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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про завершення підготовки об’єктів житлово-комунального  

господарства та об’єктів соціальної сфери області до опалювального  
сезону 2017/2018 року, стан проходження опалювального сезону та 

розрахунків підприємств житлово-комунального господарства області  
за використані енергоносії 

 

Підготовку до нового опалювального сезону 2017/2018 року в області 
завершено. Технічна готовність теплопостачальних підприємств становить 
100 відсотків.  

У місті Нетішин, де послуги теплопостачання мешканцям міста нада-
ються Хмельницькою АЕС, до об’єктів соціальної сфери тепло подано з 
02 жовтня, а з 04 – до житлових будинків. Також з 04 жовтня опалення за-
кладів соціальної сфери розпочато у м. Хмельницький та Деражнянському 
районі.  

На 10 жовтня розпочато опалення у містах Хмельницький, Кам’янець-
Подільский, Старокостянтинів, Нетішин та Волочиському, Ізяславському, 
Деражнянському, Красилівському, Полонському і Ярмолинецькому районах.  

На цей час, у зв’язку із сприятливими погодними умовами та з метою 
економії ресурсів опалюються, в основному, соціальні заклади: лікарні, дитячі 
садочки та школи. Опалення житлових будинків відповідно до нормативів має 
розпочатися за умови зниження зовнішнього повітря протягом трьох діб нижче 
8 градусів. 

Із 714 котелень запущено 181 або 25,4 відсотка. Усього розпочато опа-
лення 404 (27,7%) закладів соціальної сфери та 329 багатоквартирних житло-
вих будинків (14,4%). 

При підготовці до осінньо-зимового періоду підприємствами комуналь-
ної теплоенергетики в основному виконано заплановані заходи, зокрема підго-
товлено 658 котелень, 516,1 км теплових мереж, 109 центральних теплових 
пунктів. Але на комунальних та відомчих котельнях створено усього 91,1% від 
запланованих обсягів запасів вугілля (6 тис. тонн).  

З метою скорочення та заміщення споживання природного газу на тепло-
постачальних підприємствах області проведено роботу з реконструкції, мо-
дернізації, технічного переоснащення та заміни котлів, реконструкції та заміни 
теплових мереж. За січень-вересень на 15 котельнях модернізовано, перео-
снащено та замінено 16 котлів, на альтернативні види палива (дрова та пелети) 
переведено 15. Орієнтовний обсяг скорочення споживання природного газу після 
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впровадження цих заходів очікується в обсязі 2220,5 тис.куб.м, заміщення – 
1389,9 тис.куб.м на рік. 

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 
30,2 км водопровідних та 12,3 км каналізаційних мереж, 101 водонасосна стан-
ція. Виконано роботи з проведення технічного огляду споруд та обладнання на 
108 каналізаційних насосних станціях, 21 водопровідній та 31 каналізаційній 
очисних спорудах. 

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 4794 ба-
гатоквартирних житлових будинки з видачею паспортів готовності. Відремон-
товано 556 покрівель, 562 опалювальних системи, 244 системи гарячого та 
418 холодного водопостачання, 377 електрощитових. 

У соціальній сфері до зими стовідсотково підготовлено усі 702 школи, 
690 дитячих садочків та 64 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 відпуску теплової енергії оснащено 
усі підприємства комунальної теплоенергетики. Підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства оснащено засобами технологічного обліку від-
пуску води на 96 відсотків.  

До централізованої системи холодно водопостачання під’єднано 4609 ба-
гатоквартирних житлових будинків, з них оснащено засобами обліку 530 або 
33,2% від їх загальної кількості, централізованим гарячим водопостачанням 
оснащено 929 житлових будинків, з яких 107 або 11,5% оснащено будинко-
вими лічильниками гарячої води.  

На 01 жовтня 2292 багатоквартирних житлових будинки під’єднано до 
централізованої системи опалення, з них мають технічну можливість осна-
щення засобами обліку – 2181 або 95,1 відсотка. Фактично оснащено побудин-
ковими приладами обліку теплової енергії 2000 будинків (91,7%).   

Низький відсоток оснащення житлових будинків засобами обліку тепло-
вої енергії в Ізяславському (2,6%), Дунаєвецькому (30,3%) районах та місті 
Шепетівка (67%).  

На 89,7% оснащено засобами обліку теплової енергії бюджетні установи 
області. 

У дорожньо-мостовому господарстві на 01 жовтня 2017 року відремон-
товано дорожнє покриття вулиць та доріг комунальної власності загальною 
площею 731,5 тис.кв.м або 90% від запланованого обсягу. Комунальними 
підприємствами підготовлено до роботи у зимовий період 215 одиниць (100%) 
спеціалізованої прибиральної техніки, для ліквідації наслідків ожеледиці заго-
товлено 31,3 тис. тонн (86%) посипочного матеріалу. 

При цьому низькими темпами проводиться ремонт доріг (78%) та заго-
тівля посипочного матеріалу і реагентів (50%) у Летичівському районі, взагалі 
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не заготовлено посипочного матеріалу у Новоушицькому та Чемеровецькому, 
усього 20% від потреби – Славутському районах.  

Фінансово-економічні показники на підприємствах житлово-комуналь-
ного господарства області з початку року дещо покращилися. Так, обсяг дебі-
торської заборгованості зменшився на 4% та становить 593,4 млн. гривень.  

Ситуація могла бути кращою, якби не зростання заборгованості з різниці 
у тарифах. З початку року вона зросла на 38% та становить на 01 вересня 
2017 року 429,9 млн.грн. або 72,4% усієї дебіторської заборгованості. Забор-
гованість населення за житлово-комунальні послуги також зменшилася на 
0,7% та становить 120,8 млн. гривень. По рівню оплати населенням житлово-
комунальних послуг у 2017 році область стабільно перебуває на 3-4 місцях в 
Україні. 

На 12% зменшилася кредиторська заборгованість і на 01 вересня по-
точного року становить 426,7 млн. гривень. 

За 8 місяців поточного року підприємствами комунальної теплоенер-
гетики спожито 85,2 млн.куб.м природного газу на суму 583,5 млн.грн., опла-
чено – 569,0 млн. гривень. З урахуванням боргів минулих років заборгованість 
підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ стано-
вить 254,9 млн. гривень. Рівень розрахунку за спожитий природний газ у 
поточному році становить 97,5 відсотка.  

При цьому обсяг невідшкодованої різниці в тарифах підприємствам 
теплопостачання становить 274,4 млн. гривень. Бюджетні установи заборгу-
вали 2,0 млн.грн. за послуги теплопостачання, на 16,4 млн.грн. невідшкодо-
вано пільг і субсидій. У разі відшкодування цих сум підприємства теплопо-
стачання області у повному обсязі зможуть розрахуватися за спожитий при-
родний газ. 

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечено 
КП “Ізяславтепломережа” – 119%, Славутським ЖКО – 127%, Хмельницьким 
КП “Південно-Західні тепломережі” – 105%, Кам’янець-Подільським КП 
“Міськтепловоденергія” – 124% та Старокостянтинівським КП “Тепловик” – 
113 відсотків. 

Найгірша ситуація з розрахунками за спожитий природний газ на Дунає-
вецькому підприємстві теплових мереж – 21,5 відсотка. Підприємство має 
5,5 млн.грн. боргу і при цьому не подало до Мінрегіону документи аби 
скористатися можливістю реструктуризації боргу відповідно до вимог Закону 
України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопоста-
чальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.02.2017 року № 93 “Про затвердження Порядку 
ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підпри-
ємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у 
процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії та 
користування зазначеним реєстром” (далі – Реєстр). 
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На 10 жовтня 2017 року до Реєстру включено 10 підприємств області, 
у тому числі 9 комунальної теплоенергетики: КП “Міськтепловоденергія”, КП 
“Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-Західні тепломережі”, Славут-
ське ЖКО, Красилівське ПТМ, КП “Ізяславтепломережа”, Теофіпольське КП 
“Тепловик”, Волочиське КП “Тепловик”, Старокостянтинівське КП “Тепло-
вик” та підприємство водопровідно-каналізаційного господарства – Славут-
ське УВКГ.  

Договори про реструктуризацію заборгованості за енергоносії на цей час 
готуються Славутським УВКГ, КП “Ізяславтепломережа” та КП “Міськтепло-
воденергія”. 

З метою реструктуризації заборгованості для включення у Реєстр до 
Мінрегіону подано документи ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” та Понінків-
ським ПТМ. 

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області для 
виробництва послуг водопостачання та водовідведення за 8 місяців поточного 
року використано 34,9 млн.кВт.год електроенергії на суму 63,7 млн. гривень. 
Оплачено цими підприємствами 56,5 млн.грн. або 89 відсотків. Заборгованість 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за електроенергію 
загалом становить майже 15,0 млн. гривень. Водночас сума невідшкодованої 
різниці у тарифах на послуги водопостачання та водовідведення на 01 вересня 
2017 року досягла 129,1 млн.грн та у 8,5 раза перевищує борги підприємств за 
електроенергію. 

Переважна більшість підприємств водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства області має стовідсоткові розрахунки за використану електроенергію.  

Разом з тим, на КП “Городоккомунсервіс” вона становить 64%, КП 
“Ізяславводоканал” – 63%, Славутське УВКГ – 66%, Старокостянтинівське під-
приємство водопровідно-каналізаційного господарства – 46% та КП “Міськ-
тепловоденергія” – 70 відсотків. 

Відшкодування підприємствам теплового та водопровідно-каналізацій-
ного господарств області різниці в тарифах у повному обсязі дасть можливість 
цим підприємствам покращити фінансовий стан, розрахуватися з кредиторами 
за енергоносії, а вільний фінансовий ресурс спрямувати на вирішення на-
гальних потреб, у тому числі ремонт та модернізацію обладнання тощо, відтак, 
покращити якість житлово-комунальних послуг, що надаються усім категоріям 
споживачів.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 року № 332 “Про 
затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю 
теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної 
води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим під-
приємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та во-
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довідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверд-
жувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування” області розподілено майже 136,0 млн.грн. різниці у тарифах. 

Рішенням територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з 
різниці в тарифах при обласній державній адміністрації узгоджено заборгова-
ність з різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання, во-
допостачання та водовідведення підприємствам області, що утворилася на 
01 січня 2016 року, у загальному обсязі 105,7 млн. гривень.  

Теплопостачальними підприємствами області укладено договори на 
проведення взаєморозрахунків за спожитий природний газ на загальну суму 
40,8 млн. гривень. Але, з незалежних від області причин, жоден договір на цей 
час не профінансовано.  

Також, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства не мо-
жуть скористатися можливістю здійснити взаєморозрахунки за електроенергію 
за рахунок різниці в тарифах, оскільки відсутній механізм таких взаємороз-
рахунків з ПАТ “Хмельницькобленерго”.  

Інформація щодо обсягу заборгованості з різниці в тарифах на підпри-
ємствах теплового та водопровідно-каналізаційного господарства області нада-
ється щомісячно управлінням житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації Мінрегіону України. 

Також здійснюється постійний моніторинг та щоденне інформування 
Мінрегіону України щодо стану запуску та проходження опалювального 
сезону в області.  

 
 
Заступник голови 
адміністрації                      В. Олійник 


