підприємство “Південно-Західні тепломере-
жі” – 116,5%; 

міське комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” – 103,2%; 

Кам’янець-Подільське комунальне підприємство “Міськтепловоденер-
гія” – 102,4 відсотка. 

Найгірше у поточному році розраховується Віньковецьке районне під-
приємство теплових мереж, де борг становить 1,293 млн. гривень. При цьому 
підприємство не надає послуги теплопостачання населенню, заборгованість 
бюджетних установ усього 76,5 тис. гривень. Тобто, на підприємстві відсутні 
джерела погашення існуючої заборгованості. 

Такий же стан і на Полонському підприємстві теплових мереж – забор-
гованість за спожитий природний газ 6,9 млн.грн., за мінусом джерел пога-
шення боргу залишається 6,7 млн. гривень. 

Теофіпольське комунальне підприємство “Тепловик” заборгувало 1,132 млн. 
грн., за мінусом джерел – 965,0 тис. гривень. 

На Чемеровецькому КП “Тепломережа” погашено борг – 2,4 млн.грн., за 
мінусом джерел погашення – 1,9 млн. гривень. 

ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” має 65,9 млн.грн. заборгованості за 
спожитий природний газ, що становить більше половини від загальної суми 
боргу усіх теплопостачальних підприємств області. За мінусом різниці в 
тарифах, заборгованості бюджетних установ та пільг і субсидій залишається 
ще понад 60,0 млн.грн. боргу. 

Ситуація з розрахунками за спожитий природний газ на зазначених 
підприємствах є критичною, якщо не вдасться розрахуватися з боргами, вони 
взагалі не отримають ліміти на відпуск газу від постачальника НАК Нафтогаз 
України та зупиняться. 

У цілому ж по області на 01 травня 2016 року обліковується 8,4 млн.грн. 
заборгованості за теплову енергію установ, що фінансуються з державного та 
9,5 млн.грн., що фінансуються з місцевих бюджетів. 

Невідшкодовано 16,1 млн.грн. пільг та субсидій підприємствам кому-
нальної теплоенергетики. 60,0 млн.грн. – заборгованість з різниці в тарифах, 
що склалася в результаті невідповідності розміру встановлених тарифів на 
послуги теплопостачання собівартості виробництва цих послуг. 

Усі ці чинники не дають можливості підприємствам комунальної тепло-
енергетики області повністю розрахуватися з боргами за спожитий природний 
газ. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області для 
виробництва послуг водопостачання та водовідведення за 4 місяці поточного 
року використано 17 млн.Квт.год електроенергії на суму 25,0 млн. гривень. 
Оплачено 26,5 млн.грн. або 105,7 відсотка. Заборгованість підприємств водо-
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провідно-каналізаційного господарства області за електроенергію загалом 
сягає 6,0 млн. гривень. 

При цьому зростає сума невідшкодованої  різниці в тарифах на послуги 
водопостачання та водовідведення. На 01 травня 2016 року вона становить 
90,0 млн.грн. та у 15 разів перевищує борги підприємств за електроенергію. 

Варто відзначити, що майже на усіх підприємствах борги за електро-
енергію стабільно зменшуються. 

Водночас окремі підприємства нарощують борги, зокрема, міське кому-
нальне підприємство “Хмельницькводоканал” з початку року наростило борг 
за електроенергію на 1,3 млн. гривень. 

Нарощують борги комунальне підприємство “Городоккомунсервіс” 
(+59,9 тис.грн.), Полонське водопровідно-каналізаційне господарство (+49,3 
тис.грн.), Старокостянтинівське підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства “Водоканал” (+156,0 тис.грн.). 

Покращенню стану розрахунків за енергоносії сприяло щорічне виді-
лення з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці 
в тарифах. 

У 2016 році Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 
рік” таку субвенцію не передбачено, що значно ускладнює стан розрахунків за 
спожиті енергоносії. 

З 01 травня зросла ціна на природний газ для підприємств теплопо-
стачання на виробництво послуг теплопостачання для населення з 3004,0 грн. 
до 6879,0 грн. за 1000 куб. м природного газу. 

При цьому тарифи на послуги гарячого водопостачання буде підвищено 
лише з 01 липня 2016 року. 

У результаті застосування для підприємств теплопостачання нової ціни 
газу та виникненням часового розриву до встановлення нових тарифів на 
послуги гарячого водопостачання сума обрахованих збитків на 01 липня 2016 року 
на теплопостачальних підприємствах області становитиме 21,4 млн. гривень. 

Враховуючи збитковість тарифів для підприємств надавачів послуг 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення обласна державна адміні-
страція звернулася до керівництва держави щодо внесення змін до Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” у частині передба-
чення видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення у загальній для області 
прогнозній сумі близько 250,0 млн.грн. бюджетних коштів до кінця поточного 
року. 

Крім того, управлінням житлово-комунального господарства обласної 
державної адміністрації здійснюється щомісячний моніторинг обсягу 
нарахованої підприємствами галузі різниці в тарифах, про що узагальнена 
інформація надається Мінрегіону України. 
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У цілому по області спостерігається позитивна тенденція в розрахунках 
за енергоносії підприємств теплового та водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства. У разі погашення боргів бюджетних установ за спожиті житлово-
комунальні послуги та відшкодування у повному обсязі різниці в тарифах 
підприємства зможуть повністю розрахуватися з боргами за спожиті природ-
ний газ та електроенергію. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


