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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 

27.04.2016 № 202/2016-р “Про підсумки проходження опалювального 
сезону 2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та соціальної сфери області до роботи  

в зимовий період  2016/2017 року” 

Після завершення опалювального сезону 2015/2016 року в області ак-
тивно розпочалася підготовка до нового опалювального сезону 2016/2017 року. 
На засіданнях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів 
міських (міст обласного значення) рад проаналізовано роботу підприємств 
житлово-комунального господарства у минулому опалювальному сезоні та 
затверджено заходи з підготовки до опалювального періоду 2016/2017 року. 

У 2016 році на підготовку житлово-комунального господарства до зими 
заплановано використати на 85% коштів більше ніж торік. На 01 серпня вже 
використано 49,0 млн.грн. власних коштів підприємств галузі та коштів місце-
вих бюджетів або 44% до запланованого обсягу. 

На об’єктах теплопостачання  підготовлено 378 (61%) котелень, 341,03 км 
(63%) теплових мереж, 83 (76%) центральних теплових пунктів, на відомчих 
котельнях створено запаси вугілля в обсязі 3,3 млн. тонн або 42% від запла-
нованих обсягів.  

Водночас, у Дунаєвецькому районі підготовлено усього 16,7% котелень та 
6,7% теплових мереж.  

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 
22,4 км (61%) водопровідних та 6,63 км (60%) каналізаційних мереж, 49 водо-
насосних станцій (61%). Виконано роботи з проведення технічного огляду спо-
руд та обладнання на 62 каналізаційних насосних станціях (58%), 12 (57%) водо-
провідних очисних спорудах та 18 (64%) каналізаційних очисних спорудах. 

Низький показник з підготовки та ремонту водопровідних мереж у порів-
нянні із середнім по області у Чемеровецькому районі – 27 відсотків. Не прово-
дяться роботи з ремонту та заміни каналізаційних мереж у м. Славута, усього 
24% до середньообласного показника у м. Кам’янець-Подільський. 

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 2743 жит-
лових будинки (59%), відремонтовано 277 (57%) покрівель, 287 (52%) опалю-
вальних систем, 195 (76%) систем гарячого та 311 (71%) холодного водопоста-
чання, 188 (56%) електрощитових. 

Взагалі не підготовлено житлові будинки до опалювального сезону в Ізяс-
лавському районі та м. Нетішин.  

У соціальній сфері до зими підготовлено 471 школу (66%), 455 дитячих 
садочків (67%) та 50 лікарень (69%).  
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Не підготовлено жодної із запланованих шкіл, дитячих садочків та ліка-
рень у містах Нетішин і Шепетівка. Повільними темпами йде підготовка до 
опалювального сезону шкіл у м. Кам’янець-Подільський – 24% та Ярмоли-
нецькому районі – 28 відсотків. 

У дорожньо-мостовому господарстві капітально відремонтовано 421,5 тис.м2 
або 55% міських вулиць та доріг, підготовлено 122 одиниці (61%) спеціалі-
зованої прибиральної техніки, заготовлено 21,3 тис. тонн (58%) посипочного 
матеріалу. 

При цьому у Чемеровецькому та Новоушицькому районах ремонт доріг 
взагалі не проводиться. 

У період енергетичної кризи в ході підготовки до опалювального сезону 
значна увага приділяється заходам з енергозбереження та скорочення спожи-
вання природного газу. 

Наразі у теплоенергетиці здійснюються роботи з реконструкції, модер-
нізації та технічного переоснащення котлів, заміни котлів, реконструкції та 
заміни теплових мереж. На котлах встановлюються пілетні пальники, котельні 
переводяться на альтернативні види палива. На 01 серпня реконструйовано 
16 котелень та 32 котли. Переведено на альтернативні види палива 33 котельні, 
30 з них працюватимуть на дровах, щепі та пілетах, 2 – на вугіллі та 1 – на 
електроенергії. 

Зокрема, у м. Хмельницький на КП “Хмельницьктеплокомуненерго” для 
зменшення втрат теплової енергії у зовнішніх теплових мережах, економії 
енергоносіїв та забезпечення якісним гарячим водопостачанням споживачів 
впроваджуються незалежні схеми теплопостачання: виводяться з експлуатації 
потужні водогрійні котли та встановлюються котли окремо на опалення та 
гаряче водопостачання, виводяться з експлуатації магістральні теплові мережі в 
літній період із встановленням котлів у центральних теплових пунктах (ЦТП), 
встановлюються міні-котельні та індивідуальні теплові пункти (ІТП).  

З метою економії коштів та енергозбереження у житлових будинках, за-
кладах бюджетної сфери та інших установах та підприємствах встановлюються 
засоби обліку теплової енергії.   

Усі підприємства комунальної теплоенергетики оснащено лічильниками 
технологічного обліку.  

86% квартир оснащено лічильниками холодного та 45% – гарячого водо-
постачання.  

За рахунок різних джерел фінансування 1523 житлових будинки осна-
щено засобами обліку теплової енергії, що становить 65,7% від загальної кіль-
кості житлових будинків з централізованим теплопостачанням, будинковими 
лічильниками гарячої води – 11% житлових будинків, холодної – 27 відсотків.  

Спостерігається подальше зростання обсягу дебіторської заборгованості 
на підприємствах житлово-комунального господарства області. З початку року 
вона зросла на 32,5% і досягла 347,0 млн. гривень. На 58% зросла 
заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, хоча по рівню оплати 
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населенням житлово-комунальних послуг цьогоріч (100,3%) область стабільно 
перебуває на 6-8 місцях в Україні.  

Зростання дебіторської заборгованості також обумовлено значним зро-
станням обсягу заборгованості з різниці в тарифах, яка з початку року збільши-
лася на 54% і на 01 липня 2016 року становить 186,9 млн.грн або 51,6% від усієї 
заборгованості. 

Кредиторська заборгованість на підприємствах галузі зросла на 4,5% та 
становить 220,4 млн. гривень.  

За перше півріччя підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 
80,7 млн.м3 природного газу на суму 360,0 млн.грн., оплачено – 360,9 млн. 
гривень. З урахуванням боргів минулих років заборгованість підприємств 
комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить 116,6 млн. 
гривень. З початку року вона зменшилася на 887,7 тис. гривень.  

У цьому році рівень розрахунків за спожитий природний газ значно по-
кращився. Якщо торік підприємства розрахувалися на 91%, то у поточному році 
рівень розрахунку за спожитий природний газ становить 100,2%, тоді як зросла 
дебіторська заборгованість за послуги теплопостачання на підприємствах. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ у першому пів-
річчі 2016 року забезпечували КП “Ізяславтепломережа” – 113%, Понінківське 
комунальне підприємство теплових мереж – 121%, Славутське ЖКО – 116%, 
Старокостянтинівське КП “Тепловик” – 104%, Хмельницьке КП “Південно-
Західні тепломережі” – 115%, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” – 104% та 
Кам’янець-Подільське КП “Міськтепловоденергія” – 111 відсотків. 

Серед аутсайдерів – Віньковецьке районне підприємство теплових мереж, 
рівень розрахунку на якому 43%, Полонське підприємство теплових мереж – 
12%, Теофіпольське комунальне підприємство “Тепловик” – 5% та ТОВ “Шепе-
тівка Енергоінвест” – 41 відсоток. 

Ситуація з розрахунками за спожитий природний газ на цих підприємст-
вах є критичною. Графіки погашення заборгованості за спожитий природний 
газ, які надано управлінню житлово-комунального господарства облдержадмі-
ністрації, не погоджено з НАК “Нафтогаз України”. У разі, якщо їм не вдасться 
розрахуватися з боргами, вони не отримають ліміти на відпуск природного газу 
від постачальника НАК “Нафтогаз України” та зупинять свою діяльність. Поча-
ток опалювального сезону у Віньковецькому, Полонському, Теофіпольському 
районах та м. Шепетівка під загрозою. 

З метою зменшення обсягу кредиторської заборгованості за послуги 
теплопостачання теплопостачальними підприємствами ведеться претензійно-
позовна робота, ефективність якої загалом по області становить усього 37%, у 
тому числі по населенню – 39%, комерційних установах – 28%, що недостатньо 
для погашення існуючої заборгованості. Переважна більшість судових рішень, 
прийнятих на користь підприємств, залишаються невиконаними. Лише у разі 
посилення виконавчої дисципліни органами ДВС та платіжної дисципліни бюд-
жетними закладами заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики 
за спожитий природний газ буде ліквідовано у повному обсязі.  
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Загалом, у першому півріччі по розрахунках за газ перед НАК “Нафтогаз 
України” область перебуває на 6-8 місцях в Україні. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства для вироб-
ництва послуг водопостачання та водовідведення за 6 місяців поточного року 
використано 26,5 млн.Квт.год електроенергії на суму 39,1 млн.грн., оплачено 
39,0 млн.грн. або 99,7 відсотка. Заборгованість підприємств водопровідно-кана-
лізаційного господарства області за електроенергію становить 7,6 млн. гривень.  

При цьому зростає сума невідшкодованої різниці в тарифах на послуги 
водопостачання та водовідведення, яка на 01 липня досягла 97,6 млн.грн. та у 
12 разів перевищує борги підприємств за електроенергію.  

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

Але є і такі підприємства, що нарощують борги. Серед них міське кому-
нальне підприємство “Хмельницькводоканал”, яке з початку року на 894,0 тис. 
грн. наростило борг за електроенергію. Збільшують борги комунальне підпри-
ємство “Городоккомунсервіс” (+58,4 тис.грн.), Полонське водопровідно-каналі-
заційне господарство (+79,0 тис.грн.), Старокостянтинівське підприємство во-
допровідно-каналізаційного господарства “Водоканал” (+538,8 тис.грн.). 

Покращенню стану розрахунків за енергоносії сприяло би виділення з 
державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці в тари-
фах. Наразі Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” 
субвенцію з державного бюджету на погашення різниці в тарифах підпри-
ємствам житлово-комунального господарства не передбачено, що значно ус-
кладнює стан розрахунків за спожиті енергоносії. 

На жаль, органами місцевого самоврядування не приділяється належна 
увага своїм комунальним підприємствам та не відшкодовується різниця в 
тарифах за надані послуги та тарифи, які ними і затверджувалися, як це перед-
бачено законодавством. 

Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
здійснюється постійний моніторинг розрахунків за спожиті енергоносії та об-
сягу нарахованої підприємствами галузі різниці в тарифах, узагальнена інфор-
мація щомісячно надається Міністерству регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України. 

На 01 липня 2016 року заборгованість по заробітній платі є на 4-х підпри-
ємствах житлово-комунального господарства області. З початку року вона 
зросла на 24%, загальна її сума становить 578,2 тис.грн., у тому числі, КП 
“Міськводоканал” Дунаєвецької міськради – 285,2 тис.грн., КП “Сатанівське” 
Городоцького району – 30,3 тис.грн., Полонське ВКГ – 127,4 тис.грн. та Чеме-
ровецьке КП “Комунсервіс” – 135,3 тис. гривень. 

Покращенню фінансового стану підприємств галузі сприятиме виважене 
ставлення до встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-
комунальні послуги та закладення інвестиційної складової у ці тарифи. 
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Проте, якщо підприємствам-ліцензіатам Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нові 
економічно обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання вже встановлені, 
то підприємствам-ліцензіатам обласної державної адміністрації і досі нові 
тарифи органами місцевого самоврядування не затверджено. 

Підготовка до зими перебуває на постійному контролі обласної державної 
адміністрації, її галузевих структурних підрозділів, стан виконання затвердже-
них заходів постійно моніториться управлінням житлово-комунального госпо-
дарства облдержадміністрації та аналізується на нарадах. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


