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Про стан підготовки підприємств
житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу
та об’єктів соціальної сфери
до опалювального сезону 2016/17 року
Станом на 20 липня 2016 року рівень підготовки об’єктів життєзабезпечення
відповідно до вимог Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України повинен становити 50%.
Згідно з моніторингом виконання заходів у галузі водопостачання та
водовідведення, в середньому ці об’єкти по області підготовлено на 65 - 70%.
Проте за деякими показниками роботи ведуться з відставанням від доведеного,
а саме:
- у Голопристанському районі на 44% підготовлено водопровідні мережі, не
ведуться роботи по ремонту каналізаційної насосної станції;
-у Каланчацькому районі відновлювальні роботи по каналізаційних мережах
проведено на 33%;
-у Каховському районі готовність артезіанських свердловин становить 34%.
У Бериславському районі до теперішнього часу не визначено планові
показники по ремонту об’єктів та споруд з водопостачання та водовідведення.
У галузі теплопостачання готовність об’єктів - 35%. Зокрема, з відставанням
від графіка ведуться роботи по заміні теплових мереж у м. Олешках, із передбачених
0,3 км - роботи не розпочато.
Найгіршу підготовку об’єктів теплопостачання до опалювального періоду
зафіксовано на теплопостачальних підприємствах м. Херсона. Так, із 49 котелень
всього підготовлено - 18 (36%), із 4-х відомчих котелень жодна не готова. Аналогічна
ситуація і по готовності теплових мереж (всього підготовлено 106,412 км, або 46%).
Замінено аварійних дільниць комунальних мереж - 0,296 км, або 31%.
Станом на 20 липня 2016 року по області комплексно підготовлено до зими
1438 будинків (49,5%), у тому числі 618 будинків (48,4%) з централізованим
опаленням. Загальний показник з проведення ремонту електрогцитових будинків 60,8%, з ремонту покрівлі - 17,5%, з ремонту холодного водопостачання - 14%.
Найкращі показники з комплексної підготовки будинків у Горностаївському
районі (60%), у м.Гола Пристань (55%) та у Генічеському районі (55%). Найнижчий
рівень - у м.Херсоні (49%), також в місті не розпочато ремонтні роботи покрівель та
внутрішньобудинкових мереж водо- та теплопостачання.
Готовність дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий
період 2016/17 року становить в середньому 59%.
Повільними темпами ведуться роботи з виконання заходів, спрямованих на
скорочення та заміщення споживання природного газу. Із запланованих
22 котелень проведено роботи на 4 об’єктах бюджетної сфери охорони здоров’я.
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Станом на 01 липня 2016 року з 1278 багатоповерхових будинків оснащено
приладами обліку - 682 (53,4%). У поточному році роботи в цьому напрямку
підприємством ПАТ «Херсонська ТЕЦ» проводитися не будуть.
Станом на 15 липня 2016 року Херсонським міськвиконкомом затверджено
технічну раду з розробки нової Схеми теплопостачання м.Херсона, проте засідання не
проводилися.
02 липня 2016 року відбулося виїзне засідання з питань підготовки
господарського комплексу Генічеського району та м. Генічеська до роботи в осінньозимовий період 2016/17 року. За результатами акцентовано увагу щодо своєчасного
укладання договорів на постачання природного газу, проведення наради із найбільш
енергоємними споживачами для зменшення споживання енергоресурсів процесів із
годин максимального навантаження енергосистеми в нічний період.
За інформацією НАК «Нафтогаз України», на 21 липня 2016 року Херсонська
область за рівнем оплати за спожитий природний газ, використаний для виробництва
теплової енергії, посідає 15 місце серед областей України.
Борг підприємств теплоенергетики, з урахуванням минулих років, складає
100,1 млн грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року менше на 15%.
Так, у 2016 році теплопостачальними підприємствами спожито 48,4 млн куб.м
газу на суму 145,3 млн грн, сплачено - 117,2 млн грн, рівень оплати становить 80,6%
(середній рівень оплати по Україні - 81%). Борг за 2016 рік - 28,1 млн грн.
Найнижчий рівень оплати за спожитий природний газ у поточному році мають
КП «Міськтеплокомуненерго» м. Гола Пристань (0%), КП «Цюрупинськ-сервіс»
м. Олешки (14%) та ПП «Херсонтеплогенерація» (22%).
За оперативними даними, заборгованість
з різниці в тарифах станом
на 01 червня 2016 року складає 153,9 млн грн, у тому числі:
- по теплопостачальних підприємствах - 44,9 млн грн;
- по підприємствах водопостачання та водовідведення - 109,0 млн грн.
Станом на 01 червня 2016 року населення області розрахувалося за житловокомунальні послуги на 138,9%, що на 41,4% більше ніж на початок року (середній
показник по Україні - 99,0%, 9 місце).
За результатами січня - травня поточного року на недостатньому рівні
здійснювалась
робота
щодо покращення
рівня
оплати
у
районах:
Нижньосірогозькому - 93,3%, Великолепетиському - 94,1%, Новотроїцькому - 94,3%,
Іванівському - 95,7%, де рівень нижче середньообласного показника.
Станом на 11 липня 2016 року, за даними Держенергоефективності, видано
З 554 кредити на енергозберігаючі заходи на суму 51,5 млн грн.
Проте з 06 липня 2016 року банками тимчасово призупиняється видача «теплих
кредитів» за напрямом «придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з 30%
розміром відшкодування».
За іншими напрямки програми утеплення здійснюються:
- 20% відшкодування для фізичних осіб на придбання «негазових» котлів (70%
для отримувачів субсидії);
- 40% відшкодування для ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективних
матеріалів та обладнання (70% - для отримувачів субсидії).
У І кварталі 2016 року проведено експрес-обстеження установ бюджетної
сфери щодо впровадження енергозберігаючих заходів та ощадного використання
енергетичних ресурсів. За рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)
обласного бюджету будуть проводитися роботи з реконструкції котелень та
встановлення нових котлоагрегатів.
3 метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в осінньо-

з
зимовий період 2016/17 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 незадовільною роботу Херсонського міськвиконкому щодо
підготовки господарського комплексу м.Херсона до роботи в осінньо-зимовий період
2016/17 року.
2. Визнати недостатньою роботу Нижньосірогозької, Великолепетиської,
Новотроїцької та Іванівської районних державних адміністрацій щодо рівня оплати
населенням за спожиті житлово-комунальні послуги.
3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам міст
обласного значення:
3.1. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки об’єктів
життєзабезпечення для сталого їх функціонування в опалювальний період
2016/17 року у відповідності зі встановленими показниками.
3.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо
необхідності раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, по
встановленню приладів обліку води та тепла, здійсненню заходів щодо скорочення
споживання енергоресурсів.
4. Районним державним адміністраціям, Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації, рекомендувати міськвиконкомам міст
обласного значення проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з
населенням області щодо можливості отримання субсидії на житлово-комунальні
послуги, а також робочі виїзди в населені пункти для проведення зустрічей з
громадянами.
5. Рекомендувати Херсонському міськвиконкому:
5.1. Прискорити виконання розроблених заходів з підготовки господарського
комплексу м.Херсона до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року та
забезпечити їх рівень підготовки відповідно до планових показників Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України.
Відповідну інформацію щодо стану виконання заходів надавати щомісяця до 14 та
30 числа Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
5.2. Вжити вичерпних заходів щодо розробки нової Схеми теплопостачання
м.Херсона на 2011 - 2020 роки. Інформувати про стан їх виконання щомісяця
до 30 числа Департамент житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
5.3. Розглянути можливість вирішення питання щодо врегулювання тарифів
між
теплопостачальними
підприємствами
МКП
«Херсонтеплоенерго»
та
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на виробництво теплової енергії для мешканців обласного
центру. За результатами поінформувати Департамент житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
6.
Рекомендувати
Голопристанському
міськвиконкому
спільно
з
МКП «Міськтеплоенерго» м.Гола Пристань вжити заходів щодо погашення
заборгованості за спожитий природній газ до початку опалювального сезону
2016/17 року.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника
голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

