
125
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №4

УДК 332.87

Сухіна О.О.,
к.н.держ.упр., доцент, ДНАБА
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Розглядається сучасний стан галузі теплопостачання в контексті функціонування ринкових
відносин. Досліджується можливість побудови ефективної структури джерел фінансування
підприємств теплового господарства в умовах кризи житлово-комунального сектору. Також про-
понуються перетворення, що мають відбуватися у галузі, які спрямовані на створення ефектив-
них організаційно-фінансових механізмів реформування і модернізації всього ЖКГ, а також по-
в’язані з пріоритетним напрямком розвитку — залученням інвестицій в комунальний сектор, що,
в свою чергу, сприятиме вирішенню питань енергетичної безпеки України.
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ВСТУП
Житлово-комунальне господарство — це галузь економіки, яка має важливе соціальне значен-

ня: послуги підприємств галузі надаються як за місцями проживання, так і за місцями роботи і
відпочинку людей, вони спрямовані на задоволення першочергових потреб населення і життєво
необхідні людям; від рівня житлово-комунальних послуг, стану житлових будинків, теплових,
водопровідних, каналізаційних мереж залежить не тільки зручність проживання, а іноді — здоро-
в’я і життя людей. Тому забезпечення ефективного функціонування підприємств житлово-кому-
нального господарства є одним із важливих завдань у кожній країні.

Сформований за багато десятиліть господарський механізм у житлово-комунальному госпо-
дарстві не стимулює ефективний розвиток підприємств і організацій, не орієнтує їх на поліпшен-
ня якості послуг на базі нових технологій, породжує «утриманство». Усе це привело до зниження
надійності і стійкості роботи всіх структур житлово-комунального сектору, до посилення соці-
альної напруженості, особливо в зимовий період. Деякі підприємства й організації житлово-ко-
мунального господарства виступають як природні монополії, однак ефективний механізм контро-
лю за їх діяльністю і тарифами до тепер не створений, плата за послуги комунальних підприємств
не має чіткого обґрунтування. При відсутності об’єктивного контролю і обліку обсягів фактично
наданих послуг і їхньої якості, розрахунок здійснюється за усередненими показниками, що супе-
речить ринковим принципам.

Проблеми реформування галузі висвітлювали в своїх роботах як українські (Жемеренко Є.В.,
Лагутін В., Мельник С., Сінцова О.О., Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. та ін.),
так і зарубіжні вчені (Зайцев Л.Г., Віханський О.С., Грязнова А.Г., Каменева О.О., Моляков Д.С.,
Леонтьев В.Е.). Проте в цих роботах не було приділено достатньої уваги якісному аспекту розвит-
ку підприємств теплопостачання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Фінансове становище підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, незадовільне і

зумовлене, насамперед, постійно зростаючою заборгованістю з оплати послуг з боку підприємств,
бюджетних установ та населення. Ситуацію погіршує велика кількість пільг, передбачених зако-
нодавством для окремих категорій населення, та заборгованість бюджетів різних рівнів з відшко-
дування оплати наданих послуг за цими пільгами.

Невирішеними залишаються питання фінансування утримання, оновлення, розвитку та мо-
дернізації діючих потужностей, насамперед теплопостачання. Безперечно необхідно відшкодову-
вати раціональні витрати на виробництво житлово-комунальних послуг і організацію нормальної
експлуатаційної діяльності комунального підприємства. Однак неможливо робити це тільки за
рахунок коштів населення. При відсутності об’єктивного контролю й обліку фактично наданих
населенню послуг у кількісному і якісному вираженні, не можна стягувати зі споживачів повну
оплату за невиконані послуги (про це свідчить низька якість обслуговування споживачів), а також
відшкодовувати за рахунок коштів населення капітальні вкладення і витрати тепла, через низьку
якість ремонту, неефективної експлуатації інженерних мереж і т.д.

Отже, метою статті є дослідження проблем реформування ЖКГ.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Теплове господарство є складною системою, яка виконує функції тепловиробництва, передачі

теплоносія по магістральних і внутрішньобудинкових мережах до обігрівачів приміщень і потре-
бує використання різних засобів управління, контролю, обліку та ін.[4]. Теплопостачання —
найбільш енерговитратна галузь української економіки.

В 2011 рр. в Донецькій області виконані роботи з реконструкції та капітального ремонту об’єктів
житлово-комунального господарства за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів та влас-
них коштів підприємств на суму 55,5 млн.грн, які спрямовані в основному на енергозберігаючі
заходи. Завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій і сучасного енергоефективного ус-
таткування зменшились витрати палива і електроенергії та поліпшилась якість надання житлово-
комунальних послуг [2].

Підприємствами Донецької області постійно ведеться робота по модернізації і реконструкції
котельного господарства, впровадженню нових технологій і заходів щодо енергозбереження.

Одним з важливих напрямів роботи теплопостачальних підприємств є розробка і впроваджен-
ня схем оптимізації теплопостачання міст і селищ області. В містах з глибоким спадом виробниц-
тва значна частина котелень, в яких котельні агрегати морально і фізично застаріли і знаходяться
в неробочому стані або повністю демонтовані, припинили свою роботу. На теперішній час по
14-ти населених пунктах вже розроблені і частково впроваджуються схеми оптимізації систем
теплопостачання. Робота по розробці схеми оптимізації систем теплопостачання триває.

Для оцінки проблем, що виникають в діяльності комунальних підприємств теплопостачання,
виконаний аналіз кількості котелень (усього), сумарної потужності котелен, аналіз виробництва
та відпуск теплової енергії по містах Донецької області у 2007-2011 рр.

На основі даних статистики в табл. 1 представлена інформація щодо зміни показників тепло-
постачання.

Таблиця 1. Основні показники роботи теплового господарства Донецької області *

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2008/
2007

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

Кількість
котелень на
кінець року, од. 2427 2372 2416 2399 2412 -2,27 1,85 -0,70 0,54
Сумарна потуж-
ність котелень на
кінець року,
Гкал/год 14164,8 13957,5 13842,6 12151,5 11856,9 -1,46 -0,82 -12,22 -2,42
Протяжність теп-
лових та парових
мереж у двотруб-
ному обчисленні
на кінець року, км 5031 4954,7 4905,2 4777 4645 -1,52 -1,00 -2,61 -2,76
Вироблено
теплової енергії
за рік, тис.Гкал 14951,1 15145,2 13607 11289,7 10701,3 1,30 -10,16 -17,03 -5,21
Відпущено теп-
лової енергії
всього за рік,
тис.Гкал 13153,5 13351,2 11988,6 9772,9 9195,3 1,50 -10,21 -18,48 -5,91
у тому числі
своїм
споживачам 12973 13086,3 11767,2 9709,9 9168,6 0,87 -10,08 -17,48 -5,57
з них
населенню 7926,9 7862,2 7071,9 6886,2 6676,1 -0,82 -10,05 -2,63 -3,05
на комунально-
побутові потреби 2227,3 2314,4 2060,9 2077,6 1916,1 3,91 -10,95 0,81 -7,77

* Розраховано автором на основі статистичних даних
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Після проведення дослідження виявлено, що кількість котелень змінюється на протязі дослід-
жуваного періоду. Так, у 2008 році порівняно з 2007 роком їх кількість зменшилась на 55 одиниць
(-2,27%), проте вже у 2009 збільшилась на 44 од. (1,85%), 2010 році знову спостерігається нега-
тивна динаміка на 0,7 %, а 2011 році вже проглядається збільшення на 13 одиниць (0,54%). Мак-
симальна кількість котелень, згідно з рис. 1, була в 2007 році і становила 2427 одиниць.
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Рис. 1. Динаміка кількості котелень за 2007-2011 рр. у Донецькій області (Складено автором на основі
статистичних даних)

Сьогодні в сфері теплопостачання існують невирішені проблеми, що характерні для більшості
населених пунктів Донецької області та України в цілому, а саме:

а) потужності встановленого обладнання котелень, як правило, значно перевищують теплові
навантаження;

б) не виконуються вимоги чинних в Україні норм і правил щодо регулювання та обліку тепло-
вої енергії при її виробництві, транспортуванні та споживанні;

в) основне та допоміжне обладнання котелень практично вичерпало всі допустимі терміни
експлуатації (термін експлуатації понад 57% котелень перевищує 20 років);

г) низька надійність теплових мереж через відсутність їх резервування, вичерпаний природ-
ний ресурс та незадовільна теплоізоляція, що обумовлює великі втрати тепла (до 30%), суттєві
економічні збитки внаслідок частих аварій та значних обсягів ремонтних робіт;

д) в більшості міст централізоване гаряче водопостачання здійснюється за графіком, в окре-
мих містах, у т.ч. в обласних центрах, воно взагалі відсутнє, а трубопроводи систем гарячого
водопостачання не підлягають відновленню.

Також серйозною проблемою в населених пунктах є некероване відключення споживачів від
централізованої системи теплопостачання та перехід на індивідуальне (поквартирне) опалення,
що призводить до «розбалансування» теплових мереж та «перевантаження» газових мереж, тиск
і діаметри яких не враховують додаткового обсягу споживання газу. Це призводить до значних
втрат паливо-енергетичних ресурсів та збитків, особливо в нинішніх умовах зростання цін на
енергоносії, зокрема на природний газ.

Теплопостачальні підприємства, які експлуатують потужні централізовані системи теплопос-
тачання не в змозі скорочувати свої витрати у строгій відповідності з рівнем падіння попиту на
тепло в короткостроковий та середньостроковий перспективах. Таким чином, зниження попиту
на тепло веде не до економії палива, а до надлишкового виробництва тепла, яке розсіюється у
вигляді теплових втрат [5].
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Витрати залишаються високими і їх неможливо в короткий період скоротити, внаслідок
чого виникає необхідність в підвищенні тарифів, що в свою чергу веде до зниження кількості
споживачів.

Підвищення тарифів дає можливість теплопостачальним підприємствам інвестувати кошти в
модернізацію своїх систем. Разом з цим, підвищення тарифів призводить до зниження ринкової
долі сектору централізованого теплопостачання. Якщо паралельно з ростом цін не підвищується
якість послуг, споживачі переходять на інші (автономні, індивідуальні) системи опалення. Побу-
тові споживачі, в основному, звертають увагу на якість послуг, хочуть мати можливість змінювати
температуру опалення в будинку, а також включати і виключати опалення за власним бажанням та
не залежати від опалювальних періодів. Споживачі також хочуть мати можливість швидко та лег-
ко вирішувати питання, пов‘язані з обслуговуванням та розрахунками.

Ціна починає грати важливу роль у тому випадку, коли в значній мірі різняться ціни на види
опалення: зокрема, якщо ціни на газ для побутових споживачів продовжують субсидуватися, а
ціни на послуги централізованого теплопостачання ростуть; або, коли теплопостачальні органі-
зації значно завищують тарифи з метою покриття своїх затрат внаслідок неефективної системи.

Недостатня увага до споживача виявляється значною довгостроковою проблемою систем цен-
тралізованого теплопостачання. Таке падіння попиту на послуги централізованого теплопоста-
чання може бути тимчасовим, поки споживач робить свій вибір і ринок приходить в нову рівнова-
гу, з іншого боку споживач може лишитися можливості вибору, яку буде вкрай складно або навіть
неможливо створити заново [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, для вирішення даної проблеми політика держави, теплопостачальних органі-

зацій має бути спрямована на перехід від виробничої моделі управління до моделі, орієнтованої
на споживача. Теплопостачання складає значну частину енергетичного балансу України і є питан-
ням національного масштабу. Сутність енергетичної безпеки — це стале та надійне теплозабезпе-
чення. У випадках збоїв, або виходу з ладу систем теплопостачання можуть постраждати тисячі
сімей, підприємств та громадських організацій.

Системи централізованого теплопостачання при ефективному управлінні можуть в значній
мірі сприяти вирішенню питань енергетичної безпеки країни в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про теплопостачання: Закон України від 02 червня 2005 р. №2633-IV. — [Електронний ре-

сурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-15
2. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон Украї-

ни від 11 вересня 2003 р. №1160-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №9.
3. Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, поста-

чання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води: Поста-
нова КМУ від 10 липня 2006 р. №955. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP060955.html

4. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівар-
тості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства: На-
каз Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 06.03.2002 р. №47.
— [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseie/ua-xmtefr/index.htm.

5. Білянський О.П. Комунальні послуги в умовах ринку / О.П. Білянський // Урядовий кур’єр.
— 2012. — №25. — С. 9.

6. Крикавський Є.І. Регіональна політика енергоощадних інвестицій у житлове теплопоста-
чання / Є.І. Крикавський, З.А. Люльчак // Регіональна економіка. — 2011. — №1. — С. 42-51.

Стаття надійшла до редакції 26 жовтня 2012 року

Сухіна О.О. Реформування ЖКГ: якісний аспект (на прикладі підприємств теплопостачання Донецької області)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-152
http://ua-info.biz/legal/baseie/ua-xmtefr/index.htm.5

