
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
27.09.2016 № 402/2016-р 

 
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
соціальної сфери області до проходження осінньо-зимового періоду 

2016/2017 року 
 

Після завершення опалювального сезону 2015/2016 року в області актив-
но розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону, яка наразі 
перебуває у стадії завершення. 

У 2016 році на підготовку житлово-комунального господарства до зими 
заплановано використати на 85% коштів більше ніж торік. На 01 вересня вже 
використано 71,4 млн.грн. власних коштів підприємств галузі та коштів 
місцевих бюджетів або 64% до запланованого обсягу. 

Підприємствами комунальної теплоенергетики підготовлено 527 (85%) 
котелень, 442,8 км (82%) теплових мереж, 93 (85%) центральних теплових 
пунктів. На відомчих котельнях створено запаси вугілля в обсязі 5 тис. тонн 
або 64% від запланованих обсягів.  

В умовах енергетичної кризи значна увага приділяється заходам з енер-
гозбереження та скорочення споживання природного газу. 

З цією метою на теплопостачальних підприємствах області проведено 
роботу з реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та заміни 
котлів, реконструкції та заміни теплових мереж.  

Роботи по скороченню та заміщенню споживання природного газу про-
ведено на 53 котельнях підприємств комунальної теплоенергетики, а саме: на 
18 котельнях замінено, реконструйовано та модернізовано 33 котли; на альтер-
нативні види палива переведено 35 котелень, з яких на дровах та пелетах 
працюватимуть 32 котельні, на вугіллі – 2 та на електроенергії – 1 котельня. 

У результаті проведених робіт очікується скорочення споживання при-
родного газу в обсязі 4770,7 тис.м3 та заміщення його споживання в обсязі 
2251,7 тис.м3 на рік. 

Зокрема, в обласному центрі на КП “Хмельницьктеплокомуненерго” для 
зменшення втрат теплової енергії у зовнішніх теплових мережах, економії 
енергоносіїв та забезпечення якісним гарячим водопостачанням споживачів 
міста 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 
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теплових пунктах (ЦТП), встановлюються міні-котельні та індивідуальні 
теплові пункти (ІТП).  

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 
29,7 км (80%) водопровідних та 8,3 км (75%) каналізаційних мереж, 64 водо-
насосних станції (80%). Виконано роботи з проведення технічного огляду спо-
руд та обладнання на 84 каналізаційних насосних станціях (79%), 17 (81%) во-
допровідних очисних спорудах та 21 (75%) каналізаційних очисних спорудах. 

Низькі показники у порівнянні із середніми по області з підготовки та 
ремонту водопровідних мереж у Чемеровецькому районі (29%), по ремонту та 
заміні каналізаційних мереж у містах Кам’янець-Подільський (53%) та Сла-
вута (58%). 

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 3796 жит-
лових будинків (82%). Відремонтовано 381 (79%) покрівелю, 377 (68%) опалю-
вальних систем, 231 (91%) систему гарячого та 389 (88%) холодного водо-
постачання, 305 (90%) електрощитових. 

Соціальну сферу до зими підготовлено на 100%, зокрема: 717 шкіл, 683 ди-
тячих садочки та 72 лікарні.  

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

Лічильниками технологічного обліку теплової енергії оснащено усі під-
приємства комунальної теплоенергетики. Підприємства водопровідно-каналі-
заційного господарства на 96% оснащено лічильниками технологічного обліку 
води та на 90% лічильниками обліку стоків. 

У житлових будинках 86% квартир оснащено лічильниками холодного 
та 45% – гарячого водопостачання.  

За рахунок різних джерел фінансування 1586 житлових будинків осна-
щено засобами обліку теплової енергії, що становить 70,1% від загальної кіль-
кості житлових будинків з централізованим теплопостачанням, будинковими 
лічильниками гарячої води оснащено 11% житлових будинків, холодної – 27 від-
сотків.  

Низький відсоток оснащення житлових будинків засобами обліку тепло-
вої енергії в Ізяславському районі (2%) та містах Нетішин (6%), Шепетівка 
(19%), Славута (26%). У Полонському районі засобами обліку теплової енергії 
не оснащено жодного житлового будинку із централізованим теплопоста-
чанням. 

У дорожньо-мостовому господарстві капітально відремонтовано 572 тис.м2 
або 74% міських вулиць та доріг, підготовлено 161 одиницю (80%) спеціалі-
зованої прибиральної техніки, заготовлено 28,5 тис. тонн (77%) посипочного 
матеріалу. 
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При цьому низькими темпами проводиться ремонт доріг у м. Нетішин, 
де відремонтовано 23% від запланованого обсягу робіт та Шепетівському 
районі – усього 17 відсотків.  

З початку року підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 
84,6 млн.м3 природного газу на суму 383,3 млн.грн., оплачено – 390,8 млн. 
гривень. Рівень розрахунку у поточному році становить 102%, що значно 
краще минулорічного показника – 89,5 відсотка. З урахуванням боргів мину-
лих років заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожи-
тий природний газ становить 111,8 млн. гривень. По розрахунках за газ перед 
НАК “Нафтогаз України” область перебуває на 6-8 місцях в Україні. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечують 
КП “Ізяславтепломережа” (113%), Понінківське комунальне підприємство те-
плових мереж (142%), Славутське ЖКО (126%), Хмельницьке КП “Південно-
Західні тепломережі” (111%), МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” (104%) та 
Кам’янець-Подільське КП “Міськтепловоденергія” (118%). 

Найгірше розраховуються Віньковецьке районне підприємство теплових 
мереж, де рівень розрахунку 53%, Полонське підприємство теплових мереж 
(12%), Теофіпольське комунальне підприємство “Тепловик” (23%) та ТОВ 
“Шепетівка Енергоінвест” (44%). Через незадовільний стан розрахунків за 
природний газ ці підприємства можуть не отримати ліміти на відпуск газу, 
відтак, початок опалювального сезону у Віньковецькому, Полонському, Теофі-
польському районах та м. Шепетівка знаходиться під загрозою. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області з 
початку року використано 31,3 млн.кВт.год електроенергії на суму 46,9 млн. 
грн., оплачено –45,5 млн.грн., рівень розрахунку – 97 відсотків. Заборгованість 
цих підприємств за електроенергію становить 8,9 млн. гривень.  

Переважна більшість підприємств водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства має стовідсоткові розрахунки. Дещо відстають КП “Городоккомун-
сервіс” (93,5%), КП “Ізяславводоканал” (99,3%), Славутське УВКГ (91,4%), 
Старокостянтинівське підприємство водопровідно-каналізаційного господар-
ства (89,5%) та КП “Хмельницькводоканал” (92,5%). 

На підприємствах галузі спостерігається подальше зростання обсягів 
дебіторської заборгованості на 37,5%, яка досягла 360,2 млн.грн., та 
кредиторської на 3,9% – 219,1 млн. гривень.  

Основними складовими дебіторської заборгованості є заборгованість на-
селення за отримані житлово-комунальні послуги (102,9 млн.грн. або 28%) та 
невідшкодована різниця в тарифах, яка з початку року збільшилася на 62% і на 
01 серпня становить 197,6 млн.грн. або 55% від усієї заборгованості. 

При цьому за даними Держкомстату України по рівню оплати населен-
ням житлово-комунальних послуг у цьому році область стабільно перебуває на 
3-8 місцях в Україні.  

Причиною скрутного фінансового стану підприємств галузі є невідповід-
ність затверджених тарифів на житлово-комунальні послуги економічно об-
ґрунтованим витратам на ці послуги. У переважній більшості підприємств 
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тарифи на житлово-комунальні послуги не покривають собівартості їх вироб-
ництва. За перше півріччя 2016 року рівень відшкодування собівартості тари-
фами послуг теплопостачання становить від 60 до 120%; послуг водопо-
стачання – від 52 до 138%; водовідведення – від 54 до 126%; послуг з утри-
мання будинків та прибудинкових територій – від 34 до 108 відсотків.   

Підприємствам, тарифи яким на житлово-комунальні послуги затверд-
жує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики та комунальних послуг з 01 липня 2016 року встановлено економічно 
обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання. Підприємствам, тарифи 
яким встановлюються органами місцевого самоврядування, нові економічно 
обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання на 01 вересня 2016 року не 
встановлено. Така ж ситуація і з тарифами на послуги водопостачання та 
водовідведення, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. 

Зволікання із встановленням економічно обґрунтованих тарифів призве-
ло до виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на 3-х підпри-
ємствах області на суму 179,5 тис.грн., у тому числі, на КП “Сатанівське” 
Городоцького району – 30,1 тис.грн., Чемеровецькому КП “Комунсервіс” – 
64,9 тис.грн. та Полонському ВКГ – 84,5 тис. гривень. З початку року загальна 
сума заборгованості із заробітної плати зменшилася на 288,0 тис.грн. або 
61,6 відсотка.  

Покращенню фінансового стану підприємств житлово-комунального 
господарства області сприятиме невідкладний перегляд тарифів на послуги, 
які надають ці підприємства, приведення їх до економічно обґрунтованого 
рівня з урахуванням інвестиційної складової, яка забезпечить модернізацію та 
розвиток галузі. 

До початку опалювального сезону ще є трохи часу, щоб завершити ви-
конання усіх передбачених заходів та розпочати опалювальний сезон вчасно.  
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


