ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про стан теплозабезпечення
Генічеського району
У поточному році в районі та м.Генічеську опалювальний сезон розпочато з
18 жовтня відповідно до розпорядження голови Генічеської районної державної
адміністрації від 18 жовтня 2016 року № 438.
Централізоване опалення в районі та місті відсутнє, житлові будинки та
заклади соціально-бюджетної сфери опалюються автономно.
Станом на 14 листопада 2016 року всі 26 навчальних закладів, 27 дитячих
садків та 35 закладів охорони здоров’я району забезпечено теплом у повному
обсязі.
У м.Генічеську загальна кількість багатоквартирних та багатоповерхових
будинків становить 83, з них 27 п ’ятиповерхових, 5 чотириповерхових,
7 триповерхових, 48 двоповерхових та 6 одноповерхових. У 40 житлових будинках
створено ОСББ.
Для утримання вуличної мережі підготовлено 11 одиниць спецтехніки
ДЕД «Генічеський райавтодор» та передбачено залучення 25 одиниць додаткової
спецтехніки, придбано 0,307 тис.тонн протиожеледних матеріалів.
Під час підготовки до сталого проходження опалювального сезону
2016/17 року на засіданнях колегії обласної державної адміністрації неодноразово
було акцентовано увагу на розробці плану дій реагування та вжиття термінових
заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації із забезпеченням енергоресурсами
соціальних об’єктів та мешканців району.
Проте бездіяльність керівництва ПрАТ «Пласт» призвела до того, що
внаслідок несвоєчасного проведення робіт зі зняття заглушок із свердловин та
збільшення видобутку природного газу вже в жовтні 2016 року 2510 абонентів
м. Генічеська залишились без газу.
Занепокоєння з приводу забезпечення енергоресурсами мешканців
Генічеського району та міста викликано тим, що система газопостачання району
побудована таким чином, що весь природний газ надходить з півострова Крим по
газопроводу Джанкой-Стрілкове та з родовища, розташованого біля с. Стрілкове.
Дане родовище знаходиться у стадії падаючого видобутку і його ресурсів
вистачить у подальшому на подачу газу в обсязі, що не перевищує 70 тис. куб.
м на добу при тиску газу 1,5 —2,0 кгс/кв. см.
Це означає, що у разі відсутності постачання природного газу з півострова
Крим обсягів Стрілківського родовища вистачить 4 населеним пунктам району,
крім міста Генічеська, яке споживає майже 78% газу від загального використання.
Загальна кількість домоволодінь одноповерхової забудови фізичних осіб
складає 6 803 одиниці, в тому числі 3 049 домоволодінь газифіковано,
З 754 домоволодіння мають твердопаливні котли.
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Із 3 049 газифікованих приватних будинків у 1 649 домоволодіннях разом з
газовими є і твердопаливні котли, а 1 400 домоволодінь не мають можливості
перейти з газового опалення на альтернативні види палива у зв ’язку з браком
коштів та відсутністю місця для встановлення твердопаливного котла.
Для поліпшення ситуації з газозабезпеченням м.Генічеська в поточному
році 6 із 10 закладів соціально-бюджетної сфери передбачено перевести на
використання твердого палива за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку та субвенції, а саме:
- 5 шкіл, з яких 3 опалюються від твердопаливних котелень, а по
2 школах проводиться реконструкція котелень (переведення з газового на тверде
паливо);
- 4 ясел-садки, з яких по 3 садках проводиться реконструкція котелень
(переведення з газового на тверде паливо), та Генічеський навчально-виховний
комплекс загальноосвітньої школи № 3, що опалюється від газової котельні цієї
школи, яка у свою чергу переводиться на тверде паливо;
- КЗ «Генічеська ЦРЛ» (проект по встановленню модульних котелень на
твердому паливі за рахунок державного фонду регіонального розвитку).
Крім того, в районі проводиться достатня робота з населенням з приводу
отримання «теплих кредитів» на встановлення твердопаливних котлів.
Генічеською районною радою передбачено з районного бюджету додаткову
компенсацію на відшкодування за вказаними кредитами в розмірі 10%. Разом з
обласного та державного бюджету сума відшкодування становитиме 50%.
Також Генічеською районною державною адміністрацією спільно з
ПАТ «Херсонгаз» розроблено та затверджено графік обмеження розподілу газу
споживачам Генічеського району в умовах дефіциту обсягів видобутку
природного газу.
Однак вищезазначені заходи не забезпечать розв’язання проблеми в
комплексі. Тому для вирішення питання сталого газопостачання м. Генічеська
обласною державною адміністрацією із залученням галузевих фахівців було
розглянуто та опрацьовано 6 варіантів:
1) будівництво магістрального газопроводу-відводу за маршрутом «Верхній
Рогачик - Нижні Сірогози - Іванівка - Новотроїцьке - Новоолексіївка»;
2) будівництво газопроводу-відводу до Г енічеського району від
МГ «Херсон-Крим» з підключенням у районі ГВС «Червоний Чабан»;
3) будівництво газопроводу-відводу і ГРС в смт Партизани Генічеського
району від системи газопроводу «Ш ДКРІ-Енергодар» з підключенням до
газопроводу-відводу до ГРС смт Якимівка Запорізької області;
4) переведення квартир м.Генічеська на індивідуальне електричне опалення
із встановленням двозонних приладів обліку електроенергії;
5) будівництво у м. Генічеську локальних котелень;
6) альтернативне газопостачання споживачів Генічеського району в умовах
припинення газопостачання.
У М іністерстві енергетики та вугільної промисловості України 26 жовтня
2016 року за участю представників Херсонської обласної державної адміністрації,
НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Херсонгаз» відбулася
нарада з метою вирішення проблемних питань постачання природного газу
споживачам Г енічеського району Херсонської області. За результатами
обговорення прийнято протокольне рішення щодо повторного проведення технікоекономічних розрахунків будівництва магістрального газопроводу «Енергодар Верхній Рогачик - Нижні Сірогози - Іванівка - Новотроїцьке Херсонської
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області». Реалізація вказаного варіанта забезпечила б газифікацію 44 населених
пунктів Генічеського та Новотроїцького районів і перспективу розвитку
магістральних газопроводів для газифікації східної частини Херсонської області
(Генічеський, Новотроїцький, Іванівський, Нижньосірогозький райони, до яких
входять понад 100 населених пунктів). Проведення чергової наради заплановано
на грудень 2016 року.
З метою забезпечення сталого проходження в Генічеському районі
опалювального сезону 2016/17 року, керуючись статтею 6, пунктом 8 статті 16,
пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати неефективною роботу ПрАТ «Пласт» у зв’язку з несвоєчасним
збільш енням обсягів видобутку природного газу, внаслідок чого в жовтні
2016 року 2510 абонентів м. Генічеська залишились без газопостачання.
2. Рекомендувати ПрАТ «Пласт» щодня інформувати Генічеську районну
державну адміністрацію про хід робіт із встановлення обладнання з очищення
природного газу, до введення його в експлуатацію.
3. Генічеській районній державній адміністрації:
3.1. Щ одня, до кінця опалювального сезону 2016/17 року, здійснювати
контроль за обсягами видобутку та споживання природного газу з метою
своєчасного реагування та вжиття відповідних заходів реагування у разі
виникнення критичної ситуації з енергопостачанням газифікованих населених
пунктів району. У разі виникнення критичної ситуації з газопостачанням негайно
інформувати про це в.о. заступника голови обласної державної адміністрації
А дамчика О.О. і Департаменти обласної державної адміністрації: житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, з питань
цивільного захисту та оборонної роботи.
3.2. Забезпечити створення аварійних бригад і диспетчерських пунктів,
розробку маршрутів руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, а також
створення
резервного
запасу
пально-мастильних
матеріалів
до
кінця
опалювального сезону 2016/17 року.
3.3. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань отримання
«теплих кредитів» на встановлення твердопаливних котлів та впровадження
енергоефективних заходів.
4. Генічеській
районній
державній
адміністрації
спільно
з
ПАТ «Херсонгаз» в умовах дефіциту обсягів видобутку природного газу
забезпечити дотримання затвердженого графіка обмеження розподілу газу
споживачам Генічеського району.
5. Департаменту
житлово-комунального
господарства
та
паливноенергетичного
комплексу
обласної державної адміністрації спільно
з
ПАТ «Херсонгаз» надати до 01 грудня 2016 року М іненерговугілля та
ПАТ «Укртрансгаз» вихідні дані для повторного проведення техніко-економічних
розрахунків будівництва магістрального газопроводу «Енергодар - Верхній
Рогачик - Нижні Сірогози - Іванівка - Новотроїцьке Херсонської області».
6. Контроль
за
виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

