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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан виконання завдань з підготовки житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий  

період 2020/2021 року 
 

Підприємствами житлово-комунального господарства області на підставі 
відповідних обстежень розроблено плани заходів щодо підготовки до нового 
опалювального сезону 2020/2021 року та розпочато їх виконання. З метою 
координації дій з підготовки до опалювального сезону в області сформовано 
Оперативний штаб з організації підготовки об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2020/2021 року. 
Департаментом розвитку громад, будівництва та житлово-комунального го-
сподарства облдержадміністрації здійснюється моніторинг виконання заплано-
ваних заходів щомісячно 01 та 15 числа.  

За зведеною моніторинговою інформацією на 15 серпня 2020 року об-
ласть на 70,5% підготовлено до опалювального сезону 2020/2021 року. 

Зокрема підготовлено: 484 (71%) котельні, 77 (72,6%) центральних 
теплових пунктів, 346,4 км (70,9%) теплових мереж. На відомчих котельнях 
створено запаси вугілля в обсязі 3,7 тис. тонн або 66,7% від запланованого. 

Відремонтовано та замінено 34,1 км (72%) водопровідних та 4,67 км 
(60,2%) каналізаційних мереж, 8 (71,4%) водопровідних та 79 (68,1%) каналі-
заційних насосних станцій, підготовлено 18 (81,8%) водопровідних та 18 (60%) 
каналізаційних очисних споруд, 221 (72,9%) артезіанську свердловину. 

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 3252 із 
4581 (71%) житлових будинків, відремонтовано 322 (69,5%) покрівлі, 
170 (70,8%) опалювальних систем, 75 (90,4%) систем гарячого та 283 (70,2%) 
системи холодного водопостачання, 218 (70,8%) електрощитових.  

Підготовлено 1420 (71,7%) об’єктів соціальної сфери, у тому числі: 442 
із 622  закладів освіти, 455 із 601 дитячих садочків та 523 із 757 закладів 
охорони здоров’я. 

Проведено ремонт дорожнього покриття на вулицях та дорогах кому-
нальної власності на загальній площі 533,7 із 803,9 тис.м2 (66,4%), підго-
товлено 199 із 268 (74,3%) одиниць спеціалізованої прибиральної техніки, 
заготовлено 16,69 із 30,97 тис. тонн (53,9%) посипочного матеріалу та 
реагентів. 
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Низькі темпи виконання робіт з ремонту каналізаційних мереж та 
насосних станцій у м. Хмельницький, де фактично реалізовано усього 40% від 
запланованих заходів. 

Не виконуються планові завдання з ремонту та заміни каналізаційних 
мереж у м. Нетішин. Тут до зими не підготовлено жодного закладу соціальної 
сфери (8 шкіл, 6 дитячих садочків та 2 заклади охорони здоров’я). 

Низький рівень виконання планових завдань з ремонту каналізаційних 
очисних споруд у м. Хмельницький, Городоцькому та Ярмолинецькому райо-
нах. 

Низькими темпами проводиться плановий ремонт дорожнього покриття 
на вулицях та дорогах комунальної власності у м Хмельницький (44,4%), 
населених пунктах Городоцького (51,4%), Ізяславського (45,5%), Красилів-
ського (50,1%), Летичівського (47,7%), Шепетівського (41,3%) та Ярмолинець-
кого (32,1%) районів. Не заготовлено жодної тонни посипочного матеріалу та 
реагентів у Віньковецькому та Чемеровецькому районах, у містах Кам’янець-
Подільський та Старокостянтинів – усього 9% та 23,3%, відповідно. 

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

Загалом в області 2104 житлових та 1191 нежитловий будинків приєд-
нано до зовнішніх інженерних мереж централізованого теплопостачання. На 
01 серпня лічильниками обліку теплової енергії оснащено 1947 (92,5% багато-
квартирних житлових та 1004 (84,3%) нежитлових будинків. У містах Хмель-
ницький, Старокостянтинів, Нетішин та Волочиськ засобами обліку теплової 
енергії оснащено усі житлові будинки, які мають технічну можливість та 
доцільність такого оснащення. 

До інженерних мереж централізованого водопостачання області приєд-
нано 4855 житлових та 5509 нежитлових будинків. Засобами обліку води 
оснащено 1002 (20,6%) житлових та 5375 (97,6%) нежитлових будинків.  

Найнижчий рівень оснащення засобами обліку теплової енергії житло-
вих будинків у місті Ізяслав (25%), де на 12 будинків встановлено усього 
3 лічильники теплової енергії. 

Нежитлові будівлі стовідсотково оснащено засобами обліку теплової 
енергії у містах Дунаївці та  Шепетівка, селищах Понінки та Теофіполь. 

Оснащеність засобами обліку теплової енергії бюджетних установ, які 
отримують послуги з централізованого теплопостачання, становить 92,3% від 
потреби. 

На підприємствах житлово-комунального господарства спостерігається 
подальше зростання обсягу дебіторської заборгованості. З початку року вона 
зросла на 5,7% та становить 1370,5 млн грн, кредиторська заборгованість змен-
шилася на 3% та становить 920,9 млн гривень. При цьому заборгованість 
населення зменшилася на 1,5% (356,0 млн грн). 
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Рівень розрахунку населення за послуги тепло-, водопостачання та 
водовідведення за січень-червень 2020 року становив 102,1%, у тому числі 
106,7% – за послуги теплопостачання та 89% – водопостачання та водовід-
ведення. 

За січень-червень 2020 року рівень розрахунків підприємств теплового 
господарства за природний газ становить 115,2 відсотка. За цей період спо-
жито 68,2 млн куб. м природного газу на суму 392,9 млн грн, оплачено підпри-
ємствами 452,6 млн грн, борг теплопостачальних підприємств за природний газ 
зменшився на 59,6 млн грн та на 01 липня 2020 року, з урахуванням боргів 
минулих періодів, становить 698,3 млн гривень. За оперативними даними НАК 
“Нафтогаз України” заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики об-
ласті за природний газ на 06 серпня поочного року становить 691,4 млн гривень. 

Рівень розрахунків підприємств водопровідно-каналізаційного господар-
ства за електроенергію за січень-червень 2020 року становить 98%, викори-
стано підприємствами 25,3 млн кВт год електроенергії на суму 56,1 млн грн, 
оплачено – 55,0 млн грн, заборгованість за електроенергію з початку року 
зросла на 1,1 млн грн. та на 01 липня 2020 року становить 14,8 млн гривень.  

Разом з цим, обсяг невідшкодованої підприємствам теплового та водо-
провідно-каналізаційного господарства області різниці в тарифах становить 
1060,6 млн грн, у тому числі: 795,3 млн грн – на послуги теплопостачання, 
265,3 млн грн – на послуги водопостачання та водовідведення.  

У першому півріччі 2020 року найвищий рівень розрахунків за спожитий 
природний газ забезпечували Волочиське КП “Тепловик” (120,1%), КП “Ізяс-
лавтепломережа” (138,6%), Красилівське ПТМ (128,7%), Ярмолинецьке тепло-
комуненерго (151,2), Славутське ЖКО (104,5%), МКП “Хмельницьктепло-
комуненерго” (127%). 

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий природний газ на Шепе-
тівському ПТМ (87,7%).  

Найнижчий рівень розрахунків за електроенергію у першому півріччі 
2020 року на Білогірському КП “Водоканал” (78,2%) та Ярмолинецькому 
КП “Комунальник-2011” (74,5%). 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


