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Про хід виконання заходів з
підготовки підприємств житловокомунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та
об'єктів соціальної сфери області до роботи
в осінньо-зимовий період 2017/18 року
З метою координації виконання відповідних заходів в області працює
комісія з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів
життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2017/18 року. Відповідно до плану
роботи комісії проведено п ’ять засідань, на яких розглянуті питання про хід
виконання господарського комплексу у 12 районах та містах області, а також
функціонування закладів освіти, науки, культури та охорони здоров’я, за
результатами яких прийнято протокольні рішення.
Відповідно до вимог Мінрегіону України рівень готовності об’єктів
станом на 15 серпня 2017 року повинен становити 70%.
Проте фактична їх готовність у галузі теплопостачання становить:
- котелень - 39 од. (61%) із запланованих 64 од.;
- проведення гідравлічних випробувань теплових мереж - 173,9 км (58%)
із 303,3 км;
- заміна теплових мереж - 0,74 км (35%) із 2,118 км.
Найгірші показники у м.Олешки - готовність котелень становить 25 %,
теплових мереж - 0%. З відставанням ведуться роботи в м.Херсоні, зокрема
заміну теплових мереж по комунальних підприємствах забезпечено на рівні
10 , 1%.

Також
при
підготовці
мереж
теплопостачання
м.Херсона
є
неврегульованість питання щодо забезпечення доступу теплопостачальних
підприємств до транзитних мереж теплопостачання, які проходять по
технічному підпіллю житлових будинків об’єднань співвласників житлових
будинків, для проведення відповідних ремонтних робіт.
Рівень
оснащення
багатоквартирних
житлових
будинків
з
централізованим опаленням приладами обліку теплової енергії складає 74%. З
початку 2017 року в обласному центрі не встановлено жодного лічильника
комерційного обліку теплової енергії.
В галузі водопостачання та водовідведення готовність цих об’єктів
становить 72 %.
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У житловому фонді рівень підготовки об’єктів становить в середньому
69%. Так, з 2905 багатоквартирних житлових будинків області, які підлягають
комплексній підготовці до зими, фактично підготовлено 2001 житловий
будинок.
У житловому фонді комунальної власності загальний показник з
проведення ремонту покрівель, опалювальних систем, систем холодного
водопостачання, ремонту енергозабезпечення будинків складає 65%.
Найкращий рівень підготовки житлового фонду у Великолепетиському
(100%), Білозерському (90%), Скадовському (79%) та Новотроїцькому (79%)
районах.
Найнижчий рівень підготовки житлових будинків у м.Херсоні, із
1690 житлових будинків обласного центру підготовлено - 914 (54%). Відомчий
житловий фонд підготовлено лише на 11%, будинки ОСББ - на 28%.
У житловому фонді комунальної власності області проведено ремонт
покрівель на 52%, опалювальних систем на 70%, систем холодного
водопостачання на 71%, електрощитових на 64%.
Готовність вулично-дорожнього господарства до функціонування в
осінньо-зимовий період 2017/18 року становить 70%. У наявності 6,3 тис.тонн
посилкових матеріалів. Готовність спецтехніки складає 70% (112 од. із
159 запланованих).
Станом на 10 серпня 2017 року потреба у твердому паливі складає:
- по закладах охорони здоров’я - із 2864,787 тонни вугілля, фактично
заготовлено 939,992 тонни, або 32,81%. Найгірші показники у Бериславській,
Білозерській,
Горностаївській
центральних
районних
лікарнях,
Нововоронцовському ЦПМСД - по 0% та Великоолександрівскому ЦПМСД 2,3%;
- по закладах освіти і науки - із 21223,592 тонни умовного палива в
наявності
6541,966
тонни,
або
30,8%.
Найгірші
показники
у
Верхньорогачицькому - 4,27%, Білозерському - 9,01% районах та Асканія-Нова
об’єднаній територіальній громаді - 1,04 %.
У першому півріччі 2017 року видано «теплих» кредитів на суму
29,7 млн грн, що на 9,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого
року. Всього за 2016 рік - перше півріччя 2017 року видано 3350 кредитів.
На достатньому рівні проводиться робота з модернізації котелень в
м.Нова Каховка. Так, із 5 котелень, які використовували природний газ у
минулому році, було переведено на використання альтернативного виду палива
дві котельні. У поточному році планується за кошти інвесторів перевести ще
дві котельні - № 1 та № 9 на використання пілетів та брикетів. На сьогодні вже
придбане котельне обладнання.
На території області діють 12 об'єктів відновлювальної енергетики, якими
за перше півріччя 2017 року вироблено 71,02 млн кВтг. За рахунок їх роботи
зекономлено палива в обсязі 24,9 тис. тонн умовного палива, або
21 671 тис.куб.м газу.
14 серпня цього року управлінням капітального будівництва обласної
державної адміністрації проектно-кошторисна документація для будівництва

з
міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ виготовлена та
направлена на погодження до ПАТ «Херсонгаз».
Рівень розрахунків бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів за спожиті енергоносії, станом на 01 серпня
2017 року становить - 100%.
Загальний рівень оплати за електроенергію, спожиту у 2017 році,
становить 97,1%.
За оперативними даними НАК «Нафтогаз України», за опалювальний
період 2016/17 року теплопостачальними підприємствами області рівень
розрахунків за спожитий природний газ становить 87%. Заборгованість
теплопостачальних підприємств за опалювальний період 2016/17 року складає
80,4 млн грн.
Загальний борг МКП «Херсонтеплоенерго» за транспортування
природного газу за 2016 - 2017 роки становить 2,7 млн грн.
Одним із шляхів погашення заборгованості теплопостачальних
підприємств за спожитий природний газ є відшкодування різниці в тарифах на
теплову енергію для населення та бюджетних установ. Відповідною комісією
узгоджено обсяги заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла станом на
01 січня 2016 року, на суму 119,3 млн грн, з них 41,3 млн грн по
теплопостачальних підприємствах області.
На сьогодні населенню області надано вказаних пільг та субсидій на суму
1 329 млн грн. Станом на 01 серпня 2017 року видатки профінансовано в сумі
875,1 млн грн, або на 99,2% запланованого обсягу. Через нестачу плановобюджетних призначень заборгованість складає 446,4 млн грн.
З метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та закладів соціальнобюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року,
керуючись статтею 6, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати недостатньою роботу Олешківської районної державної
адміністрації відносно рівня готовності об’єктів теплопостачання до осінньозимового періоду 2017/18 року.
2. Звернути увагу Херсонського міськвиконкому на рівень підготовки
господарського комплексу м.Херсона до роботи в осінньо-зимовий період
2017/18 року та забезпечити виконання планових показників, затверджених
Мінрегіоном України.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
3.1. Прискорити роботу з виконання плану заходів з підготовки об’єктів
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства,
соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньозимовий період 2017/18 року, затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 29 травня 2017 року № 363.
3.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо
необхідності раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, по
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встановленню приладів обліку води та тепла, здійсненню заходів щодо
скорочення споживання енергоресурсів.
3.3. Вжити заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, з
метою зменшення втрат і витрат в інженерних мережах.
3.4. Взяти на особистий контроль питання забезпечення закладів
соціально-бюджетної сфери твердим паливом у повному обсязі. Виходячи із
наявних можливостей, приділяти належну увагу використанню альтернативних
видів палива (пілети, брикети).
3.5. Про
стан
виконання
завдань,
визначених
цим
пунктом
розпорядження, інформувати щомісяця до 10 числа Департамент житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної
державної адміністрації.
4. Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації щомісяця до
25 числа надавати до обласної державної адміністрації узагальнені матеріали
про стан виконання пункту 3 цього розпорядження.
5. Рекомендувати Херсонському міськвиконкому:
5.1. Прискорити до 01 жовтня 2017 року роботу щодо забезпечення не
менш ніж на 90% оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами
обліку теплової енергії.
5.2. Вжити негайних заходів щодо врегулювання питання забезпечення
доступу
теплопостачальних
підприємств
до
транзитних
мереж
теплопостачання, які проходять по технічному підпіллю житлових будинків
об’єднань співвласників житлових будинків, для проведення відповідних
ремонтних робіт.
6. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А. А.Г ордєєв

