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ВСТУП
Сфера житлово-комунального господарства є однією з найважливіших в економічній системі.

Рівень розвитку даної сфери і якість послуг, що надаються нею, в значній мірі визначають рівень
життя населення країни. У свою чергу, на комунальне господарство впливає загальна економічна
ситуація в країні і державна політика.

Житлово-комунальне господарство тривалий час в нашій країні відносилося виключно до дер-
жавного сектора економіки. Трансформаційний спад, структурні деформації в економіці, бюд-
жетні кризи періоду активних ринкових реформ зумовили сьогоднішнє положення даної галузі.
Украй високий ступінь зносу основних фондів житлово-комунального господарства, важка фінан-
сова ситуація на багатьох підприємствах галузі (перш за все державних і муніципальних), по-
всюдна практика невиконання зобов’язань, як з боку населення, так і з боку бюджетів різних
рівнів, а також постачальників послуг, адміністративні, а не ринкові методи управління, відсутність
прозорих і стабільних «правил гри» обумовлюють кризовий стан в даній галузі.

Таким чином, сьогоднішній стан галузі потребує реформування і розвитку на новому іннова-
ційному рівні. Для цього у сфері житлово-комунального господарства необхідно виявити основні
передумови інноваційного розвитку. Все це обумовлює актуальність дослідження.

Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили праці учених, що стосують-
ся особливостей функціонування і розвитку житлово-комунального господарства, таких як Абал-
кин Л.І., Аболін О.А., Адейкин О.О., Аксенов П.М., Бакутіс В.Є., Бичковський І.В., Бірюков О.П.,
Вернадський В.І., Зацепін О.Г. [2], Каменева Є.О., Карасев Г.Г., Лавров В.А., Ламперт Хайнц,
Лунц Л.Б., Ряховськая А.М. [4], Сиваєв С.Б., Таги-заде Ф.Г. [4], Чернишов Л.М. та інші.

Водночас, в економічній літературі практично повністю відсутні дослідження процесів інно-
ваційного розвитку у сфері житлово-комунального господарства. Дана обставина і обумовила ва-
гомість дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати ситуацію підприємств житлово-комунального господарства,

виявити основні проблеми і намітити шляхи їх вирішення.
РЕЗУЛЬТАТИ
Під терміном «житлово-комунальне господарство» розуміють комплекс галузей економіки, що

забезпечує функціонування інженерної інфраструктури різних будівель в населених пунктах, ство-
рює зручності і комфортабельність мешкання і знаходження в них людей шляхом надання ним
широкого спектру послуг. Включає також об’єкти соціальної інфраструктури для обслуговування
жителів.

Житлово-комунальне господарство в широкому сенсі має на увазі енергопостачання, водопос-
тачання і водовідведення, вентиляцію і централізоване ліфтове господарство, системи комуні-
кації і контролю, вивіз, системи пожежної безпеки, засоби пожежегасіння, капітальний і поточ-
ний ремонти будівель, внутрішніх загальнобудинкових інженерних комунікацій і систем (будівлі),
поточне прибирання і обробка місць загального користування, включаючи прибудинкові тери-
торії (впорядкування).

Для виявлення основних проблем проаналізуємо діяльність підприємств житлово-комуналь-
ного господарства.

Перш за все, розглянемо водопостачання і водовідведення, тобто водопровідно-каналізаційне
господарство.



138
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6

Воротинцев В.А. Передумови інноваційного розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Кількість населених пунктів, що мають централізоване водопостачання, складає 25,2%, з них:
міст (457 з 459) — 99,6%; селище (769 з 885) — 86,9%; сільських поселень (6298 з 28471) —
22,1% [3].

Кількість населених пунктів, що мають централізоване водовідведення, — 5,6%, з них: міст
(446 з 459) — 97,2%; селищ (512 з 885) — 61,2%; сільських поселень (727 з 28471) — 2,6% [3].

Рівень забезпечення населення послугами центрального водопостачання — 29370,6 тис. чоловік
або 63,9%, з них в містах — 22971,6 тис. чоловік (83,3%), у селищах — 2841,0 тис. чоловік (72,2%)
і в селах — 3558,0 тис. чоловік (24%).

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 179833,5 км., з них близько 37,4% старих
і аварійних. А протяжність каналізаційних мереж — 51011,4 км. (старих і аварійних 35,7%).

Питомі витрати електроенергії на підйом, очищення, подачу 1 м3 води складають 0,7472 кВт.ч./м3,
а на транспортування і очищення 1 м3 стічних вод — 0,60212 кВт.ч./м3 [3].

Підприємствами водопостачання використовується 47,4% встановлених виробничих потуж-
ностей мереж водопроводу, 28,2% — станцій і підйому, 41,4% — очисних споруд. А водовідве-
дення: 32,4% мереж каналізації і 38,8% очисних споруд.

Кредиторська заборгованість на кінець 2012 р. (комунальної форми власності) складала 3782144
тис. грн., з неї за енергоносії — 2956352 тис. грн. А дебіторська заборгованість на кінець 2012 р.
(комунальної форми власності) — 3983823 тис. грн., зокрема населення — 1700 тис. грн. [1].

Що стосується тарифів в цій підгалузі житлово-комунального господарства, то найнижчий
тариф водопостачання (на 01.01.12) був в Крівбаспромводопостачанні (0,51 грн./м3), а найвищий
— Вашковці Чернівецька обл. (16,13 грн./м3). Що стосується тарифів водовідведення, то найниж-
чий — Бережани Тернопільська обл. (0,65 грн./м3), а високий — Николаєвка Одеська обл. (20,00
грн./м3) [3].

Проаналізувавши водопостачання і водовідведення, проведемо аналіз змісту зливної системи
в населених пунктах України.

Загальна протяжність вулиць з твердим покриттям в Україні складає 144,2 тис. км., з якої 8,3
тис. км. (6% від їх загальної протяжності) обладнано системою зливної каналізації, протяжність
якої складає 7 тис. км., а 5,6 тис. км. (4%) обладнано мережею централізованого (комунального)
водовідведення. Цей показник збільшився в порівнянні з минулим роком на 0,3%.

Решта вулиць, а це близько 136 тис. км. (94% від їх загальної протяжності), взагалі не облад-
нані зливовою каналізацією.

Протягом 2011 р. в середньому по Україні показник очищення зливової каналізації складає
61%, що в порівнянні з минулим роком менше на 7%. Це говорить про недостатній рівень прове-
дення заходів за змістом зливних систем. Можна говорити про існуючу потребу у фінансуванні
заходів, спрямованих на поліпшення стану зливової системи. За даними Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України дана потреба складає
2316 млн. грн. Ця сума включає потреби у фінансуванні будівництва в розмірі — 1703 млн. грн.,
капітального ремонту — 395 млн. грн., поточного ремонту — 105 млн. грн. і утримання зливної
каналізації — 113 млн. грн. [3].

Як бачимо, в підгалузі водопровідно-каналізаційного господарства існує багато проблем, які
вимагають негайного рішення. Зокрема рішення питання із зливною системою України дозволи-
ло б здійснювати відповідні заходи із збереження територій населених пунктів від масових затоп-
лень і уникнути руйнування житлових будинків, громадських будівель, ліній електропередач, мостів
і доріг, мереж і комунікацій, інших об’єктів життєзабезпечення населення, сільськогосподар-
ських угідь.

Ще однією з важливих підгалузей житлово-комунального господарства є комунальна тепло-
енергетика.

За станом на 01.05.2012 р. в Україні існують 139 схем теплопостачання населених пунктів
України, 23 з яких знаходяться в Донецькій області.

Для виявлення основних проблем житлово-комунального господарства у сфері комунальної
теплоенергетики розглянемо обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго».

За станом на 31.12.2011 р. до складу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» входили 13 виробни-
чих одиниць, а також 7 експлуатаційно-ремонтних виробництв, що надають послуги з тепло-
постачання споживачів, на балансі яких знаходилися 346 котельних, 82 теплових пункту і 1153,396
км. теплових мереж (у двотрубному численні).
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Сумарна встановлена потужність котельних, що знаходилися на балансі, складала 2665,081 Гкал/ч.
Впродовж 2009-2011 рр. виробничі одиниці використовували запаси матеріалів і знаходили

грошові кошти на придбання нових матеріалів для ремонту котельного устаткування, тому своє-
часно і якісно були проведені капітальні і поточні ремонти котельних установок і теплових пунктів.

Аналіз роботи котельних ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в 2009-2011 рр. показує, що в ос-
новному, робота теплопостачальних виробничих одиниць спрямована на безперебійне постачан-
ня споживачів тепловою енергією. Проте мали місце вимушені зупинки в роботі котельних.

Кількість зупинок котельних, що збільшується з кожним роком, викликана, перш за все, пере-
боями, що почастішали, в електропостачанні із-за аварій в мережах організацій, що забезпечують
енергією. Кількість зупинок котельних унаслідок низької якості твердого і рідкого палива, що
поставлялося, і їх тривалість з кожним роком також збільшується. Наслідком цього, є незначне
зростання кількості зупинок котельних із-за поривів теплових мереж, тоді як сумарна їх тривалість
скорочується з кожним роком. Зменшилася також кількість зупинок котельних і їх тривалість по
технологічних причинах, що свідчить про підготовленість і високий рівень кваліфікації трудово-
го колективу підприємства.

Що стосується фінансових показників, то за станом на 1 січня 2012 року загальна дебіторська
заборгованість підприємства згідно фінансової звітності склала 321779 тис. грн.

Аналізуючи дебіторську заборгованість в цілому по підприємству за всіма категоріями плат-
ників за 2010-2011 рр. є тенденція її зростання. Приріст дебіторської заборгованості в 2010 р.
склав 20131,5 тис. грн., а в 2011 р. — 65412,4 тис. грн.

Структура дебіторської заборгованості впродовж всього аналізованого періоду залишається не-
змінною. Найбільша питома вага серед всієї заборгованості спостерігається по категорії населення.

На підприємстві спостерігається брак оборотних коштів, обумовлений зростанням цін на енер-
гоносії, випереджаючим підвищенням тарифів на теплопостачання і недостатнім обсягом пла-
тежів від споживачів за відпущену теплову енергію. Це призводить до того, що підприємство не
може своєчасно і в повному обсязі оплачувати спожиті енергоносії, що сприяє нарощуванню по-
точної кредиторської заборгованості.

Розрахувавши показники фінансової стійкості підприємства за 2011 р. спостерігається ситуа-
ція, при якій підприємству недостатньо власних джерел для фінансування запасів, у підприємства
відсутнє джерело забезпечення погашення кредиторської заборгованості. В результаті підприєм-
ство втрачає фінансову незалежність, має значні зобов’язання по кредитах банків. Враховуючи
задовільні показники, що характеризують майнове положення, і незадовільні показники плато-
спроможності підприємства, необхідно констатувати факт скрутного фінансового стану підприєм-
ства. Відновлення рівноваги, придбання фінансової незалежності можливе за рахунок поповнен-
ня джерел власних оборотних коштів, оновлення виробничих запасів, скорочення дебіторської
заборгованості, прискорення оборотності запасів.

Також проведемо аналіз діяльності підприємств сфери ліквідації побутових відходів.
В Україні за 2011 р. утворилися близько 52 млн. м3 побутових відходів, що складає близько 13

млн. тонн, ховаються на 6 тис. звалищах і полігонах, загальною площею більше 9 тис. га [3].
Близько 75% населення України охоплено послугами з вивозу побутових відходів, це на 1%

більше, ніж в 2010 р. Гірший показник обхвату населення послугами з вивозу побутових відходів
в Сумській області, де даний показник складає 49%.

Завдяки впровадженню в 130 населених пунктах роздільного збору побутових відходів, роботі
7 побутовосортувальних ліній і 3 сміттєспалювальних заводів перероблено і утилізувало близько
8% відходів, з них 4,2% спалено в містах Києві, Дніпропетровську і Люботині Харківської об-
ласті, а 3,8% відходів потрапило на заготовчі пункти вторинної сировини і заводи, які здійснюють
переробку побутових відходів.

У населених пунктах, в яких введені роздільний збір побутових відходів, в 2011 р. відібрано
макулатури — 58 тис. тонн, полімерів — 6 тис. тонн, скла — 4 тис. тонн, металу — 3 тис. тонн, що
потрапили на заготовчі пункти вторинної сировини.

Кількість переобтяжених звалищ складає 292 од. (5%), а 986 од. (16%) — не відповідають
нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота по паспортизації, рекультивації і санації звалищ. З
2569 звалищ, які потребують паспортизації, в 2011 р. фактично паспортизовані всього 476 од.
Найбільша кількість полігонів, що потребують паспортизації, в Херсонській області — близько
90% від загальної кількості полігонів в області і Чернігівській області — 72%.
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З 562 звалищ, що вимагають рекультивації, фактично рекультивовані 166 од. З 495 звалищ, що
вимагають санації, фактично санують 166 од. Найбільша кількість полігонів, які потребують ре-
культивації, в Закарпатській області — близько 32% від загальної кількості полігонів, в Івано-
Франківській області — 30%.

Потреба в будівництві нових полігонів складає більше 650 од. Найбільша потреба в будів-
ництві нових полігонів в Дніпропетровській області — 69 од. і в Сумській області — 64 од.

Із-за неналежної системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах,
як правило, в приватному секторі, щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих зва-
лищ, що займають площу більше 1 тис. га. Практично всі виявлені в 2011 р. несанкціоновані
звалища були ліквідовані.

Що стосується суб’єктів господарювання, які надають послуги з вивозу побутових відходів, то
в 2011 р., надавали послуги у сфері санітарного очищення 1227 організацій, зокрема 323 приватна
власність (26%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності в цій сфері в Києві
(100%) і Херсонській області (83%).

Чисельність тих, що працюють у сфері поводження з побутовими відходами складає більше 22
тис. чол.

Загальну кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає більше 4 тис. од. Се-
редній показник зношеності спецавтотранспорту в 2011 р. складає 68%. Найменший відсоток
зношеності сміттєвозів в Києві (36%).

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в Україні складає близько 35 грн./м3,
зокрема за поховання — 10 грн./м3. Середній тариф на звернення з ТБО для населення складає
близько 31 грн./м3, зокрема за поховання — близько 9 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивозу побутових відходів в 2011 р. скла-
дає більше 1,1 млрд. грн. Обсяг сплачених послуг складає більше 0,99 млрд. грн. (90% від нада-
них послуг).

Сума пільг населенню в наданні послуг з вивозу побутових відходів по розрахунках підприємств
склала 35 млн. грн., а фактично відшкодовано 30 млн. грн. (86%).

На дотаційне фінансування розвитку і утримання санітарного очищення в 2011 р. було виділе-
но більше 248 млн. грн., що на 53% більш ніж в 2010 р. Найбільші обсяги фінансування сфери
ліквідації побутових відходів відмічено в Донецькій області (47 млн. грн.), в Києві (36 млн. грн.),
Дніпропетровській області (26 млн. грн.) і Харківській області (22 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами за 2011 р. складає
290 млн. грн., з них по оплаті праці майже 9 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з
оплати праці у Волинській, Луганській областях і м. Києві.

Дебіторська заборгованість в 2011 р. складає майже 284 млн. грн., з них заборгованість насе-
лення майже 197 млн. грн., а бюджетних організацій — 50 млн. грн.

На підприємствах всіх підгалузей житлово-комунального господарства спостерігається також
проблеми з виплатою заробітної плати працівникам. Так за станом на квітень 2012 р. заборго-
ваність по заробітній платі в цілому по Україні склала 40642,2 тис. грн., що на 3467,5 тис. грн. або
в 1,09 разу більше, ніж в січні 2012 р. (сума заборгованості цього місяця складала 37174,7 тис.
грн.). Також слід зазначити, що найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати спостері-
гається в Луганській (25%), АР Крим (15%), Донецькій (12%) і Львівській (11%) областях (рис. 1).
У Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській областях, а також в м. Києві і м. Севастополі,
заборгованість відсутня.

Що стосується заборгованості з виплати зарплати у підгалузях житлово-комунального госпо-
дарства, то спостерігається наступна ситуація: найбільша питома вага суми заборгованості дово-
диться на водопровідно-каналізаційне господарство — 35,07% і житлове господарство — 22,65%
(рис. 2).

Таким чином, слід зазначити, що у сфері житлово-комунального господарства існує багато
проблем, основні з них наступні:

 знос основних фондів галузі, старі технології і як наслідок значні витрати (води, тепловій
енергії тощо) і низька енергоефективність (близько 70% житлового фонду побудовано до 1970 р.),
знос основних фондів перевищує 60%, енергоємність послуг в 2,5-3 рази перевищує показники
європейських держав; якщо на початку 90-х років в середньому по Україні на 100 км. комуналь-
них мереж доводилося 30-40 аварій, то останніми роками цей показник досяг 180 аварій на 100
км. водопроводу і 10-20 на 100 км. мереж теплопостачання;
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Рис. 1. Заборгованість з виплати заробітної плати в областях України (на 01.04.2012 р.), тис.
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Рис. 2. Заборгованість із заробітної плати у підгалузях житлово-комунального господарства [3]

 погана керованість, не контрольованість, низька якість роботи підприємств житлово-кому-
нальної галузі і послуг, що надаються ними;

 невідповідальне відношення користувачів до житла, що приводить до його швидкого фізич-
ного і морального зносу;

 важка ситуація з фінансуванням;
 велика заборгованість по виплаті зарплати працівникам і неможливість її скорочення;
 невідповідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим вимогам і потребам;
 недосконалість порядку формування тарифів, непрозорість формування цін / тарифів за по-

слуги і поточної діяльності підприємств житлово-комунальне господарство;
 невідповідність розмірів платежів за користування житлом фактичним витратам на його зміст;
 високий ступінь регіональної диференціації стану забезпеченості і якості надання житлово-

комунальних послуг;
 високий рівень монополізації сфери надання житлово-комунальних послуг і слабкий розви-

ток конкуренції в цьому секторі;
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 недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності галузі.
Вирішення даних проблем можливе шляхом інноваційного розвитку підприємств житлово-

комунального господарства, впровадження ефективних механізмів сучасних концепцій менедж-
менту, зокрема концепції управління якістю і бюджетування, що, поза сумнівом, дозволить поліп-
шити стан сфери житлово-комунального господарства.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки.
По-перше, житлово-комунальне господарство України — це важлива соціально значуща га-

лузь, яка забезпечує населення, підприємства і організації необхідними послугами, суттєво впли-
ває на розвиток економіки країни, є однією з найбільш проблемних, що потребує нагально рефор-
мування.

По-друге, наведені в статті показники свідчать про жахливий стан житлово-комунального гос-
подарства країни, його поступового погіршення.

По-третє, вихід із кризової ситуації можливий за рахунок інноваційних підходів до розвитку
житлово-комунального господарства, перехід на більш ефективні схеми взаємодії між населен-
ням та підприємствами, з одного боку, та організаціями, що надають комунально-побутові послу-
ги з іншого боку.

По-четверте, вирішення ситуації з житлово-комунальним господарство можливо лише змінив-
ши підходи до застарілих схем теплопостачання, організації водопостачання та водовідведення,
електрозабезпечення, газозабезпечення тощо.

По-п’яте, в подальших дослідженнях необхідно зосередити увагу на вирішення питання щодо
впровадження інноваційних технологій, їх фінансового забезпечення, економічної ефективності.
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