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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про роботу підприємств житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери по забезпеченню теплом населення області 
 

У зв’язку із зниженням середньодобової температури зовнішнього се-
редовища нижче 8°С в окремих районах та містах області опалювальний сезон 
розпочато 01 жовтня 2016 року. У першу чергу тепло подано до закладів со-
ціальної сфери (дитячі садочки, школи, лікарні), 07 жовтня розпочато опален-
ня житлового фонду. 

Заплановані заходи з підготовки житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери області до поточного опалювального сезону вико-
нано у повному обсязі. 

Завдяки вжитим заходам безперебійно працюють та надають тепло насе-
ленню області 673 (комунальні та відомчі) котельні, опалюється 4625 житло-
вих будинків, 683 дитячих садочки, 72 лікарні та 717 шкіл. 

У житлово-комунальному господарстві області створено 114 аварійних 
бригад, до роботи яких залучено 685 осіб та 335 одиниць спеціалізованої 
техніки. На період ускладнення ситуації додатково створюються 89 аварійних 
бригад (461 особа та 241 одиниця спеціалізованої техніки). 

Для ліквідації снігопадів та ожеледиці на вулицях та дорогах кому-
нальної власності заготовлено посипочного матеріалу та реагентів в обсязі 
35,3 тис. тонн. На 10 січня 2017 року використано 17,9 тис. тонн. У готовності 
201 одиниця комунальної спецтехніки, яка залучається до виконання робіт з 
ліквідації снігопадів та ожеледиці, додатково укладено 335 угод на залучення 
спецтехніки у сторонніх організацій. 

За період проходження опалювального сезону, зокрема під час різкого 
зниження температури зовнішнього повітря та негоди, не зафіксовано жодного 
випадку відключення споживачів від систем теплопостачання, забезпечувалося 
оперативне реагування аварійних бригад та комунально-технічних служб на 
ліквідацію снігопадів та ожеледиці на вулицях і дорогах у населених пунктах 
області. 

Значна увага приділяється заходам з енергозбереження та скорочення 
споживання природного газу у комунальній теплоенергетиці. 

З цією метою на теплопостачальних підприємствах області проведено 
роботу з реконструкції, модернізації, технічного переоснащення, дооснащення, 
заміни та встановлення нових котлів і котельного обладнання, будівництва 
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нових котелень. Зокрема, на 38 котельнях замінено, реконструйовано, перео-
снащено, дооснащено та модернізовано 70 котлів. У цих котельнях на альтер-
нативні види палива переведено 41 котел, з яких на дровах та пелетах пра-
цюють 35, на вугіллі – 2 та на електроенергії – 4 котли. 

Завдяки вжитим заходам очікується скорочення споживання природного 
газу в обсязі 6435,1 тис.м3 та його заміщення в обсязі 3123,9 тис.м3 на рік. 

За рахунок різних джерел фінансування 1660 житлових будинків осна-
щено засобами обліку теплової енергії, що становить 75,9% від загальної кіль-
кості житлових будинків з централізованим теплопостачанням, будинковими 
лічильниками гарячої води оснащено 11,5% житлових будинків, холодної – 
28,4 відсотка. 

У фінансово-економічному стані підприємств житлово-комунального го-
сподарства області спостерігається подальше зростання обсягу дебіторської 
заборгованості. З початку року вона зросла на 127% і досягла 595,0 млн. гри-
вень. Це спричинено значним зростанням обсягу заборгованості з різниці у 
тарифах, яка на 01 грудня 2016 року становила 297,8 млн.грн або 50% від усієї 
дебіторської заборгованості. Кредиторська заборгованість на підприємствах 
галузі зросла на 95% та становить 412,2 млн. гривень. 

Підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 123,2 млн.м3 

природного газу на суму 662,1 млн.грн., оплачено – 482,5 млн. гривень. Рівень 
розрахунку за спожитий природний газ – 72,9 відсотка. З урахуванням боргів 
минулих років заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за 
спожитий природний газ на 01 грудня 2016 року становить 295,5 млн. гривень. 
При цьому з урахуванням джерел погашення заборгованості (різниці в тарифах 
165,5 млн.грн., заборгованості державного та місцевих бюджетів 0,4 млн.грн.) 
рівень розрахунку становитиме 98 відсотків. 

Найнижчий рівень розрахунку за спожитий природний газ за минулий 
рік на Полонському підприємстві теплових мереж – 12,3%, Теофіпольському 
комунальному підприємстві “Тепловик” – 22,9% та ТОВ “Шепетівка Енерго-
інвест” – 31,2 відсотка. На цих підприємствах складено графіки погашення 
заборгованості, проте взяті зобов’язання не виконуються. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечували 
Понінківське комунальне підприємство теплових мереж – 75,5%, Славутське 
ЖКО – 81,3%, Хмельницьке КП “Південно-Західні тепломережі” – 83,6%, 
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” – 77,4% та Кам’янець-Подільське КП 
“Міськтепловоденергія” – 72,3 відсотка. Ці підприємства забезпечували об-
ласті протягом року 6-8 місця в Україні по розрахунках за спожитий природ-
ний газ перед НАК “Нафтогаз України”. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства викори-
стано 49,4 млн.кВт.год електроенергії на суму 78,2 млн.грн., оплачено 76,9 млн. 
грн., рівень розрахунку становить 98,4%, заборгованість на 01 грудня 2016 ро-
ку – 8,74 млн. гривень. При цьому невідшкодована різниця в тарифах підпри-
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ємствам водопровідно-каналізаційного господарства становить 110,8 млн.грн. 
та у 12 разів перевищує борги за електроенергію. 

Покращенню стану розрахунків за енергоносії сприяло би виділення з 
державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці в тари-
фах. У минулому році така субвенція підприємствам житлово-комунального 
господарства не виділялася. Законом України “Про заходи, спрямовані на вре-
гулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 
енергоносії” передбачено заходи для забезпечення сталого функціонування 
підприємств водопровідно-каналізаційного та теплового господарств, у тому 
числі погашення заборгованості з різниці в тарифах у 2017 році. 

Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
здійснюється постійний моніторинг та щоденне інформування Мінрегіону Ук-
раїни про стан проходження опалювального сезону, а у разі виникнення ава-
рійних та інших нештатних ситуацій – невідкладне цілодобове. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


