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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про хід виконання завдань по підготовці житлово-комунального  

господарства області та соціальної сфери до роботи  
в зимовий період 2017/2018 року 

 

Після завершення опалювального сезону 2016/2017 року в області ак-
тивно розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. На засі-
даннях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів місь-
ких (міст обласного значення) рад проаналізовано роботу підприємств жит-
лово-комунального господарства у минулому опалювальному сезоні та зат-
верджено заходи з підготовки до опалювального періоду 2017/2018 року. 

На 01 серпня поточного року на заплановані заходи використано 164,7 млн. 
грн. або 50,3% до запланованого власних коштів підприємств галузі та коштів 
місцевих бюджетів. 

На об’єктах теплопостачання підготовлено 435 (66,1%) котелень, 325,4 км 
(63,1%) теплових мереж, 78 (71,6%) центральних теплових пунктів, на відом-
чих котельнях створено запаси вугілля в обсязі 3,3 тис. тонн або 55% від 
запланованих обсягів.  

Відповідно до запланованих на об’єктах водопровідно-каналізаційного 
господарства заходів підготовлено 15,2 км (50,3%) водопровідних та 5,5 км 
(44,5%) каналізаційних мереж, проведено технічних огляд та відремонтовано 
споруди й обладнання на 75 (74,6%) водопровідних насосних станціях, 
15 (71,4%) водопровідних та 16 (51,6%) каналізаційних очисних спорудах, із 
запланованих 108 каналізаційних насосних станцій відремонтовано 78 (72,2%). 

Низькі темпи ремонту та заміни водопровідних мереж у містах Кам’я-
нець-Подільський, де підготовлено усього 9% від запланованого, Хмельниць-
кий – 14%, зовсім не ремонтуються у Старокостянтинівському районі. Низь-
кий рівень робіт з підготовки каналізаційних очисних споруд у Вінько-
вецькому, Летичівському, Новоушицькому, Полонському, Старосинявському, 
Шепетівському та Ярмолинецькому районах. У Дунаєвецькому районі цей 
показник становить 33% до середньообласного. 

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 2950 жит-
лових будинків (61,5%), відремонтовано 339 (60,8%) покрівель, 281 (50%) опа-
лювальну систему, 188 (77%) систем гарячого та 286 (68,4%) холодного водо-
постачання, 345 (65%) електрощитових. 

Не відремонтовано жодної із запланованих опалювальних систем у Ду-
наєвецькому районі, усього 31% – у м. Нетішин. Також у м. Нетішин не 
проводиться промивання опалювальних систем у житлових будинках.  
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У соціальній сфері до зими підготовлено 472 або 67,2% шкіл, 434 
(62,9%) дитячих садочків та 25 (39,1%) лікарень.  

Не підготовлено жодної із запланованих шкіл, дитячих садочків та ліка-
рень у містах Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка.  

У дорожньо-мостовому господарстві проводяться заплановані заходи з 
капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності. 
Відремонтовано дорожнє покриття загальною площею 410,2 тис. кв. м або 
50,5%, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 138 одиниць (64,2%) 
спеціалізованої техніки, заготовлено 15,8 тис. тонн (43%) посипочного мате-
ріалу та реагентів. 

Водночас, низькими темпами проводиться плановий ремонт дорожнього 
покриття у містах Нетішин, Хмельницький, Старокостянтинів, населених 
пунктах Новоушицького, Старокостянтинівського, Летичівського та Шепетів-
ського районів. 

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

Наразі в області продовжуються роботи з реконструкції, модернізації, 
технічного переоснащення, дооснащення, заміни та встановлення нових котлів 
та котельного обладнання. За січень-серпень 2017 року на 12 котельнях 
модернізовано, переоснащено та замінено 13, на альтернативні види палива 
(дрова та пелети) переведено 8 котлів. Орієнтовний обсяг скорочення спо-
живання природного газу після впровадження цих заходів очікується 1987 тис.м³, 
заміщення – 895,1 тис.м³ на рік. 

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

За рахунок різних джерел фінансування 1823 або 83,1% від потреби 
багатоквартирних житлових будинки з централізованим опаленням оснащено 
засобами обліку теплової енергії, будинковими лічильниками гарячої води – 
107 або 11,5 %, холодної – 1374 або 29,8 відсотка.  

Оснащеність засобами обліку теплової енергії бюджетних установ, які 
отримують послуги з централізованого теплопостачання, становить 83,9% від 
потреби. 

Населення області долучається до заходів з утеплення своїх будинків та 
квартир, економного та енергоощадливого використання енергоресурсів.  

На сьогодні в області реалізовується Хмельницька міська програма 
часткового відшкодування ставок за залученими кредитами на заходи з підви-
щення енергоефективності на 2015-2017 роки (обсяг фінансування – 100,0 тис. 
грн.), Програма “Теплий дім” на 2017-2018 роки у м. Кам`янець-Подільський 
(обсяг фінансування – 3800,0 тис.грн.) на утеплення багатоквартирних жит-
лових будинків, Програма підвищення енергоефективності на 2014-2017 роки 
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у м. Нетішин (обсяг фінансування – 100,0 тис.грн.), Програма підвищення 
енергоефективності Теофіпольського району на 2017 рік (обсяг фінансування – 
100,0 тис.грн.), Програма підвищення енергоефективності Хмельницького ра-
йону на 2017-2021 роки, підготовлено проект змін до Програми підвищення 
енергоефективності Віньковецького району на 2013-2017 роки (обсяг фінансу-
вання – 20,0 тис.грн.). 

Крім того, рішенням сесії обласної ради від 23.03.2017 року № 22-11/2017 
прийнято Програму підвищення енергоефективності Хмельницької області на 
2017-2021 роки. 

Роз’яснювальна робота серед населення щодо дії місцевих програм 
енергозбереження та умов їх реалізації здійснюється на системній основі у 
місцевих ЗМІ, зокрема, на обласних телеканалах “Поділля-центр”, “TV7+”, 
обласному радіомовленні, журналі “Енергозбереження Поділля”, на сайтах 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міських (міст обласного зна-
чення) рад. 

На заходи з енергозбереження у житлових будинках в області видано 
217 кредитів на загальну суму 4491,9 тис. гривень. 

На підприємствах житлово-комунального господарства спостерігається 
подальше зростання обсягу дебіторської заборгованості. З початку року вона 
зросла на 0,7% та становить 622,3 млн.грн., кредиторська заборгованість змен-
шилася на 4,9% та становить 461,5 млн. гривень. Заборгованість населення 
зросла на 11% (135,1 млн.грн.).  

За даними Держкомстату рівень оплати населенням за житлово-кому-
нальні послуги у січні-червні 2017 року становив 104,9% (3 місце в Україні).  

На 01 липня підприємствами комунальної теплоенергетики області спо-
жито 80,1 млн. куб. м природного газу на суму 561,3 млн.грн, оплачено – 483,4 млн. 
гривень. Рівень розрахунку за спожитий природний газ – 86,1 відсотка. З ура-
хуванням боргів минулих періодів заборгованість підприємств за природний 
газ становить 318,3 млн. гривень.  

При цьому рівень розрахунків споживачів за послуги теплопостачання за 
січень-червень 2017 року становить 112%, заборгованість на 01 липня за 
надані послуги теплопостачання – 99,3 млн. гривень. Населення заборгувало 
38,9 млн.грн, заборгованість по пільгах і субсидіях – 49,5 млн.грн., бюджетних 
установ – 3,1 млн.грн., інших комерційних споживачів – 7,8 млн. гривень. 
Обсяг невідшкодованої підприємствам комунальної теплоенергетики різниці в 
тарифах становить 229,6 млн. гривень. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства у січні-червні 
2017 року використано 25,4 млн. КВт.год електроенергії на суму 46,3 млн.грн., 
оплачено – 45,4 млн. гривень. Рівень розрахунку за електроенергію – 98,2%, 
заборгованість на 01 липня, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 
8,7 млн. гривень. Рівень розрахунків споживачів за послуги водопостачання та 
водовідведення за січень-червень поточного року становить 99,2%, заборго-
ваність на 01 липня за ці послуги – 8,8 млн. гривень. Населення заборгувало 
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5,0 млн.грн. (з урахуванням переплат по пільгах і субсидіях), бюджетні 
установи – 0,4 млн.грн., інші комерційні споживачі – 3,4 млн. гривень. Обсяг 
невідшкодованої підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 
різниці в тарифах становить 134,1 млн.грн. та у 15 разів перевищує борги за 
електроенергію. 

У разі погашення з державного бюджету підприємствам теплового та 
водопровідно-каналізаційного господарства області заборгованості з різниці в 
тарифах, пільг та субсидій, бюджетним установам за отримані житлово-
комунальні послуги підприємства галузі зможуть повністю розрахуватися з 
енергопостачальними організаціями за спожиті газ та електроенергію. 

На 01 липня в області функціонує 74 підприємства житлово-комуналь-
ного господарства із середньообліковою чисельністю працюючих 7060 осіб. 
Розмір середньомісячної заробітної плати на підприємствах галузі становить 
4554,2 гривні. З початку року заробітна плата в середньому по галузі зросла на 
25,5 відсотка. Заборгованість по заробітній платі зафіксовано на КП “Сата-
нівське” Городоцького району – 65,2 тис.грн., КП “Добробут” Староушицької 
сільської ради – 268,1 тис. гривень. Загалом з початку року заборгованість по 
заробітній платі на підприємствах житлово-комунального господарства 
збільшилася на 257,0 тис. гривень. 

Підготовка до зими перебуває на постійному контролі обласної держав-
ної адміністрації, її галузевих структурних підрозділів. Управлінням житлово-
комунального господарства облдержадміністрації здійснюється постійний 
моніторинг стану виконання затверджених заходів. 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


