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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 року, стан 

розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ 
та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства 
і соціальної сфери до роботи в осіннє-зимовий період  2017/2018 року 

 
Опалювальний сезон в області пройшов без зривів та надзвичайних 

ситуацій. Стабільну роботу житлово-комунального господарства забезпечу-
вали 16 підприємств комунальної теплоенергетики, 15 підприємств водопро-
відно-каналізаційного господарства, 20 житлово-експлуатаційних контор, 
16 виробничих управлінь та комбінатів комунальних підприємств та 9 підпри-
ємств, які надають послуги з благоустрою населених пунктів. 

Вказаними підприємствами для забезпечення безперебійного проход-
ження опалювального сезону та надання інших комунальних послуг у зимовий 
період проведено значну підготовчу роботу і на 01 жовтня 2016 року запла-
новані заходи по підготовці житлово-комунального господарства та об’єктів 
соціальної сфери області до опалювального сезону 2016/2017 року було вико-
нано у повному обсязі. 

У зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього сере-
довища нижче 8°С опалювальний сезон в області розпочався 01 жовтня 
2016 року. У першу чергу подачу теплоносія розпочато до лікарень, дитячих 
садочків та шкіл. 

Завдяки вжитим заходам безперебійно працювали та надавали тепло 
населенню області усі 673 комунальні та відомчі котельні. Тепло отримували 
4625 житлових будинків, 683 дитячих садочки, 72 лікарні та 717 шкіл. 

Забезпечували стабільне проходження опалювального сезону в житлово-
комунальному господарстві області 114 аварійних бригад у складі 685 праців-
ників, укомплектованих 335 одиницями спеціалізованої техніки. 

На період ускладнення обстановки додатково було сформовано 89 ава-
рійних бригад (461 особа та 241 одиниця спеціалізованої техніки). 

Для оперативного реагування на надзвичайні та нестандартні ситуації 
під час проходження опалювального сезону в області утворено оперативний 
штаб. 

Ситуація цілодобово відслідковувалася диспетчерськими службами ко-
мунальних підприємств та відповідними службами органів місцевого самовря-
дування та місцевих органів влади. Було забезпечено оперативне реагування 
на скарги від населення. 
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За період проходження опалювального сезону, зокрема, у період різкого 
зниження температури зовнішнього повітря, не зафіксовано жодного випадку 
відключення споживачів від систем теплопостачання на тривалий час з 
технічних причин. 

У період негоди (снігопади та ожеледиця) на вулицях та дорогах кому-
нальної власності було забезпечено оперативне реагування аварійних бригад і 
комунально-технічних служб. 

З цією метою було залучено 201 одиницю комунальної спецтехніки, ви-
користано 29,4 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів, 5,9 тис. тонн зали-
шилося у резерві. 

Також укладено 335 угод на залучення додаткової спецтехніки при 
ускладненні погодних умов. 

Для безпечної експлуатації житлового фонду в зимовий період, кон-
тролю за наявністю тяги в димових каналах та вентиляційних системах жит-
лово-експлуатаційними організаціями та об’єднаннями співвласників багато-
квартирних будинків проводилися відповідні перевірки, за результатами яких 
передано спеціалізованим підприємствам газового господарства 6279 актів. 

Усі підприємства комунальної теплоенергетики своєчасно уклали дого-
вори з НАК Нафтогаз України на постачання природного газу та забезпе-
чували стабільні розрахунки за нього. 

З метою зменшення споживання природного газу у комунальній тепло-
енергетиці на 38 котельнях замінено, реконструйовано, переоснащено, доос-
нащено та модернізовано 70 котлів. На альтернативні види палива переведено 
41 котел, з яких 35 працюють на дровах та пілетах, 2 – на вугіллі та 4 – на 
електроенергії. 

Кількість теплової енергії, виробленої торік із використанням альтерна-
тивних видів палива, становить 40,6 тис. Гкал, що удвічі більше ніж у 
2015 році. 

Обсяг заміщеного природного газу становить 6,1 млн. куб. м, що утричі 
більше ніж у 2015 році. 

За рахунок різних джерел фінансування 1778 багатоквартирних житло-
вих будинків з централізованим теплопостачанням оснащено засобами обліку 
теплової енергії, що становить 81% від потреби. У містах Хмельницький, 
Нетішин та Волочиськ оснащення побудинковими приладами обліку теплової 
енергії багатоквартирних житлових будинків, які мають для цього технічну 
можливість, становить 100 відсотків. 

Разом з тим, недостатньо проводиться робота з облаштування багато-
квартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії у містах 
Шепетівка та Славута, Полонському, Ізяславському та Дунаєвецькому райо-
нах. 

Фінансовий стан підприємств галузі і надалі залишається скрутним, 
спостерігається подальше зростання обсягу дебіторської заборгованості, яка з 
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початку року зросла на 4,3% і на 01.03.2017 року досягла 645,1 млн. гривень. 
Заборгованість за житлово-комунальні послуги населення з початку року 
зросла на 53,7% та на 01 березня поточного року становить 153,7 млн. гривень. 

За даними Держкомстату рівень оплати населенням області за житлово-
комунальні послуги у 2016 році – 116,4%, за січень-лютий 2017 року – 89,7%, 
а це І місце в Україні. 

Зростання дебіторської заборгованості обумовлене, передусім, ростом 
заборгованості з різниці в тарифах, яка за звітними даними підприємств на 
01 березня 2017 року становила 335,4 млн.грн. або 52% від усієї дебіторської 
заборгованості. 

Кредиторська заборгованість на підприємствах галузі зменшилася на 
2,7% і  становить 471,8 млн. гривень. Левова частка цієї заборгованості (76%) – 
борги за спожиті природний газ та електроенергію. 

За опалювальний період 2016/2017 року на 07 квітня 2017 року підпри-
ємствами комунальної теплоенергетики області спожито 135,8 млн. куб. м 
природного газу на суму 449,3 млн.грн., оплачено за природний газ 667,6 млн. 
гривень. Рівень розрахунку – 148,6%, а з урахуванням різниці в тарифах 
(187,9 млн.грн.), заборгованості державного та місцевих бюджетів (27,2 млн. 
грн.), пільг та субсидій (58,4 млн.грн.), рівень розрахунку становитиме 209 від-
сотків. 

Загальний борг підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий 
природний газ на 07 квітня 2017 року становить 398,5 млн.грн. і за умови 
погашення бюджетних боргів заборгованість теплопостачальних підприємств 
за природний газ зменшиться до 125,0 млн. гривень. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечували 
Білогірське КП “Тепломережа” (196,2%), Красилівське ПТМ (198%), Ярмо-
линецьке МП “Теплокомуненерго” (190,3%). КП “Південно-Західні тепло-
мережі”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” у місті Хмельницький розра-
хувалися на 144,9% та 159,39%, відповідно, та Кам’янець-Подільське КП 
“Міськтепловоденергія” (151,3%). 

Як і у минулого опалювального сезону, найгірше розрахувалися Дунає-
вецьке КМПТМ (25,5%) та ТОВ “Шепетівка Енегоінвест” (86%). Борг цих під-
приємств становить, відповідно, 5,7 та 117,2 млн.грн. – понад третину боргу 
всіх теплопостачальних підприємств області. 

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію підприємств водопро-
відно-каналізаційного господарства у 2016 році становив 99,6%. у січні-люто-
му 2017 року – 109,6 відсотка. Заборгованість за електроенергію га 01 березня 
2017 року становить 6,32 млн. гривень. При цьому заборгованість з різниці в 
тарифах в обсязі 125,6 млн.грн. у 19,8 раза перевищує борги за електро-
енергію. 

Важкий фінансовий стан житлово-комунального господарства області 
обумовлений збитковими тарифами на послуги. І хоча тарифи на житлово-
комунальні послуги зростають, вони не досягають економічно обґрунтованого 
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рівня, так як ціни на енергоносії та матеріали випереджають це зростання. 
Рівень відшкодування середньозваженими тарифами послуг теплопостачання 
становить 95,5%, централізованого водопостачання та водовідведення – 84,7%, 
утримання будинків та прибудинкових територій – 99,6 відсотка. На 
погашення заборгованості з різниці в тарифах у 2016 році кошти з державного 
бюджету не виділялися. 

Одразу після завершення минулого опалювального періоду в області 
розроблено комплекс заходів з підготовки житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року з урахуванням проведених 
обстежень, виявлених недоліків, які мали місце у минулому сезоні, та визна-
чено джерела їх фінансування. 

У тепловому господарстві першочерговими заходами є ремонт котелень, 
заміна зношених котлів, котельного обладнання та насосних агрегатів, підго-
товка теплових мереж, створення запасів палива на початок опалювального 
сезону. 

У водопровідно-каналізаційному господарстві – підготовка водопровід-
них та каналізаційних мереж, водопровідних каналізаційних насосних станцій, 
очисних споруд, свердловин та водозаборів тощо. 

При підготовці до нового опалювального сезону об’єктів соціальної 
сфери та житлового фонду особливої уваги потребують заходи з енергозбере-
ження, ремонту та утепленню фасадів, покрівель, вікон, внутрішньо-будин-
кових систем опалення та гарячого водопостачання, оснащення інженерних 
вводів багатоповерхових будинків та об’єктів соціальної сфери засобами 
обліку та регулювання споживання теплової енергії. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                      В. Олійник 


