
К.Р. Сафіуліна

Про що і як потрібно інформувати 
громадськість

(рекомендації для надавачів житлово-комунальних 
послуг щодо створення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів для населення)

Рекомендовано до друку науково-технічною радою 
Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства

Підготовлено
Інститутом місцевого розвитку

у співпраці із Державним комітетом України з питань
житлово-комунального господарства

за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

Київ 2005



УДК 659.3(083.13):332.872.23

ББК 65.9(4Укр)44

Сафіуліна К.Р. Про що і як інформувати громадськість: ІМР/ ПАДКО/ Агентство США 
з міжнародного розвитку. – Київ, 2005.- 36 с.: іл., табл.

ISBN 966-8026-66-7

Проаналізовано  основні  причини  неефективної  роботи  з  інформування 
громадськості працівниками підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ). 
Обґрунтовано переваги надання інформації щодо стану та проблем підприємств ЖКГ 
через  місцеву  пресу.  Детально  розглянуто  структуру  опису  житлово-комунального 
підприємства  –  своєрідного  його  „паспорта”  та  надано  рекомендації  стосовно 
створення  інформаційно-рекламних  матеріалів,  оприлюднення  яких  дозволить 
підвищити поінформованість та обізнаність мешканців із актуальних питань житлово-
комунального обслуговування.

Рекомендовано  до  друку  науково-технічною  радою  Державного  комітету 
України з питань житлово-комунального господарства, протокол № 20 від 05 жовтня 
2005 р.

Рецензенти: д-р соц. наук, професор Соболєв Василь Олександрович 
канд. соц. наук, доцент Нікітіна Віра Вікторівна

ІSBN 966-8026-66-7

© К.Р. Сафіуліна, 2005



© ІМР / ПАДКО / Агентство США з 
міжнародного розвитку, Київ, 2005



ЗМІСТ
ВСТУП                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  5  
СПЕЦИФІКА ІНФОРМУВАННЯ В ДРУКОВАНИХ ЗМІ                                               ...........................................  10  
ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ У ПРЕСІ                                                    ................................................  11  
ОПИС ПІДПРИЄМСТВА                                                                                                        ....................................................................................................  12  

СТРУКТУРА ОПИСУ                                                                                                                        ....................................................................................................................  12  
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА                                                                                                 .............................................................................................  12  
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА                                                                                     .................................................................................  15  
ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА                                                                     .................................................................  16  
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПЕРСОНАЛ                                                                                        ....................................................................................  16  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ                                                                                                           .......................................................................................................  17  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛИ, НАДАНІ У ДОДАТКАХ                                         .....................................  18  
КІЛЬКА СЛІВ НА ЗАВЕРШЕННЯ                                                                                       ...................................................................................  18  
ДОДАТКИ                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  19  
ДОДАТОК А
ОПИС ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ЖИТОМИРА                                                       ...................................................  20  
ДОДАТОК Б
СТИСЛА ВЕРСІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
(ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ ТА ЧЛЕНІВ ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ)                                         .....................................  24  
ДОДАТОК В
ОПИС ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА М. ЛУБНИ                                                      ..................................................  29  
ДОДАТОК Г
РІЧНИЙ ЗВІТ                                                                                                                            ........................................................................................................................  33  



Рекомендації для надавачів житлово-комунальних послуг 

ВСТУП

Реформування  житлово-комунального  господарства,  проголошене  Законом  України∗, 
безпосередньо  торкається  інтересів  не  лише  влади  та  підприємств  галузі,  а  значною  мірою  - 
населення  територіальних  утворень,  споживачів  житлово-комунальних  послуг.  Це  означає,  що 
населення стає зацікавленою стороною в процесі прийняття рішень, що мають сприяти розвитку 
житлово-комунальної сфери та покращенню якості послуг. Але реальною участь громадськості в 
перетвореннях  ЖКГ  може  бути  лише  за  умов  повної  інформованості  вже  на  ранніх  стадіях 
процесу  прийняття  рішень.  З  огляду  на  це,  об’єктивне  та  своєчасне  інформування  населення 
набуває неабиякої значущості.

Процес  передачі  інформації  та  її  отримання  громадськістю  називається  публічною 
комунікацією. При цьому основними каналами, за допомогою яких відбувається ця комунікація, є 
засоби масової інформації (ЗМІ). 

Засоби масової інформації, особливо місцевого рівня, відіграють важливу роль у процесі 
залучення населення до вирішення проблем громади. ЗМІ розповсюджують інформацію, норми та 
цінності, засвоєння яких є необхідним для забезпечення свідомої та реальної участі громадян у 
суспільному житті. 

Основними  функціями  ЗМІ  в  публічній  сфері  є  інформування  населення,  інтерпретація 
інформації  (таким  чином  відбувається  вплив  ЗМІ  на  отримувачів  інформації)  та  надання 
громадськості можливості впливу на осіб, що приймають рішення. 

Вплив ЗМІ на аудиторію визначається двома поняттями: дієвістю та ефективністю. Дієвість 
– це швидка реакція громадськості на оприлюднену інформацію. 

Один бізнесмен запитує іншого:
- Як ти гадаєш, інформування через нашу місцеву пресу є дієвим?
- Авжеж. Учора зранку в міській газеті я дав оголошення, що моєму магазинові потрібний нічний 
сторож.
- Ну то що?
- А сьогодні вночі мій магазин обікрали.

Ефективність – ступінь досягнення цілей, що ставляться перед аудиторією, та задоволення 
аудиторії отриманою інформацією. До ефективності можна також віднести близькість інформації 
до запитів аудиторії. Дієвість та ефективність взаємно пов’язані. Навряд чи слід чекати швидкої 
реакції  громадськості  на  оприлюднену  інформацію,  якщо  її  тематика  не  відповідає  запиту 
аудиторії.  З  іншого  боку,  якщо  інформація,  яку  розповсюджено  через  ЗМІ,  не  задовольняє 
аудиторію, то реакція на неї, хоча й негативна, може бути досить оперативною. 

Сьогодні в українському суспільстві спостерігається прагматизація масової свідомості. Це 
не означає, що наші жінки відмовилися від перегляду мексиканських чи бразильських серіалів, але 
все-таки у багатьох людей останнім часом збільшується інтерес до реальних проблем. Проблеми 
житлово-комунального господарства є одними з найважливіших проблем міського життя, бо вони 
стосуються практично кожного мешканця.

Зустрілися американець та українець. Українець питає в американця:
- Чого ти такий засмучений?
Той відповідає:
- Та проблем багато. Народилася третя дитина, квартира стала замалою, потрібно нову шукати.  
Старший син закінчує школу, треба якийсь коледж обирати. Донька стала пізно додому приходити, 
треба з’ясувати, з ким зустрічається.
- Та невже це проблеми? У мене такими проблемами дружина переймається. А я вирішую глобальні.
- ????
- А такі. Увечері сядемо із приятелем, вип’ємо горілочки та вирішуємо, вступати Україні до НАТО, чи ні. 

Вирішення цих проблем неможливе без реформування ЖКГ, при цьому запорукою успіху є 
активна та змістовна участь членів місцевих громад у процесі перетворень. Але громадськість не 
 Закон  України  “Про Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
України на 2004-2010 роки”  від 24 червня 2004 р. № 1869-ІV 
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може  бути  активною,  не  будучи  належно  поінформованою  та  обізнаною  з  питань  діяльності 
житлово-комунальних підприємств та ключових аспектів реформи. Чи розуміють це ті, хто має 
бути  основними  “провідниками”  реформи,  –  надавачі  житлово-комунальних  послуг  –  місцева 
влада та житлово-комунальні підприємства?

Здається, що важливість інформування та просвіти населення для отримання громадської 
підтримки реформування житлово-комунального господарства України не має викликати жодного 
сумніву.  Тим  не  менш,  інформаційно-просвітницька  робота  щодо  стану  та  проблем  житлово-
комунальних  підприємств,  цілей  та  завдань  реформи  ЖКГ  у  багатьох  містах  поки  ще  не  є 
ефективною.  Однією  з  причин  такого  стану  є  неготовність  до  цієї  роботи  значної  частини 
керівників житлово-комунальних підприємств. 

Можна  сформулювати  три  основних  позиції  щодо  проведення  інформаційно-
роз’яснювальної  роботи з  населенням,  які  висловлюють деякі  керівники житлово-комунальних 
підприємств.

Перші  вважають,  що  житлово-комунальні  підприємства  мають  добре  виконувати  свої 
функції, а все інше – „від лукавого”: „Ми – технарі, наше завдання – надавати послуги. Чому ми 
маємо переконувати споживачів у тому, що працюємо сумлінно та кваліфіковано, доводити, що 
раціонально  використовуємо  кошти,  що  надходять,  роз’яснювати,  що  за  послуги  потрібно 
платити? Це не наша справа. Те, що у споживачів є вода, тепло, вивозиться сміття та надаються 
інші послуги – має говорити само за себе”. 

Другі  нібито  розуміють,  що  таку  роботу  необхідно  проводити,  але  їм  нема  коли  нею 
займатися: „У нас купа фінансових та технічних проблем: борги за енергоносії, зношеність систем 
та обладнання, що веде до чисельних аварій, заборгованість тих же самих споживачів. Нам би, як 
„Мальчишу-Кибальчишу”, хоча б „день простояти та ніч протриматися”, яка тут інформаційно-
роз’яснювальна робота! Якщо вже керівництво міста скаже, що треба виступити на телебаченні, 
або  що  давно  не  було  в  газеті  публікацій  стосовно  проблем  підприємства  –  то  організуємо 
інтерв’ю чи напишемо статтю”. 

Треті, цілком усвідомлюючи важливість інформування та просвіти споживачів щодо стану 
та проблем житлово-комунального обслуговування, досить активно проводять цю роботу, але не 
отримують тих результатів, на які очікують: „Ми часто виступаємо у ЗМІ, вже стали „зірками 
телебачення”, публікуємо статті, звертаємося до людей з проханнями погасити заборгованість та 
погрожуємо відключеннями злісним боржникам, роз’яснюємо необхідність підвищення тарифів. А 
віз,  як  кажуть,  і  нині  там:  заборгованість  зменшується  не  такими  темпами,  як  хотілося  б, 
споживачі категорично проти підвищення тарифів. Тобто, ми витрачаємо зусилля та кошти, але 
суттєвого ефекту від такої роботи не бачимо”. 

Як можна прокоментувати ці типові точки зору? 
Прихильники першої позиції  мають знати, що зв’язки з громадськістю – public relations 

(PR) – це, в першу чергу, управлінська функція. І якщо керівник каже, що займатися цим не його 
справа, то він є поганим менеджером. Комунікації з громадськістю – життєво важливий ресурс, 
яким  необхідно  керувати.  Можна  мати  високу  кваліфікацію,  добре  виконувати  свою  роботу 
(наскільки це можливо в умовах сьогоднішньої скрути в житлово-комунальній галузі), але, якщо 
„вміла приготувати, та не вміла подавати”, якщо працівники житлово-комунальних підприємств 
не хочуть чи не можуть показати споживачам свої вміння, знання, професіоналізм, переконати їх у 
тому, що інтереси своїх клієнтів вони ставлять вище власних, то досить багато людей все одно не 
будуть  задоволеними  якістю  послуг.  При  цьому,  вони  пов’язуватимуть  проблеми  житлово-
комунального обслуговування не стільки з  поганим фінансовим та технічним станом житлово-
комунальних  підприємств,  скільки  з  недостатньо  ефективною  роботою  їх  персоналу.  Цей 
висновок підтверджує вивчення громадської думки в більше ніж 30 містах України. Результати 
фокусних груп доводять, що у переважній більшості міст досить багато респондентів вважають 
причинами  негараздів  у  житлово-комунальному  обслуговуванні  погану  організацією  роботи 
підприємств-надавачів  житлово-комунальних  послуг,  безгосподарність  та  некомпетентність  їх 
працівників.  Водночас  провідні  фахівці  України,  консультанти Інституту місцевого розвитку з 
технічних,  економічних,  організаційних,  правових  та  інших  питань  досить  високо  оцінюють 
професіоналізм та кваліфікацію багатьох спеціалістів цих підприємств. 
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Виразникам другої точки зору слід усвідомити, що коренем багатьох проблем житлово-
комунальних підприємств є нерозуміння більшістю населення кризового стану галузі. Як свідчать 
результати  вивчення  громадської  думки,  досить  багато  людей  навіть  не  замислюються  про 
існування загрози виходу з ладу систем тепло- і водопостачання, водовідведення та ін., що може 
призвести  до  припинення  надання  житлово-комунальних  послуг.  Вони  не  побоюються,  що  їм 
доведеться  носити  воду  з  колодязів,  „освоювати”  найближчі  лісопосадки  та  майструвати 
„буржуйки”, тому що “такого не може бути, тому що такого не може бути ніколи”, і взагалі, про 
це повинна піклуватися влада. Як висловився один з учасників фокусної групи - пенсіонер: „Не 
уявляю собі такого. Міська влада без води не залишить”. 

У масовій свідомості  досить поширеною є думка, що житлово-комунальні підприємства 
непогано  працювали  раніше;  гірше,  але  працюють  і  зараз,  коли  багато  людей  не  платить  за 
спожиті  послуги,  ну і  якось далі  працюватимуть.  Тому інформаційно-роз’яснювальна робота з 
населенням  для  розсіювання  необґрунтованого  оптимізму  мешканців,  покращення  розуміння 
споживачами необхідності змін у ЖКГ та активізації  їх участі в реформуванні галузі,  повинна 
стати  органічною  складовою  діяльності  житлово-комунального  підприємства.  Причому,  треба 
враховувати, що PR-діяльність носить не епізодичний, а систематичний характер. Вона не може 
обмежитися кількома подіями або заходами - це кампанія, що має проводитися не фрагментарно, 
від  випадку  до  випадку,  а  на  постійній  основі  за  розробленим  медіа-планом.  Крім  того,  PR-
відносини  повинні  ґрунтуватися  на  добровільному  бажанні  підприємства  та  громадськості 
одержувати інформацію один від одного, бути відкритими і готовими до співробітництва.

Ті  керівники  житлово-комунальних  підприємств,  які  приділяють  багато  уваги 
інформуванню та просвіті споживачів своїх послуг, чиї обличчя не сходять з телевізійного екрану, 
під чиї виступи в радіоефірі щодо страшних комунальних проблем солодко засинають діти, і які, 
при  тому,  не  бачать  очікуваних  змін  у  платіжній  поведінці  споживачів,  вочевидь,  мають 
примиритися з тим, що кількість не завжди переходить у якість. Це може пояснюватися низкою 
наступних обставин. 

По-перше, іноді інформація може не знайти свого адресата, оскільки невірно обрані ЗМІ, 
через  які  відбувається  публічна  комунікація.  Наприклад,  в  одному з  міст,  що  брали  участь  у 
Програмі модернізації муніципального водопостачання в Україні, інформаційна кампанія спочатку 
була  спрямована  на  місцеву  газету.  У  цій  газеті  публікувалися  матеріали  стосовно  стану  та 
проблем міського водопостачання,  інтерв’ю з  керівниками міста  та  Водоканалу про заходи та 
плани з поліпшення якості послуг, піднімалися питання норм споживання води та тарифів. Але 
результати  проведених  у  місті  фокусних  груп  довели,  що  переважна  більшість  мешканців 
дізнається про міські новини, слухаючи місцеве радіо. Тобто, Водоканал витрачав свої зусилля (і 
кошти!)  на  інформування населення,  а  ця інформація до багатьох людей не доходила.  А коли 
акценти  в  інформаційно-роз’яснювальній  роботі  були  зміщені  та  організовано  висвітлення 
проблем водопостачання  на  радіо,  то  ефективність  інформування  відчутно  зросла.  При цьому 
активізувався  зворотний  зв’язок  –  люди  почали  телефонувати  на  радіо,  коментуючи  почуту 
інформацію та ставлячи запитання до комунальників. 

По-друге, не завжди форма та зміст матеріалів, що розповсюджуються через ЗМІ, сприяють 
збільшенню  зацікавленості  населення  комунальними  проблемами  та  формуванню  виваженої 
громадської позиції щодо шляхів їх вирішення. 

Ось, наприклад, виступає на телебаченні керівник житлово-комунального підприємства і 
каже  приблизно  таке:  „Багато  мешканців  нашого  міста  не  платять  за  спожиті  послуги,  тому 
дебіторська заборгованість підприємства сягає стільки-то млн. грн. На жаль, ми, комунальники, не 
маємо сьогодні дієвих важелів впливу на боржників. Виселити їх ми не можемо – у нас немає 
такого  закону.  Відключення від  послуг  окремого боржника є  технічно складним.  Ми подаємо 
позови до суду, але це дуже довга справа, до того ж судові виконавці працюють неефективно...” і 
т. ін. 

Що думатиме звичайна людина після такого виступу? - Боржників багато, з ними нічого не 
можна зробити, а чого ж я, як дурень, сплачую за послуги? 

Наведена вище інформація прозвучала, на неї були витрачені час та кошти, але вона не 
спрацювала  на  досягнення  поставленої  мети  –  зменшення  заборгованості  –  а  навпаки,  додала 
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боржникам впевненості у безкарності, викликала обурення у справних платників та зменшила їх 
кількість. 

А якби виступ був зроблений у такому ключі:  „Переважна більшість наших споживачів 
справно  сплачують  за  отримані  послуги,  за  що  ми  їм  щиро  вдячні.  Боржників  Водоканалу 
залишилося зовсім мало - не більше 15%. Сьогодні ми разом із керівництвом міста розробляємо 
заходи, які дозволять нам розібратися окремо з кожним боржником нашого підприємства”. 

Як сприйматиме людина такі слова? По-перше, боржників залишилося дуже мало, а люди 
не  люблять  залишатися  у  меншості.  По-друге,  розробляються  якісь  заходи  (розберуться  з 
кожним!) - невизначена загроза. Таке повідомлення є значно ефективнішим.

Оголошення
„Шановні мешканці!

Просимо вас оплатити рахунки за газ до кінця місяця.
У випадку несплати, газ буде пущено по вентиляційних трубах”

Іноді  споживачів  дратує  одноманітність  наданої  інформації.  Як  сказав  один  учасник 
фокусної групи-безробітний: „Інформують лише про борги, наче інших проблем у них немає”. 

І, нарешті, мабуть, найголовнішою причиною неефективності інформування є відсутність у 
багатьох споживачів довіри до інформації, яка йде від житлово-комунальних підприємств. „Вони 
все в газетах пишуть, що їм не платять за послуги, що підприємства ледве кінці з кінцями зводять, 
а самі євроремонти в своїх кабінетах роблять та машини міняють” (учасниця фокусної групи - 
працівниця бюджетної сфери). „Я хочу знати, як працюють ці підприємства. Звичайно, коли про 
це  будуть  розповідати  тільки  директори,  то  ніколи  споживачі  не  отримають  достовірної 
інформації, ніколи не дізнаються про прорахунки, а вони є, і очевидні” (учасник фокусної групи-
підприємець). 

Тим не менш, переважна більшість учасників фокусних груп у більше ніж 30 містах вважає, 
що  підприємства  ЖКГ  мають  покращити  інформування  населення  щодо  стану  та  проблем 
житлово-комунального обслуговування, перспектив розвитку та інших аспектів своєї діяльності. 
Один  із  учасників  фокусних  груп,  представник  молоді,  сказав:  „Чому  б  комунальним 
підприємствам не зробити фільм про своє підприємство та своїх працівників, про трудові будні та 
дні відпочинку. Люди повинні знати, звідки береться та чи інша послуга, і що потрібно для того, 
щоб вона відповідала стандартам”. 

Споживачі потребують не тільки достовірної, але й зрозумілої інформації: „Висвітлювати 
матеріал треба більш доступною мовою та правдиво. Хотілося б, щоб підприємства періодично 
звітували, розповідали про свої плани щодо покращення послуг. Тоді до них буде більше довіри” 
(учасник  фокусної  групи-працівник  промисловості).  „Треба,  щоб  подача  інформації  була 
доступною,  щоб  ї  старий,  і  молодий  зрозуміли,  про  що  пишуть”  (учасник  фокусної  групи-
пенсіонер). 

Побував чоловік в Африці, повернувся в село. Прийшов до нього кум та питає:
- Ну що ж тим бачив?
- Зебру бачив.
-А яка вона?
- Коня знаєш? Така, як кінь, тільки у чорно-білу смужечку.
- А ще що?
- Жирафу бачив.
- А яка вона?
- Коня знаєш? Така як кінь, тільки шия довга-довга. 
- А ще що?
Крокодила бачив.
- А який він?
- Коня знаєш? Так зовсім на нього не схожий.

На жаль,  ми  іноді  повинні  вирішувати  проблеми,  які  прокоментовані  дуже  складно,  із 
застосуванням незрозумілих технічних, юридичних та яких-небудь інших термінів. Властива така 
манера викладення і багатьом керівникам наших житлово-комунальних підприємств. Досить часто 
їх  виступи  на  радіо,  телебаченні,  відповіді  на  запитання  журналістів  місцевої  преси  не 
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привертають  уваги  мешканців,  оскільки  є  нецікавими,  казенними,  зрозумілими  лише  для 
технічних фахівців. Тому більшість людей не вбачає будь-якого зв’язку між таким висвітленням 
комунальних проблем і тим, що є цінним для них, що їх хвилює.

Наприклад, якщо керівник Водоканалу, виступаючи по телебаченню, буркотітиме собі під 
носа про вторинне забруднення через амортизовані системи, відсутність коштів на флокулянти, 
реагенти та необхідність побудови станції  знезалізування,  то не всі  споживачі  зрозуміють,  що 
йдеться про якість питної води, а це проблема за номером один у багатьох містах. 

Відповідно,  ефективність  громадської  участі  в  реформуванні  ЖКГ  багато  в  чому 
залежатиме від того, наскільки доступно і зрозуміло для людей надавачі послуг інформуватимуть 
про стан та проблеми ЖКГ, цілі та завдання реформи, очікувані результати.

Ядром діяльності із зв’язків з громадськістю є вплив на стан громадської думки. Цей вплив 
може здійснюватися щоб: 1) переконати людей змінити свою думку щодо будь-якої проблеми або 
організації;  2)  сформувати громадську думку, коли вона відсутня;  3) підсилити існуючу думку 
громадськості, зробити її більш чіткою та глибокою. 

Чому це важливо?
Сформоване відношення людини до чого-небудь, зазвичай, виявляється у формі думки. А 

сформована думка веде до вербальних (словесних) або поведінкових акцій, дій людини. Відомо, 
що відносини пов'язані з ціннісними орієнтаціями людей. Цінності -  найбільш стійкі  та важко 
змінювані компоненти в орієнтації людської поведінки. 

Вплив на громадську думку полягає у зміні відносин. Явно позитивно або негативно до 
важливих  суспільно  значущих  проблем  чи  об'єктів  ставиться  лише  невелика  частина 
громадськості.  Інші,  так  звана  „мовчазна  більшість”,  як  правило,  не  мають  чітко  визначеного 
ставлення. Тому успіх багатьох проектів часто вирішує результат боротьби за думку мовчазної 
більшості. Відповідно, просування людини зі стадії формування неявного відношення до більш 
обізнаного й усвідомленого і,  нарешті,  до  активного стану,  є  одним з  найважливіших завдань 
зв’язків з громадськістю. 

В  останні  роки  житлово-комунальні  підприємства  стали  більше  цікавитися  тим,  як 
сприймають  їх  діяльність  споживачі  комунальних  послуг.  У  лексиконі  керівників  житлово-
комунальних  підприємств  з’явилося  поняття  „імідж  підприємства”.  Зрозуміло,  що  побудова 
сприятливого іміджу підприємства вимагає багато часу і зусиль, у той час як допущення лише 
невеликої помилки може справити на споживачів негативне враження. Але якщо нічого не робити, 
то  певний імідж підприємства  у  громадській  думці  все  одно  сформується,  але  навряд чи цей 
некерований імідж буде на користь підприємству. 

При впливі на громадську думку необхідно враховувати наступні її особливості: 
• з громадською думкою необхідно працювати постійно, недостатньо сформувати її одноразово, 

бо вона змінюється; 
• найбільш суттєвих змін громадська думка зазнає внаслідок подій; 
• не існує єдиної й уніфікованої широкої громадськості, вплив на громадську думку має бути 

орієнтований на конкретні групи громадськості; 
• громадська думка визначається інтересами громадськості. 

Громадська думка значною мірою формується під впливом того, що люди читають у пресі. 
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СПЕЦИФІКА ІНФОРМУВАННЯ В ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Для створення ефективної програми комунікації  необхідно використовувати різні засоби 
масової  комунікації.  Водночас,  для  того,  щоб  інформація  досягла  відповідних  цільових  груп 
громадськості, важливо правильно обрати засіб масової інформації для конкретної цільової групи. 

Працівники  житлово-комунальних  підприємств  доволі  часто  ставлять  запитання,  якими 
інформаційними джерелами краще користуватися для проведення інформаційно- роз’яснювальної 
роботи.  Треба  відмітити,  що  кожен  із  засобів  розповсюдження  інформації  (преса,  радіо, 
телебачення та ін.) має свої специфічні переваги та недоліки. З огляду на це, розглянемо основні 
переваги інформування через друковані ЗМІ. 

Згідно із дослідженнями, інформація краще за все сприймається та засвоюється людиною в 
письмовому  (друкованому)  вигляді.  Інформування  через  друковані  засоби  масової  інформації 
користується  також  більшим  ступенем  довіри  аудиторії,  ніж  через  телебачення  або  радіо. 
Пов’язано  це,  вочевидь,  з  силою друкованого  слова.  Недарма  існує  прислів’я:  „Що написано 
пером,  то  не  вирубати  й  сокирою”.  На  відміну  від  швидкоминучого  слова  по  радіо  або 
телебаченню,  можливість  звертатися  до  надрукованого  слова  у  будь-який  час  зміцнює  довіру 
читача.  Якщо  людина  відійшла  від  телевізора  або  радіоприймача,  то  інформація  для  неї 
втрачається. До газети чи журналу, навіть відклавши їх, читач може повертатися неодноразово. 
Якщо інформація у газеті зацікавила людину, вона може легко зберегти її, показати будь-кому, 
обговорити,  передати,  багатократно  посиливши  таким  чином  її  вплив.  Іноді  люди  зберігають 
інформацію, що їх зацікавила, роками. Тим більше, що можна зберігати не всю газету або журнал, 
а лише вирізану статтю чи повідомлення. 

Ще  однією  перевагою  газет  та  журналів  є  можливість  надавати  інформацію  значних 
обсягів,  яка  супроводжується  раціональними або раціонально-емоційними аргументами.  (Лише 
невелика частина інформації  в  пресі  побудована на  емоціях  людини.  Практично вся  емоційна 
інформація „живе” та „працює” в ефірі радіо та телебачення).

Раціональний  характери  інформаційного  матеріалу  передбачає  використання  достатньо 
великої  кількості  фактів,  аргументів,  цифр,  посилань,  які  часто  подаються  за  допомогою 
ілюстрацій, графіків, діаграм тощо. В інформаційному матеріалі в пресі можна логічно вибудувати 
стратегію  переконання  читача,  переходячи  від  однієї  деталі  до  іншої.  Можливості  газет  та 
журналів дозволяють зробити це ефективніше, ніж за допомогою інших ЗМІ. 

Газети характеризуються високим охопленням аудиторії. Кожну з них, зазвичай, читають 
від декількох тисяч до кількох мільйонів споживачів. 

Однією з важливих переваг газет перед іншими ЗМІ є певна цінність аудиторії. Друковані 
засоби  є  найбільш  складним  каналом  сприйняття  інформації.  Їх  читання  потребує  певних 
інтелектуальних  зусиль  і  передбачає  певний  рівень  освіти  читацької  аудиторії.  Чим  вищою є 
освіта,  тим більший інтерес  до  преси.  Найбільшу увагу  пресі  приділяють  ті,  кому доводиться 
приймати рішення та керувати людьми. Це, як правило, дорослі люди і більшість їх – чоловіки. 
При цьому  треба  мати  на  увазі,  що  газети  традиційно  не  охоплюють  молодь.  Для  того,  щоб 
„достукатися”  до  цієї  категорії  населення,  потрібно  використовувати  інші  засоби  масової 
інформації.

Вигідно  відрізняє  пресу  і  постійність  аудиторії.  Коли  люди  дивляться  телевізор,  вони, 
зазвичай, переключають канали. Слухаючи радіо, часто переходять з однієї радіостанції на іншу. 
А ось газети вони читають,  як  правило,  одні  й  ті  ж.  І  тому про склад аудиторії  газет  можна 
говорити найбільш точно. 

Газети  уособлюють  собою новини  та  акцентують  новизну  та  сучасність  представлених 
матеріалів. Навіть, якщо в інформаційному матеріалі нема вказівки на новину, все одно елемент 
новизни  переноситься  на  нього  з  редакційних  матеріалів  газети,  які  висвітлюють  останні 
суспільні, економічні, спортивні та інші новини. 

Перевагою розповсюдження інформації в пресі є можливість читати її у будь-який зручний 
час  і  стільки  разів,  скільки  потрібно.  Цим  не  можуть  похвалитися  радіо  або  телебачення. 
Інформаційні ролики та сюжети в цих ЗМІ виходять у точно призначений час, незалежно від того, 
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чи бачить їх  аудиторія і  чи хоче вона бачити їх  саме в цей час.  Їх  неможливо прослухати та 
продивитися ще раз. 

Газету чи журнал також можна читати у будь-якому місці.
Проте і  в  преси є властивості,  за якими вона програє іншим засобам комунікації.  Якщо 

телебачення й особливо радіо здатні передавати інформацію практично безупинно та найвищою 
мірою оперативно, то преса самою технологією приречена на дискретність випуску номерів. У 
даний час частота випуску друкованої періодики коливається від щоденного (газета) до щорічного 
(альманах). Звичайно, можна робити випуски газет, особливо з екстреною інформацією, і кілька 
разів на добу (так часто траплялося в умовах нерозвиненості інших засобів комунікацій), але це 
пов'язано з труднощами друку і доставки, тому з поширенням радіо та телебачення така практика 
майже припинилася.

Таким чином,  преса  програє в  оперативності  інформування.  Адже неможливо уникнути 
значного розриву в часі між підготовкою номера, друкуванням тиражу, доставкою й одержанням 
його «споживачем». Це особливо стосується преси, розповсюджуваної по всій країні.

Обираючи відповідний засіб масової інформації, треба зважувати ще на вартісний чинник. 
З огляду на це,  для житлово-комунальних підприємств важливим аргументом „за” є порівняно 
невелика вартість інформаційного повідомлення в газеті. 

ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ У ПРЕСІ

З  метою створення  та  підтримки позитивної  громадської  думки про  підприємство,  для 
формування бажаного ставлення громадськості до його діяльності, потрібно забезпечити розробку 
та розповсюдження у пресі низки інформаційних матеріалів, основними з яких є наступні: 
• опис підприємства – це інформація базового характеру щодо профілю діяльності підприємства, 

його  історії,  технічного  та  фінансового  стану,  планів  розвитку  тощо.  Якщо  не  вживати 
іншомовних  слів,  то  цей  матеріал  можна  назвати  Описом  підприємства,  таким своєрідним 
„паспортом”;

• прес-реліз – повідомлення, що містить важливу новину або корисну інформацію для широкої 
аудиторії. Обсяг – 1-2 сторінки; 

• медіа-кіт  –  (комплект  матеріалів  для  ЗМІ)  містить  кілька  видів  матеріалів,  потенційно 
корисних  для  газети  або  журналу:  прес-реліз,  опис  підприємства,  біографію,  фото  та  інші 
матеріали  (медіа-кіт  призначений  для  відповіді  на  найбільш  імовірні  запитання  преси  з 
приводу тих чи інших аспектів діяльності підприємства); 

• кейс-історія – випадок-історія, що використовується для розповіді про сприятливе вирішення 
працівниками  підприємства  проблемної  ситуації,  що  виникла  в  споживача  послуг 
підприємства;

• іменні  (авторські)  статті  -  статті,  підготовлені  журналістами або спеціалістами у зв’язках з 
громадськістю, і подані в пресі за підписом керівника підприємства (такі статті представляють 
керівника як експерта і підвищують репутацію підприємства та його керівництва як джерела, 
що заслуговує на довіру); 

• оглядові статті - багато видань не особливо дружелюбні до пабліситі окремого підприємства, 
але при цьому вони охоче публікують статті, що інтегрують досвід декількох підприємств у 
галузі; 

• форма  „запитання-відповідь” -  автор  перелічує  найбільш  поширені  запитання,  які  часто 
ставлять  представники  громадськості,  і  дає  на  них  розгорнуті  відповіді.  Така  інформація 
нерідко може замінити інтерв'ю редактора з керівником підприємства; 

• біографія  –  подання  життєвого  шляху  керівників  підприємства,  робочих  династій,  кращих 
спеціалістів, ветеранів підприємства тощо; 

• фотографії - використовуються для підтримки текстових матеріалів (основними вимогами до 
фотографій є: чітке відображення об'єкта, виразність, правильний вибір кута і точки зйомки); 
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• заяви -  покликані  оголосити або пояснити позицію/політику підприємства щодо будь-якого 
запитання (вони повинні бути стислими і недвозначними). Заява може носити наступальний чи 
захисний характер, а також виступати як попередження небажаних подій. 

Для  успіху  публікації  в  пресі  інформаційний  матеріал  повинен  відповідати  основним 
вимогам: мати відношення до читача; приваблювати його увагу, хвилювати, знаходитися у сфері 
інтересів читача. 

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА

Одним з найперших матеріалів, які житлово-комунальні підприємства мають розробити та 
оприлюднити через ЗМІ для громадського інформування та просвіти, є опис підприємства. 

Як у кожної людини є паспорт з його фотографією, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, 
вік, де живе і з ким одружений, так і житлово-комунальне підприємство повинно мати “паспорт”, 
в якому наведено базову інформація про підприємство, описано його діяльність, висвітлено стислу 
історію  виникнення  та  становлення,  надано  характеристику  його  сучасного  технічного  та 
фінансового стану, окреслено проблеми та перспективи розвитку і т. ін.

Цю інформацію (вона має бути не більше 4-5 сторінок формату А4) можна видати окремим 
матеріалом  у  вигляді  проспекту  та  розповсюджувати  серед  населення,  наприклад,  перед 
громадськими  слуханнями  з  розгляду  стратегічних  планів  розвитку  житлово-комунальних 
підприємств. Потенційні інвестори також можуть скласти перше враження про підприємство саме 
на основі ознайомлення з таким матеріалом. 

Структура опису
Опис підприємства має містити наступні складові:

• історія створення підприємства та його роль у житті міста;
• технічна характеристика (схеми систем, опис процесу виробництва послуг, основні технічні 

показники тощо);
• господарсько-фінансова діяльність (фінансовий стан, структура споживання послуг, структура 

та динаміка тарифів, дебіторська та кредиторська заборгованості тощо);
• організаційна структура та персонал підприємства;
• основні проблеми надання послуг та можливі шляхи їх вирішення;
• звернення  до  місцевої  громади  щодо  підтримки  діяльності  підприємства  та  налагодження 

відносин партнерства та взаємної відповідальності. 

Історія створення підприємства
Оцінюючи партнера, ми завжди цікавимося його біографією і репутацією. У підприємства 

теж  повинна  бути  своя  біографія.  Іноді  працівники  житлово-комунальних  підприємств 
розробляють занадто детальну історію свого підприємства, наводячи велику кількість дат та подій. 
Хоча  ця  інформація,  безумовно,  буде  корисною  для  працівників  підприємства,  проте  для 
широкого загалу в такому вигляді її подавати не треба. По-перше, великий обсяг інформації або не 
привабить читачів, або незабаром буде витиснений з пам'яті. По-друге, якщо інформація містить 
багато цифр, то її сприйняття також погіршується. Усі ми вчили історію. Скажіть будь-ласка, чи 
багато дат ви пам’ятаєте? А ось невелика проста історія-легенда, в якій є кілька основних фактів 
та дат запам'ятовується легко, стає популярною. 

Наприклад, американська консалтингова інженерна фірма СН2МHІLL має таку історію:
„Наприкінці Другої світової війни три студенти технічного вузу та їх професор, що раніше 

були  в  дружніх  стосунках,  волею  долі  опинились  у  різних  містах  Америки.  Вони  стали 
листуватися між собою і якось вирішили заснувати інженерну фірму. Почали свою діяльність у 
1946 році  в  містечку Корвелліс штату Орегон.  Їх  спільних коштів вистачило лише на те,  щоб 
найняти приміщення для офісу на другому поверсі крамниці із продажу товарів із заліза. Назвати 
фірму вони вирішили за першими літерами своїх прізвищ (Cornell, Howland, Hayes, Merryfield), 
причому, оскільки у двох учасників прізвище починалося на літеру „Н”, вийшла назва – СН2М. 
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Фірма спеціалізувалася в галузі проектування об'єктів цивільного будівництва і  каналізаційних 
очисних споруд. Компанія успішно розвивалася та у 1970 році об'єдналася з інженерною фірмою 
HILL  Associates,  одержавши  назву  СН2МHІLL.  Сьогодні  компанія  є  однією  з  провідних 
консалтингових  інженерних  фірм  США  в  сфері  водопостачання  та  каналізації.  Чисельність 
працівників – близько 10 тис. осіб. Представництва компанії працюють більше ніж у 20 країнах. 
Річний грошовий обіг компанії – 2 млрд доларів США”. 

Історії  виникнення комунальних підприємств водо-,  теплопостачання та  водовідведення, 
які можна почути від ветеранів комунальних служб, захоплюють слухача не менше, ніж епопея з 
Гаррі Поттером. Але, на жаль, чомусь ці історії в багатьох містах не є відомими широкому загалу. 

Особливо цікавими є історії створення міських комунальних підприємств водопостачання. 
Досить багато водоканалів мають біографії, які починалися більше 100 років тому. Становлення 
комунальних  підприємств  відбувалося  разом  із  розвитком  міст.  Комунальні  підприємства 
переживали труднощі та біди, були зруйновані війною та відроджувалися так само, як і їх міста. Ці 
історії  лише  потрібно  подати  належним  чином,  щоб  це  було  цікавим  для  споживачів  та 
запам'ятовувалося. 

Ось приклад історії комунального підприємства „Житомирводоканал”:
„Історія  водопроводу  Житомира  починається  з 1884  року,  коли міською управою було 

схвалено проект,  що передбачав прокладку водогінних мереж, будівництво насосної  станції  на 
лівому березі річки Тетерів та будівлю водонапірної вежі. 

Для фінансування проекту, вартість якого складала 200 тис. карбованців (величезні гроші у 
ті  часи!),  управа  вирішила  провести  спеціальну  водопровідну  позику. Було випущено 510 
облігацій,  що дуже швидко розійшлися.  На конкурсній основі серед багатьох фірм-претендентів 
було обрано Варшавську будівельну фірма, що запропонувала найбільш вигідні для міста умови. 

12 травня 1898 року водопровід став функціонувати та поставляти воду в спеціальні будки, 
де відро води коштувало 0,25  коп.  Це було недешево,  оскільки середня зарплатня звичайного 
робітника коливалася від 2 до 15 крб. на місяць. 

Довжина перших водопровідних магістралей була дуже незначною – ледве більше 2 км. У 
грудні 1898 року було введено в дію водонапірну вежу на вул. Пушкінській. Ця вежа є пам'яткою 
архітектури та своєрідним символом Житомира. Її зображення можна побачити на календарях, у 
фотоальбомах і навіть на етикетці славнозвісної житомирської горілки «Поліський сувенір». 

Днем  народження  Житомирського  водопроводу  вважається 11  січня  1899  року,  коли 
комісією міської управи було прийнято всі спорудження водопроводу. Початкова потужність його 
була  всього 500  кубометрів  (500  тис.  літрів)  води  на  добу.  Цієї  кількості  води  сучасному 
Житомиру вистачило б лише на 2-3 хвилини. 

У 1948  році рішенням виконкому Житомирської міської ради було створене Управління 
водопровідно-каналізаційного господарства,  що і сьогодні забезпечує місто питною водою та 
надає послуги транспортування й очищення стічних вод”. 

А  ось  історія  Кам’янець-Подільського  водоканалу.„Кам'янець-Подільський  -  одне  з 
найбільш старовинних міст України. Скелястий острів, оперезаний тугою петлею річки Смотрич у 
мальовничому  глибокому  каньйоні,  став  своєрідним  природним  п’єдесталом,  на  якому  понад 
десять  століть  створювалося  справжнє  кам'яне  диво.  Кам'янець-Подільський  і  сьогодні  чарує 
неповторною єдністю ландшафту та архітектури. Це місто називають “квіткою на камені”. 

Розвиток  водопостачання  в  Кам’янці-Подільському  почався  з  середини  XIX  сторіччя. 
Водозабір  здійснювався  з  місцевих  підземних  джерел,  з  так  званих  криниць  громадського 
користування, потужність яких у 1880 році була замалою і складала 31,5 тис. відер питної води на 
добу, або 1,2 відра на мешканця на добу. 

У  місті  нараховувалось  60  водовозів,  які  кінною  тягою  розвозили  та  продавали  воду 
мешканцям. Найбідніша частина населення користувалась водою з річки Смотрич та прибережних 
джерел.

Подальший  розвиток  міста  потребував  централізованого  водопостачання.  У  1893  році 
міська  дума  прийняла  рішення  про  комплексне  будівництво  водопроводу,  каналізації  та 
електростанції.  Оскільки  грошей  місто  не  мало,  фірмі,  яка  здійснюватиме  будівництва  та 
експлуатацію систем, було запропоновано взяти їх у концесію на 40 років. 
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У 1912 році було пробурено першу артезіанську свердловину та введено в дію насосну 
станцію, що забезпечувала подачу води в район Старого міста, який найбільше потребував питної 
води. У Старому місті поблизу Кафедрального собору було побудовано водонапірну вежу, яка 
сьогодні не експлуатується і є пам'яткою архітектури. Тоді ж було прокладено 2 км водопроводу. З 
роками централізована система водопостачання міста вдосконалювалася.  Вводилися в дію нові 
свердловини, збільшувалася протяжність мереж. 

Експлуатує  систему  водопостачання  міське  комунальне  підприємство  “Виробниче 
управління  водопровідно-каналізаційного  господарства”,  яке  створене  у  1956  році. 
Міськводоканал – це сучасний складний технічний комплекс,  що забезпечує питною водою та 
здійснює пропускання і очищення господарсько-побутових стоків міста Кам'янця-Подільського та 
частини прилеглих сіл Кам'янець-Подільського району. Підприємство є власністю територіальної 
громади, тобто мешканців міста”. 

У рамках Програми „Реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств 
в Україні” 17 комунальних підприємств водо- та теплопостачання отримали завдання розробити 
„Описи”  своїх  підприємств.  Шукати  матеріали  про  історію  підприємств  довелося  в  архівах, 
бібліотеках,  музеях.  Потім  комунальники  зізнавалися,  що  вони  ніколи  не  замислювалися,  що 
звичайний Водоканал або Теплокомуненерго мають таку захоплюючу біографію. 

Наведу уривок з  „Опису” історії  підприємства теплопостачання м.  Лубни,  який нагадує 
репортаж з місця бойових дій:

«В степи над Сулою,
где берег крутой,

Стоит Лубен – город
Как витязь седой».

У  центрі  міста  розгорнулося  будівництво.  Прокладаються  теплові  мережі.  Зводиться 
житловий будинок № 33 по вул. Радянській. Повстає корпус котельні, що стає символом синього 
вогника Лубен. Одночасно встановлювалось і налагоджувалось обладнання. З позначкою 1969 рік 
над  містом  сягнула  димова  труба.  Але  котельня  до  пуску  не  готова.  Житловий  будинок 
залишається  без  тепла.  Чи  треба  говорити,  скільки  організаційних  та  фінансових  труднощів 
довелося подолати,  щоб зігріти людей? Скільки гарячих сердець та золотих рук працювало за 
ненормованим графіком і без вихідних? 

Терміново приймається рішення про встановлення тимчасового котла. І ось вже листопад. 
Усі в напруженні ...

Є котел! 
Але  газопровід  ще  не  змонтовано.  Надзвичайна ситуація.  Який вихід?  Розпалити котел 

дровами.
Ура! Пішло живильне тепло на будинок!
1970 рік. Є природній газ!
Місто  Лубни  розвивалося  і  розросталося.  Разом  із  містом набирало  потужності  і  наше 

підприємство. Поруч з котельнею, неначе гриби після осіннього дощу, з’являлись все нові й нові 
багатоповерхові  будинки.  Разом з  ними з’являється  перша  ластівка  майбутньої  тепломережі  - 
Лубенська районна котельня - нове підприємство з новим колективом”.

Працівники деяких житлово-комунальних підприємств іноді кажуть, що історія створення 
їх підприємств не є досить цікавою. Але при бажанні, навіть про звичайнісінький ЖЕК можна 
дізнатися багато такого, що змусить споживачів зовсім по іншому подивитися на це підприємство 
та на його працівників. 

Врешті-решт, якщо гідної історії нема, можна вигадати легенду. При цьому потрібно, як 
говорив  бухарський емір  (у  книжці  Л.  Соловйова “Зачарований принц”)  “вымысел сочетать  с 
правдоподобием”. До речі, легенда - це не обов'язково вигадка, вона може представляти реальні 
події, але подані певним чином.

Треба пам’ятати, що історія, яка коріннями уходить в далеке минуле, надає підприємству 
солідності, надійності та значущості і сприяє поліпшенню його іміджу в очах споживачів.
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Рекомендації для надавачів житлово-комунальних послуг 

Технічна характеристика підприємства
Багато людей навіть не замислюються над тим, яким чином з’являється у крані вода та куди 

дівається те, що злили у мийку або змили в унітазі. Дуже мало людей обізнані з тим, як тепло 
потрапляє в  квартиру,  яким чином забезпечується  робота  ліфтів  або ремонтується дах.  Не всі 
споживачі,  на  жаль,  розуміють,  що  надання  житлово-комунальних  послуг  –  це  складний 
технологічний процес, який потребує професіоналізму та компетенції фахівців підприємств ЖКГ.

Тому  при  описанні  технічного  стану  житлово-комунального  підприємства  важливо  у 
доступній формі розповісти, яким чином відбувається виробництво послуги та доведення її  до 
споживача. 

Наприклад, технічна характеристика Житомирського водоканалу:
„Джерелом водопостачання міста є  річка Тетерів,  на якій побудовано два водосховища: 

„Відсічне” та „Дениші”. Ці водосховища в період весняної повені акумулюють у собі запаси води, 
а у маловодний період – влітку та взимку – віддають накопичену воду. По двох трубах вода з 
річки потрапляє у водоприймальний колодязь. Труби закінчуються рибозахисними зонтиками, що 
є  обов’язковим  для  відкритих  водоймищ.  Із  водоприймального  колодязя  вода  подається  до 
насосної  станції  першого  підйому,  на  якій  встановлено  6  насосів.  Насоси  подають  воду  у 
водопроводи сирої води - трубопроводи, за якими неочищена вода подається на площадку очисних 
споруд. Там збудовані та експлуатуються високошвидкісні фільтри первинної очистки води, які 
затримують  на  своїх  сітках  різне  забруднення.  Це  дає  змогу  зменшити  кількість  хлору  для 
первинного хлорування, яке відбувається в хлораторній, що розташована на території  насосної 
станції першого підйому. Далі трьома водоводами великого діаметру (600 та 1200 мм) сира вода 
проходить  відстань  5-7  км  і  потрапляє  на  площадку  водопровідних  очисних  споруд.  Там 
відбувається  очистка  води  за  допомогою  проведення  хімічних  реакцій,  відстоювання  та 
фільтрування. Профільтрована вода знезаражується хлором та поступає в резервуари чистої води. 
На площадці очисних споруд побудовано та експлуатується 4 резервуари, загальна місткість яких 
складає 50 тис. кубометрів. Вода знезаражується, і після цього 2-ма насосними станціями другого 
підйому подається у розподільчу мережу міста.

Довжина водопровідних мереж – більше 500 км. Загальна подача води у місто на добу – 
близько 100 тис. кубометрів. При необхідності технічні можливості дозволяють підняти, очистити 
та подати в місто більше 150 тис. кубометрів води на добу. Водопровідна мережа міста будувалася 
в  різний  час,  з  різних  матеріалів.  Тому  зараз  в  Житомирі  експлуатуються  сталеві,  чавунні, 
азбестоцементові, залізобетонні та пластмасові труби. Діаметр трубопроводів має широкий спектр 
– від 15 до 1200 міліметрів. 

Каналізація міста – це більш як 200 км каналізаційних мереж та колекторів,  21 станція 
перекачки стоків,  очисні  споруди потужністю 76 тис.  кубометрів  стоків  на  добу.  Така  велика 
кількість станцій перекачки стоків зумовлена складним рельєфом міста. 

Господарство  водоканалу  налічує  також  понад  780  водорозбірних  колонок,  біля  700 
пожежних гідрантів, більше 7000 водопровідних та 12000 каналізаційних колодязів. Кожен з цих 
об’єктів  потребує  постійного  догляду,  ремонту,  обслуговування.  З  серпня  1999  року,  згідно  з 
рішенням  виконкому  міської  Ради,  на  водоканал  покладено  функції  обслуговування  не  лише 
магістральних, а й внутрішньо будинкових мереж”. 

Нижче наведено приклад технічної характеристики біологічних очисних споруджень міста 
Шостки,  які  є  об’єктом Шосткінського водоканалу.  Інформацію взято  з  газети  Шосткінського 
комунального  підприємства  „Виробничого  управління  водопровідно-каналізаційного 
господарства”, яка називається „Вісник ВУВКГ”∗: 

Біологічні очисні спорудження: погляд зблизька
Кожен  мешканець  міста  користується  послугами  біологічних  очисних  споруджень.  

Розташовані  вони за межами міста і  більшість населення  має дуже приблизне уявлення про 

 Шосткінський водоканал видає власну газету (4 сторінки формату А4)  у кількості 4 тис. примірників Вже  вийшло 8 
випусків.  Газету  роздають  депутатам міськради,  розносять  споживачам через  контролерів.  У кожному  номері  на 
останній сторінці внизу є рядок зеленими літерами  „Загальний борг населення міста за послуги ВУВКГ на (дата) 
стільки-то гривень”.  
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існування  величезного  об’єкта,  від  безперебійної  та  безаварійної  роботи  якого  залежить 
екологічна ситуація в регіоні, і, відповідно, життя та здоров’я кожного з нас.

Очисні спорудження міста Шостки являють собою комплекс гідротехнічних споруджень, 
насосних станцій та  допоміжних об’єктів  і  займають площу більше 40  га.  На очисні  споруди 
надходять стоки підприємств міста та побутові стоки населення. 

Очистка промислових та побутових стічних вод проходить три стадії:
• перша – механічна очистка – здійснюється видалення сміття, піску на решітках, пісколовках, 

осадження зважених речовин на первинних відстійниках;
• друга – біологічна очистка -  відбувається біохімічне окислення органічних та неорганічних 

речовин активним мулом в аеротенках-змішувачах;
• третя – знезаражування стічних вод – здійснюється шляхом контакту очищених стічних вод із 

активним  хлором.  Для  цього  використовується  установка  приготування  хлорної  води  та 
контактні резервуари. 

Для видалення осаду з відстійників використовуються чотири насосні станції. Зневоднення 
осаду відбувається на мулових площадках (їх площа складає 32 га). Очищені та знезаражені стічні 
води  надходять  у  річку  Шостка.  Пропускна  потужність  наших очисних  споруджень -  80  тис. 
кубічних метрів на добу. 

Контроль  складу  поверхневих  вод  річки  Шостка  до  та  після  скиду  очищених  стоків 
здійснюють лабораторія підприємства та дві незалежних організації: СЕС та Шосткінський відділ 
Державного управління безпеки екології та природних ресурсів у Сумській області”. 

Господарсько-фінансова діяльність підприємства
Житлово-комунальні підприємства обов’язково повинні знайомити населення з фінансовим 

станом, проблемами та результатами своєї господарської діяльності. 
Цікаво,  що  більшість  людей  (особливо  у  тих  містах,  де  якість  послуг  більш-менш 

задовольняє  споживачів)  вважає  фінансовий  стан  підприємств  ЖКГ  задовільним.  Вони  не 
переймаються  проблемами  житлово-комунальних  підприємств,  не  підтримують  перетворення, 
особливо якщо вони супроводжуються підвищенням тарифів на послуги. 

Частина мешканців вважає, що заборгованість населення не впливає на роботу житлово-
комунальних підприємств, бо основним боржником, на їх думку, є підприємства та організації. 

Популярна громадська думка щодо діяльності житлово-комунальних підприємств виглядає 
так: „Тарифи завищені, норми завищені, і, взагалі, куди йдуть наші гроші, які ми платимо за їхні 
неякісні послуги?”.

Особливо  обурює  мешканців  непрозора  тарифна  політика  в  житлово-комунальному 
обслуговуванні: „Ми не знаємо, з чого складаються ці тарифи, чому ми маємо вірити, що там все 
правильно пораховано?” (учасник фокусної групи - пенсіонер).

Тому  в  „Описі”  підприємства  має  бути  інформація  про  структуру  споживання  послуг. 
Люди мають знати, що найбільшим споживачем підприємств ЖКГ є населення.

В  „Описі”  потрібно  надати  структуру  тарифів  за  статтями  витрат,  з  відповідними 
поясненнями, яким чином розраховується величина тарифу, а також висвітлити основні фінансові 
результати (додаток А). 

Корисно надати  інформацію про тарифи в  інших містах  області,  (особливо,  якщо ваші 
тарифи є більш низькими), порівняти динаміку тарифів (особливо, якщо тарифи кілька років не 
переглядались) та динаміку цін на енергоносії, матеріали, ремонти та інші складові собівартості 
послуг  підприємства,  щоб  читач  міг  зрозуміти,  чим  викликана  необхідність  упорядкування 
тарифів.

Організаційна структура та персонал
У  цій  частині  необхідно  дати  інформацію  щодо  кількості  працівників  підприємства, 

відносин власності та підпорядкування підприємства, охарактеризувати кваліфікацію персоналу. 
При бажанні можна навести організаційну структуру підприємства

Приклад з „Опису” Житомирського водоканалу:
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Рекомендації для надавачів житлово-комунальних послуг 

„В управлінні  працює більше 1000 чоловік,  з них 161 – інженерно-технічні працівники. 
Підприємство  є  комунальним,  воно  належить  місту,  тобто  територіальній  громаді.  Роботою 
водоканалу керує  начальник,  який  працює  на  контрактній  основі  з  виконкомом  міської  ради. 
Керівниками відділів, служб та цехів водоканалу є люди, які мають значний трудовий стаж та 
досвід роботи за спеціальністю. Майже всі керівники структурних підрозділів мають вищу освіту. 
Багато  фахівців  середньої  ланки  (майстри,  технологи)  закінчили  середні  та  вищі  заклади  за 
спеціальністю”.

Проблеми та перспективи
Проблеми комунальних підприємств, як показує досвід, є дуже подібними. 
В якості прикладу наведемо інформацію з Лисичанського водоканалу: 
„За сьогоднішніх складних економічних умов водоканал у своїй діяльності зустрічається з 

цілою низкою проблем. 
Основні фонди підприємства мають значний знос (більше 60%). Тобто, більше половини 

мереж, споруджень і устаткування водоканалу вичерпали термін своєї експлуатації та підлягають 
заміні.  Кількість аварій на водогінних мережах – близько 169 на 100 км мережі на рік (довжина 
водопроводів більше 590 км). Тобто розриви водопровідних труб відбуваються практично щодня. 
Поганий технічний стан систем призводить до значних витоків та втрат води - 46% (в основному, 
за рахунок зношених мереж і сантехнічного устаткування в житлових будинках). Таким чином, з 
кожного літра піднятої води губиться майже половина. 

Важливою проблемою є надмірне енергоспоживання - близько 45,16 млн. кВт. год. на рік. 
У  2003-2004  роках  витрати  на  електроенергію  склали  більше  40%  собівартості  послуг 
водопостачання  та  водовідведення.  Для  того,  щоб  підняти  1  кубічний  метр  води,  водоканалу 
потрібно  витратити  більше  2,2  кВт.  год.  електроенергії.  Цей  показник  свідчить  про  те,  що 
енергетичне обладнання є застарілим і працює неефективно. 

Недостатнім є рівень оплати за послуги водоканалу. Хоча сьогодні  рівень збору платежів 
від  населення  складає  98%,  але  це  з  врахуванням  боргів  минулих  періодів.  Заборгованість 
споживачів за послуги водопостачання та водовідведення на 01.09.2004 р. сягає 17,6 млн. грн., у 
тому числі, борги населення складають 8,4 млн. грн. 

Тарифи на наші послуги є збитковими: тариф на послуги водопостачання покриває лише 
41% витрат, а на послуги водовідведення - 55%. 

Нестача коштів як на фінансування поточної діяльності – тобто безперебійного надання 
послуг  водопостачання  і  водовідведення  жителям  Лисичанська,  -  так  і  на  фінансування 
капітальних інвестицій, є головною проблемою підприємства”.

Житлово-комунальні  підприємства  мають  ознайомлювати  широкий  загал  із  своїми 
перспективними планами та програмами розвитку. Чому це важливо? У цьому році на замовлення 
Державного  комітету  з  питань  житлово-комунального  господарства  України  проводилося 
дослідження громадської думки в 11 містах.  Учасникам фокусних груп серед інших ставилося 
запитання:  „Яким  ви  бачите  майбутнє  житлово-комунальних  підприємств?”.  Як  показали 
результати, частина учасників з різних категорій населення мають дуже песимістичні думки щодо 
майбутнього житлово-комунальних підприємств.  Описуючи своє бачення перспектив  житлово-
комунального господарства учасники, у тому числі, і самі комунальники, часто використовували 
такі слова як: „повний крах”, „розвал”, „ніяких перспектив”, „плачевне майбутнє” і т. ін. До того 
ж, висловлювання несли в собі негативний емоційний заряд безнадії: „Я гадаю, що через декілька 
років  від  них  (підприємств  ЖКГ,  КС)  нічого  не  залишиться,  якщо  все  буде  продовжуватись 
такими темпами. Років з 10 назад хоч сніг взимку регулярно розчищали, а зараз як замете, так і до 
магазину не дійдеш” (працівник бюджетної сфери, місто Миргород). “Я жизнь прожил, и это не 
первый случай разрухи. Раньше было – три-четыре года, и снова порядок. А сейчас – пятнадцать 
лет – и никакого толку! Делайте, что хотите. Мне все равно. Уверен, что ничего хорошего уже не 
увижу”(пенсіонер, місто Красноград).

Тому  споживачі  мають  знати,  що  підприємства  не  живуть  сьогоднішнім  днем  лише 
латаючи дірки та „проїдаючи” кошти своїх споживачів, а думають, як їм (та місту) жити далі. І 
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Про що і як потрібно інформувати громадськість

треба показувати, що на цих підприємствах працюють кваліфіковані спеціалісти, які можуть дати 
раду своєму господарству, аби тільки були кошти. 

Треба  обов’язково  описати  проекти  капітальних  інвестицій,  впровадження  яких  за 
наявності  фінансування  дасть  змогу  підвищити  ефективність  діяльності  підприємства  та 
покращити якість надання житлово-комунальних послуг.

Надану  інформацію  можна  завершити,  наприклад,  таким  чином:  „Реалізація  проектів 
розвитку  системи  водопостачання  потребує  значних  коштів.  Поліпшення  водопостачання 
можливо  тільки  при  своєчасній  та  повній  оплаті  споживачами  послуг  водопостачання  за 
економічно обґрунтованими тарифами. Майбутнє водопостачання в місті залежить від спільних 
зусиль міської влади, водоканалу та широкого загалу”.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛИ, НАДАНІ У ДОДАТКАХ

У додатку А наведено „Опис” підприємства водопостачання міста Житомира.
У додатку Б надано коротку версію стратегічного плану дій підприємства теплопостачання 

міста Бровари. 
Ми вже говорили, що житлово-комунальні підприємства мають планувати свою діяльність. 

Відповідно,  ними  розробляються  стратегічні  плани  розвитку.  Зазвичай  це  серйозний  труд  із 
значною кількістю розрахунків, таблиць, графіків. Для того, щоб ознайомити місцеву громаду із 
цими планами, потрібно розробляти їх стислі варіанти, в яких мають бути наведено відповіді на 3 
основних  запитання:  1.  Хто  ми,  як  підприємство  і  який  наш стан?  2.  Яких  цілей  ми  хочемо 
досягти?  3.  Яким  чином  ми  збираємося  досягти  поставлених  цілей?  Такі  матеріали  потрібно 
розробляти для проведення інформаційної кампанії перед громадськими слуханнями з розгляду 
планів розвитку підприємств ЖКГ.

У додатку В надано „Опис” житлового господарства міста Лубни.
Ще одним цікавим матеріалом, який житлово-комунальні  підприємства можуть успішно 

використовувати в інформаційно-роз'яснювальній роботі з населенням є річний звіт (додаток Г).
Зауважимо,  що  додатки  А  та  Г  розроблялися  спеціалістами  Програми  модернізації 

муніципального  водопостачання  в  Україні  у  2000  році,  відповідно,  деякі  дані  відображають 
ситуацію того часу (дуже низькі тарифи, дотація,  величезне перехресне субсидіювання, значна 
заборгованість по зарплаті, низький рівень збору платежів тощо). 

КІЛЬКА СЛІВ НА ЗАВЕРШЕННЯ

Приходить Чебурашка у супермаркет. Набрав повний візок продуктів, підходить до каси і дає касиру  
одну копійку. Та здивовано дивиться на нього. А Чебурашка: „Чого очі витріщила, здачу давай!” 

Так  і  проситься  аналогія  з  деякими  нашими  споживачами,  які  вважають  житлово-
комунальні послуги соціальним благом, за яке не потрібно платити. Але комунальні підприємства 
мають усвідомити, що „послуга, як хліб та сіль, справа взаємна” (словник Даля). Взаємна у тому 
сенсі, що ті, хто надає послуги, і ті, хто їх споживає не можуть обійтися один без одного. Тому 
комунальним підприємствам треба  робити  все  для  налагодження відносин взаєморозуміння  та 
підтримки із своїм споживачем. Саме на це і мають бути націлені інформаційні матеріали, що 
повинні розроблятися житлово-комунальними підприємства для оприлюднення серед широкого 
загалу. 
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Додаток А
ОПИС ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ЖИТОМИРА

Наше рідне місто Житомир має славетну 1115-літню історію. Наприкінці минулого сторіччя воно було одним з 
найбільших міст України. У 1883 р. в Житомирі мешкало 52 тисячі жителів, діяли десятки фабрик та складів, 
сотні  магазинів.  У  місті  налічувалося  понад  9  тисяч  будівель.  Усе  це  диктувало  нагальну  потребу  в 
централізованому забезпеченні міста водою.
Історія водопроводу Житомира починається з кінця квітня 1894 р. Тоді міською управою було схвалено проект, 
який передбачав прокладення водопровідних мереж, будівництво насосної станції з фільтрами на лівому березі 
річки Тетерев та побудову водонапірної вежі. 

Для  фінансування  проекту,  вартість  якого  становила  200  тисяч  карбованців,  Міська  управа  вдалася  до 
проведення  спеціальної  водопровідної  позики.  Випустили  510  облігацій,  які  досить  швидко  були 
розповсюджені.  На  конкурсній  основі  серед  фірм-претендентів  з  Києва,  Варшави  та  Петербурга  відібрали 
головного  підрядника  -  Варшавську  будівельну  фірму,  пропозиції  якої  виявилися  найоптимальнішими. 
Представник фірми, інженер П.С. Држевецький, не тільки запропонував найдешевший кошторис (200702 крб. 
96 коп.), а й доповнив проект пропозиціями, які дозволили знизити собівартість будівництва водопроводу. 

Контракт на будівництво було укладено Житомирською міською управою на початку 1897 р. А через рік вже 
було  збудовано  основну  споруду  насосної  станції  на  березі  Тетерева,  прокладено  водогін  по  центральних 
вулицях: Чуднівській, Київській, Московській, Великій Бердичівській, а також по Пушкінській до водонапірної 
вежі.  На  вулицях  Лермонтовській  та  Пушкінській  ще  й  досі  діють  дільниці  чавунного  водопроводу, 
побудованого у 1898 році. 

12 травня 1898 року водопровід почав працювати і постачати водою спеціальні будки, де відро дорогоцінної 
рідини  коштувало  мешканцю  0,25  копійки,  і  це  було  недешево,  бо  середня  заробітна  платня  звичайного 
робітника коливалась в межах від 2 до 15 крб. на місяць. Найзаможніші житомиряни мали можливість провести 
водопровід до дому, хоча це коштувало досить дорого. Одна з водопровідних будок залишилась й донині на 
вулиці Щорса. 

Довжина перших водопровідних магістралей міста була, звичайно, незначною – лише близько 2,34 км. У грудні 
1898  року  було  введено  в  дію  водонапірну  вежу  (по  вулиці  Пушкінській),  яка  виконувала  три  важливих 
функції: накопичувача води, регулятора тиску та пожежної каланчі.

Днем народження Житомирського водопроводу вважається 11 січня 1899 р., 
коли  комісією  міської  управи  були  прийняті  усі  споруди  водопроводу. 
Початкова  потужність його складала  500 кубометрів  води на добу.  Тоді  ця 
потужність задовольняла потреби міста. Міський водопровід був прибутковим 
підприємством.
З  часом  водопровід  розвивався,  збільшувалася  його  потужність, 
вдосконалювалася технологія очистки води.

У  1948  р.  рішенням  виконкому  Житомирської  міської  Ради  було  створене 
Управління  водопровідно-  каналізаційного  господарства,  яке  і  сьогодні 
забезпечує місто питною водою та надає послуги з відведення та очищення 
стічних вод. 
В  управлінні  працює  більше  1200  чоловік,  з  них  191  –  інженерно-технічні 
працівники.

З  серпня  1999  р.,  згідно  рішенню  виконкому  міської  Ради,  на  водоканал 
покладено функції обслуговування не тільки магістральних, а і внутрішньобудинкових мереж. 

20



Продовження додатку А
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На сьогоднішній день джерелом водопостачання міста надалі 
залишається річка Тетерів, на якій збудовані два водосховища: 
„Відсічне” та „Дениші”. 

Із річки вода надходить у водоприймальний колодязь, звідки 
насосною  станцією  І  підйому  подається  на  водоочисну 
станцію. Очищена тут вода акумулюється у 4-х резервуарах, 
загальним  об’ємом  50  тис.  м3,  і  далі  двома  насосними 
станціями ІІ підйому подається у розподільчу мережу міста. 
Загальна подача води у місто близько 100 тис.м3  на добу. 

Для підвищення тиску в окремих районах міста, збудовані іще 
чотири насосних станції (ІІІ підйому).

Система  водопостачання  є  великим 
споживачем електроенергії, так, на кожен 
куб. м води, поданої до Вашої квартири, у 
1999  р.  було  витрачено  1,07  кВт.  год. 
електроенергії. 

Через  безперервну  зношуваність 
насосного  обладнання  і  трубо-проводів, 
які  не  відновлюються,  спостерігається 
динаміка  постійного  зростання  затрат 
витрат  електроенергії  на  1  м3 води,  що 
видно з рис. 2.

Крім вище  зазначених  споруд,  система  водопостачання  має 
розгалужену  мережу  магістральних  і  розподільчих 
трубопроводів  загальною  довжиною  508  км,  на  яких 
встановлено  780  водорозбірних  колонок,  689  пожежних 
гідрантів і 7376 водопровідних колодязів.
Темпи  зростання  довжини  магістральних  і  розподільчих 
мереж міста протягом 1945-1999 рр. наведені на рис. 3.

Водопровідна мережа міста будувалася в різний час і з різних 
матеріалів,  тому  зараз  в  Житомирі  експлуатуються  сталеві, 
чавунні, азбестоцементні, залізобетонні та пластмасові труби.

Діаметр трубопроводів має широкий спектр від 15 до 
1200 мм, з них трубопроводи діаметром 15-150 мм складають 
більше 56%. 
Аварійність  на  трубопроводах  у  1999  р.  становила  -  510 
аварій. 
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Рисунок 2. Динаміка енергоспоживання 
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Рисунок 1. Схема водопостачання міста

Основні проблеми системи водопостачання:
- 140 км водопровідних мереж знаходяться у аварійному стані;
- витоки та втрати води сягають >  25 %;
- неефективне насосне та енергетичне обладнання;
- застаріле санітарно-технічне обладнання в будинках;
- вторинне забруднення води в мережі.
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Каналізація міста – це більше 200 км каналізаційних мереж та 
колекторів, понад 12 590 каналізаційних колодязів,
21 насосна станція перекачки стоків. Велика кількість станцій 
перекачки стоків зумовлена складним рельєфом міста. 

Схему транспортування стоків від  житлової  або промислової 
забудови до очисних споруд наведено на рис. 5

Загальна довжина самопливних колекторів – 191 км, напірних 
трубопроводів – 36 км. 
Самопливні  колектори  виготовлені  з  керамічних,  чавунних, 
азбестоцементних та залізобетонних труб діаметром від 150 до 
1000 мм, а напірні трубопроводи - із сталевих та чавунних труб 
діаметром від 100 до 900 мм.

На самопливних колекторах у 1999 р. відбулося  2800 аварій, а 
на напірних трубопроводах - 50  аварій. 

Водоканал експлуатує чотири лінії  каналізаційних очисних 
споруд  загальною  потужністю  76  тис.  м3 стоків  на  добу. 
Очистка стоків - механічна і біологічна.

Очисні споруди збудовані в період між 1963 та 1995 роками. 
Споруди старі та потребують ремонту, заміни обладнання, а 
також  поліпшення  роботи  аераційної  системи,  яка  є 
найбільшим споживачем електроенергії.

Якість  очищених  стоків,  що  скидаються  у  річку  Тетерів, 
відповідає вимогам нормативів 

Енергоспоживання системи каналізації майже не поступається за обсягами системі водопостачання. Зокрема, на 
кожен куб. м стічної води для її відведення і очищення у 1999 р. було витрачено 0.86 кВт. год. 

Основні проблеми системи каналізації:
- високе енергоспоживання при перекачуванні стоків;
- зношена аераційна система аеротенків;
- високе енергоспоживання аераційної системи.

Рисунок 4. Схема каналізування міста

КНС-1
КНС-2 КНС-3 ГКНС

Очисні споруди

Рисунок 5. Схема транспортування стоків
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 Рисунок 8. Структура доходів водоканалу за 1999 р. 
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Державне  комунальне  підприємство  „Житомирське  виробниче  управління  водопровідно-каналізаційного 
господарства” є комунальною власністю, воно належить місту, тобто територіальній громаді.

За 1999 р. загальна реалізація становила: 
• води - 28 227 тис. м3 
• послуг з каналізації 25 174 тис. м3

Розподіл реалізації по групах споживачів наведено на рис. 6.
Як  видно  з  цього  рисунку,  основним  споживачем  послуг 
водоканалу є населення. 
Тарифи для населення: 
за 1 м3 води – 25 коп.,
за 1 м3 стоків – 22 коп.

Найбільшою статтею видатків водоканалу є електроенергія, яка, 
згідно з рис. 7, складає 40%  від його загальних витрат.
Через  це  економія  електроенергії  є  найбільш  актуальним 
завданням, яке водоканал буде вирішувати найближчим часом.   

Зарплата і 
нарахування

13%
Амортизація

17%Податки
2%

Інші витрати
3%

Експлуатаційні 
затрати

25%

Електроенергія
40%

Рисунок 7  Структура затрат водоканалу за 1999р. 
р.

Великою проблемою водоканалу є низький рівень оплати за його 
послуги. На рис. 9 наведено рівень оплати послуг. 
На початок 2000 року борг споживачів водоканалу складав  9,5 
млн. грн. 
Відповідно, підприємство не має змоги вчасно розраховуватися з 
постачальниками електроенергії, реагентів, матеріалів, а також із 
своїми працівниками. 
Заборгованість  підприємства  перед  своїми  постачальниками  і 
працівниками сягає – 9,4 млн. грн., з них майже 6,5 млн. грн. - за 
електроенергію.

Як  ілюструє  рис.  8,  майже  половину  доходів 
водоканал має отримувати від населення за надання 
своїх  послуг.  На  жаль,  оплата  населення  є 
незадовільною.  Тому  можливо  найближчим  часом 
доведеться  запровадити  відключення  від  системи 
водопостачання  тих  споживачів,  які  не   здійснять 
оплату за послуги протягом 10 днів після відправки 
попередження. 
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Якщо ці проблеми не вирішувати, то система водопостачання раніше чи пізніше може взагалі вийти з ладу.
Ось чому останнє слово буде за мешканцями, бо їхня оплата за воду є основним джерелом доходів водоканалу і від їхньої 
підтримки та розуміння залежить, чи будуть майбутні покоління житомирян мати у своїх домівках найдорожчий скарб на землі 
– чисту воду. 
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Рисунок 6. Реалізація послуг по групах споживачів
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Рисунок 9. Рівень оплати за категоріями у 1999 р.



Додаток Б
СТИСЛА ВЕРСІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

(ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ ТА ЧЛЕНІВ ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ)

Стратегічний план - це результат співпраці нашого колективу 
із  фахівцями  Інституту  місцевого  розвитку.  Матеріали  плану 
базуються на основі аналізу технічних, експлуатаційних, звітних та 
експериментальних  показників  роботи  систем  централізованого 
теплопостачання  нашого  міста.  Проведено  оцінку  технічного, 
фінансового та кадрового потенціалу, проаналізовано різні варіанти 
поліпшення роботи, вивчено думку споживачів теплової енергії та 
мешканців міста в цілому.

Стратегічний план 
Броваритеплоенергомереж
а"

Стратегічний план -  це  програма  дій  підприємства  на 
найближчі п’ять  років, яка полягає у підвищенні ефективності 
виробництва  теплової  енергії,  покращенні  якості  послуг  з 
опалення  та  послуг  гарячого  водопостачання  населенню 
міста  

"Броваритеплоенергомережа"
м. Бровари

Стратегічний план буде використано з метою:

 забезпечення ефективного виробництва 
теплової

 енергії
 забезпечення надійного теплопостачання 
 покращення комфортних умов для 

проживання 
 отримання ухвали місцевого органу влади на

виконання окремих видів запланованих 
робіт
 роз’яснення громадськості, споживачам,

потенційним інвесторам та партнерам 
планів робіт 
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Продовження додатку Б
Існуючий стан теплопостачання в місті

Котельні
Централізованим  теплопостачанням  охоплено  80,0% 
житлового  фонду  та  об’єктів  соцкультпобуту  міста, 
решта  споживачів  опалюється  від  котелень  інших 
відомств  та  від  індивідуальних  джерел.  Основним 
виробником  теплової  енергії  в  місті  є  комунальне 
підприємство  КП  "Броваритеплоенергомережа",  яке 
експлуатує  16  котелень,  сумарною 
теплопродуктивністю 
268,7 Гкал/год, 36 теплових пунктів та 76,7 км теплових 
мереж.
Основна теплова енергія на потреби теплопостачання 
міста (80%)  виробляється  на  двох  котельнях (Кірова, 
96,  Незалежності,  26).  Підприємство експлуатує  49 
котлів, в тому числі з терміном експлуатації більше 20 
років - 34 котли. Котельні обладнані  котлами 
вітчизняного виробництва  типу  КВГМ-30-150, 
ПТВМ-50,  НІІСТУ-5, ДКВР-10/13,  ДКВР-4/13  та  КВГ-
6,5/150,  з  широким  діапазоном  теплопродуктивності 
(від 0,1 до 50 Гкал/год). 

Теплові мережі виконані переважно традиційним методом, в непрохідних каналах із 
сталевих труб. Близько 60% теплових мереж знаходяться в експлуатації більше 15 
років. Відновлення проводиться настільки повільними темпами, що темпи старіння 
випереджають темпи відновлення. 
На об’єктах підприємства використовується чавунна та сталева запірна арматура 
вітчизняного виробництва, значна частина якої потребує заміни.
Таким  чином,  підприємство  експлуатує  значну  частину  котелень  з  морально  та 
фізично зношеним обладнанням, що підлягає заміні.

Теплові мережі
ТАБЛИЦЯ
Термін експлуатації трубопроводів теплових мереж – місто Бровари

Трубопроводи Термін експлуатації
Спосіб 

прокладання
довжина < 5 років 5 - 15 років > 15 років

км % км % км % км %
Підземний 113,99 74,31 11,9 52,75 27,34 71,83 74,75 80,57
Безканальний 30,172 19,67 8,41 37,28 5,531 14,54 16,23 17,5
Надземний 9,239 6,02 2,25 9,97 5,19 13,63 1,799 1,93
У підвалах - - - - - - - -
Разом 153,4 100 22,56 14,7 38,061 24,8 92,779 60,5
Примітка. Дані базуються на звітності підприємства за 2004 р., і наведені в однотрубному обчисленні.

• Загальна довжина теплових мереж (в двотрубному вимірі) складає 76,7 
км.

• Теплові мережі виконані традиційно в залізобетонних лотках
• Будівельну частину теплових мереж можна вважати задовільною
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• Попередньо  ізольовані  трубопроводи  використовуються  в  обмеженій 
кількості

• Близько 60% теплових мереж експлуатуються більше 15 років
• Темпи старіння теплових мереж перевищують темпи відновлення 
• У  найближчому  майбутньому  виникне  необхідність  у  значних 

інвестиціях
• Втрати в теплових мережах становлять 12,7% (розрахунково)

Продовження додатку Б

Проблеми підприємства 
− Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень; 
− на окремих об’єктах розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж, 

транспортування теплоенергії по низьких температурних графіках; 
− невідповідність  між  продуктивністю  встановленого  обладнання  та  поточними 

потребами котелень;
− надмірне споживання електроенергії на окремих об’єктах; 
− недосконалість та моральна застарілість принципової системи теплопостачання;
− низький  рівень  автоматизації  у  всій  послідовності  технології  виробництва, 

транспорту, споживання теплоенергії;
− відсутність моніторингової системи спостереження за технологією виробництва 

та транспорту теплової енергії;
− експлуатація великої кількості теплових мереж (60%), термін експлуатації яких 

перевищує 15 років;
− незадовільний  стан  внутрішньобудинкових  систем  центрального  опалення 

(засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);
− незадовільне  утеплення  загальнобудинкових  приміщень  (сходових  кліток, 

підвалів, горищ);
− залежність  споживача  в  отриманні  якісних  послуг  від  дисципліни  платників 

(співспоживачів).

. 

У перспективі - основною метою виробничої діяльності
КП „Броваритеплоенергомережа” є вдосконалення технології  
виробництва та транспортування теплової енергії, покращення 
якості та надійності послуг централізованого теплопостачання

Заходи  з  реалізації поставленої мети: 

1. Скорочення споживання енергоносіїв за рахунок:
• заміни або модернізації котельного обладнання;
• оптимізації режимів роботи котельного обладнання;
• регулювання режимів  роботи насосів,  димотягів  та  вентиляторів  (встановлення 

пристроїв частотного регулювання на електродвигунах);
• приведення насосного обладнання у відповідність до потреб споживача; 

2. Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах за рахунок:
• ремонту ТМ та відновлення ізоляції арматури і фасонних частин;
• зменшення  втрат  теплоносія  (ліквідація  нещільностей  в  запірно-регулювальній 

арматурі,  заміна  традиційної  арматури  на  кульову,  заміна  сальникових 
компенсаторів  на  лінзові,  секціонування  теплових  мереж,  скорочення  часу  на 
виявлення та ліквідацію витоків теплоносія);

• заміни аварійних ділянок теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи;
• впровадження надійної запірно-регулюючої арматури;
• поступовий перехід до двотрубної системи теплопостачання.

3. Вдосконалення системи розподілу теплової енергії за рахунок:
• наладки гідравлічного режиму теплових мереж;
• модернізації теплових пунктів;
• впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП);
• впровадження погодозалежного  регулювання відпускання теплоенергії.
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Продовження додатку Б

 Вартість проектів 2005-2010 роки 

Рік Усього
тис. грн.

Власні 
кошти

Кошти
державного 

бюджету

Кошти
міського 
бюджету

Дольова участь 
забудівників

2005 156 59 0 97 0
2006 6 272 2 524 1 841 714 1 193
2007 5 332 2 504 1 639 41 1 148
2008 4 166 2 488 1 637 41 0
2009 4 150 2 493 1 637 20 0
2010 4 200 2 563 1 637 0 0

Разом 24 276 12 631 8 391 913 2 341

Перелік можливих проектів

3 876Економія коштів – 
928  тис. грн 

Збільшення 
витрат палива 

на 958 т у.п. /рік
ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЇ (1,0 МВт) 

571--ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ НА 
КОТЕЛЬНЯХ – 12 шт

16 3719 400430ЗАМІНА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ - 22,2 КМ

245182 321-ВПРОВАДЖЕННЯ ПЧТ НА ОБЕРТОВИХ 
МЕХАНІЗМАХ - 13 ШТ

3 2131  788 992- 6 771РЕКОНСТРУКЦІЯ 5-ти  КОТЕЛЕНЬ                   
 збільшення реалізації на 40 432 Гкал /рік 

ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ, 
 ТИС. ГРН

ЕКОНОМІЯ  ЕЛ-ЕН., 

КВТ-ГОД./РІК

ЕКОНОМІЯ   
ПАЛИВА.,  ТОНН 

 У.П./РІК
ПРОЕКТ
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Додаток В
ОПИС ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА М. ЛУБНИ

Міське  житлове  господарство  обслуговується  трьома  спеціалізованими 
підприємствами: Лубенське  комунальне  житлово-експлуатаційне  управління  -  ЛК 
ЖЕУ;  приватне підприємство житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) - ПП „ЖЕК” та 
Лубенське  житлово-ремонтне  експлуатаційне  підприємство  (ЖРЕП).  У  першому 
кварталі 2003 року на базі ЛК ЖЕУ було створено три дочірні підприємства: ЖЕД-

1;  ЖЕД-2;  ЖЕД-3.  Таким  чином,  лубенчан  обслуговують  підприємства  різних  форм власності. 
Крім того, в м. Лубни функціонує 13 житлово-будівельних кооперативів, що об'єднують 850 квартир. 
Створено 3 товариства співвласників багатоквартирних будинків, які об’єднують жителів 130 квартир. 

З чого починалося Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління?
Пошуки в архівах дозволили отримати цікаву інформацію. До 1961 р. в місті працювало два 

домоуправління.  Вони  забезпечували  прибирання  території  міста,  опалення  котелень,  а  також 
проведення поточних ремонтів  будинків та вивіз  нечистот гужовим транспортом.  У 1968 р.  було 
створено єдиний ЖЕК. З 1970 року він став збирати та вивозити побутові відходи. З цього ж року 
починає  розвиватися  спортивно-масова робота серед населення.  У ЖЕКу працював (і  отримував 
зарплатню!) інструктор-методист  з фізичної культури. До 1984 р. ЖЕК займався також обміном та 
переоформленням житлового фонду. З 1974 р. в ЖЕКу створюються технічні дільниці, за кожною 
закріплюється окремий майстер. Це було зроблено з метою наближення технічного персоналу  до 
населення.  У 1982 р.  ЖЕКом приймаються на обслуговування внутрішньо будинкові  системи 
центрального  опалення  та  гарячого  водопостачання.  І  саме  тоді  було  створено  аварійно-
диспетчерську службу. У 1995 році ЖЕК реорганізовано в житлово-експлуатаційне управління.

А тепер познайомимось ближче з  ЛК ЖЕУ. Кількість працюючих на підприємстві  сьогодні 
близько 200 осіб. Динаміку чисельності показано нижче:

Роки 2000 2001 2002 2003
Кількість персоналу, осіб 169 172 196 189

Динаміку середньої заробітної платні по підприємству наведено у наступній таблиці:

Роки 1999 2000 2001 2002 2003
Середня зарплатня, грн./міс. 268,5 289 343,1 456,1 497,8

Підприємство обслуговує  378 житлових будинків,  або 400 тис.м2,  де  проживає 18,5 тис. 
осіб. 112 житлових будинків побудовано ще до 1917 р., тобто їм близько або більше 100 років. 
Як виглядає і  почуває себе людина у такому віці? Так само і будинок. Тому не дивно, що 299 
(78% наявного житлового фонду) житлових будинків потребують капітального ремонту.

Розподіл житлового фонду за роком побудови
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Продовження додатку В

Більш за все в Лубнах одноповерхових та п’ятиповерхових будинків. 

Поверховий розподіл житлового фонду

182

55

26

10
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3-поверхові

4-поверхові

5-поверхові

9-поверхові

Кількість будинків

Майже у половини одноповерхових житлових будинках (82) відсутні комунальні зручності. 
Усі одноповерхові будинки обладнані зливовими ямами та зовнішніми санвузлами, що потребує 
великих затрат на очистку та дезінфекцію стоків. 

На  сьогоднішній  момент  мешканці  приватизували  85%  житла.  Процес  подальшої 
приватизації уповільнюється через значну фізичну зношеність житлового фонду.

З  метою  більш  ефективного  використання  житла  одноповерхових  житлових  будинків 
проводиться  їх  поточний  ремонт,  і,  за  умови  згоди  квартиронаймачів,  будинок  знімається  з 
балансу.  Протягом  двох  останніх  років  відремонтовано  і  знято  з  балансу  14  одноповерхових 
житлових будинків. 

А як створювалися інші житлові підприємства?
Лубенське ЖРЕП було передано у комунальну власність територіальної громади м. Лубни 

у 2002 р.  Сьогодні підприємство обслуговує 4 житлові будинки та 3 гуртожитки.  У житлових 
будинках Лубенського ЖРЕП приватизовано 80% квартир.

Як альтернативу комунальним підприємствам, у вересні 2002 р. в місті створено приватне 
підприємство  „ЖЕК”.  Приватне  підприємство  обслуговує  16  (більше  70%)  квартир. 
Приватизоване підприємство активно працює із квартиронаймачами, вчасно реагує на виникаючі 
проблеми. 

Технічний та фінансовий стан житлового господарства міста
Ліфтове господарство
Ліфтове  господарство  м.  Лубни  налічує  44  ліфти.  13  ліфтів  мають  термін  експлуатації 

більше 25-ти років і потребують модернізації. Ліфтове господарство нашого міста на договірній 
основі обслуговує СРБУ "Полтаваліфт".

Проблемними питаннями з утримання ліфтів є нестача коштів для своєчасного проведення 
капітальних ремонтів та модернізації ліфтів. 

На жаль, останнім часом виникла проблема розкрадання ліфтів. Чи то ті, хто піднімається 
на п’ятий поверх пішки, заздрять тим, в кого є ліфти, чи то такий наш менталітет, важко сказати, 
але  така  проблема  існує.  При  відсутності  зміни  ставлення  до  ліфтового  господарства,  може 
статися  таке,  що  у  найближчому  майбутньому  про  ліфти  доведеться  лише  згадувати.  Для 
збереження ліфтового господарства, утримання його в належному стані ведеться роз'яснювальна 
робота серед мешканців житлових будинків, проводиться заміна дверей в під'їздах з установкою 
електронних систем.  Такі  заходи виконуватимуться і  надалі,  передбачається заміна 20 дверей 
щорічно. 
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Продовження додатку В
Покрівлі
20%  житлових  будинків  ЛК  ЖЕУ  мають  сумісну  покрівлю,  поточний  ремонт  покрівлі 

щорічно виконується в 45-50 будинках; в 2-3 будинках проводиться капітальний ремонт; в 1-2 
будинках виконується облаштування шатрової покрівлі.

15 % покрівель житлових будинків Лубенського ЖРЕП потребують ремонту. 
Силами ПП „ЖЕК’ в 2003 р. відремонтовано покрівлю на 3 будинках. У планах 2004 року 

відремонтувати ще дві покрівлі.

Внутрішньобудинкові мережі
Внутрішньобудинкові  мережі  Лубенського  комунального  житлово-експлуатаційного 

управління  утримуються  в  задовільному  стані.  Основними причинами  дострокового  виходу  з 
експлуатації мереж є подача за графіком холодної води та відсутність (протягом тривалого часу) 
гарячої води. Сьогодні ремонт систем водовідведення ЛК ЖЕУ повністю відбувається на основі 
пластикових  труб,  а  з  2004  р.  пластиковими  трубами  планується  виконувати  роботи  з 
облаштування та ремонту систем холодного водопостачання.

У  житлово-ремонтно-експлуатаційному  підприємстві  внутрішньобудинкові  мережі 
знаходяться в незадовільному стані та потребують ремонту.

Приватним  підприємством  "ЖЕК"  проведено  ремонт  внутрішніх  мереж  3  житлових 
будинків. На 2004 р. підприємство планує відремонтувати внутрішні мережі 7 будинків, у тому 
числі заплановано ремонт каналізаційної мережі.

Балкони
Стан  балконів  будинків  Лубенського  комунального  житлово-експлуатаційного  управління  у 
цілому задовільний, але назріває необхідність проведення поточного ремонту балконів перших 
багатоповерхівок. Руйнується як покриття, так і самі плити балконів.
 

Стики у панельних будинках
На обслуговуванні ЛКЖЕУ знаходиться 23 панельних будинки. 
ПП „ЖЕК” обслуговує 10 таких будинків. 
Великий діапазон коливання температури зовнішнього повітря від +60°С на сонці в літній 

період  до  -32°С  взимку  призводить  до  дострокового  виходу  герметизації  стиків  та  появи 
протікання.  Особливу  тривогу  викликають  стики  стінових  панелей  житлових  будинків  по 
вулицях Червоні Казарми, 7, Прикордонників, 60А, Київська, 15А та 15, Ватутіна, 45, 
П. Слинька, 149-А.

Фасади
Підтримуючий  ремонт  фасадів  житлових  будинків  проводиться  кожної  весни:  протягом 

квітня та травня. 

Фінансування
На утримання житлового фонду сьогодні виділяється лише 200...300 тис. грн., в той час як 

потреба становить 1,5 млн. рік, тобто недофінансування складає 70...80%.
Наприклад, на ремонти виділялося (у відсотках від потрібних коштів) по роках:

Роки 1999 2000 2001 2002 2003
Кошти на ремонти, % 18 15 19 24 24

Низька  заробітна  платня  на  житлових  підприємствах  не  дає  змоги  утримувати 
кваліфікованих працівників, відповідно, високою є плинність кадрів. 

Також не всі споживачі повністю та своєчасно сплачують квартирну платню, зменшуючи 
цим й без того обмежені кошти житлових підприємств. 

Діючі сьогодні тарифи не відповідають реальним витратам.
За  останні  роки  значно  зросли  ціни  на  матеріали,  які  житлові  підприємства 

використовують  у  своїй  роботі,  а  також  підвищився  рівень  мінімальної  заробітної  платні. 
Тарифи не змінювалися протягом практично п’яти років.
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Продовження додатку В
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Зростання цін на основні матеріали по ЛКЖЕУ 

2000 1,88 3,65 15 212,4 74

2002 3,5 5,5 21 280 140

2004 10,8 11,47 35 375,23 205

труби 
сталеві 

фарба 
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Відповідно,  житлові  підприємства,  надаючи послуги,  несуть  збитки.  Вони не  можуть не 
тільки покращувати якість послуг, але й підтримувати їх на існуючому рівні. Тому пропонується 
наступне підвищення тарифів на послуги ЛКЖЕУ. 

Розуміння  мешканцями  необхідності  врегулювання  тарифів  та  громадська  підтримка 
дозволить  житловим  підприємствам  підвищити  ефективність  своєї  діяльності  та  поліпшити 
якість житлово-комунального обслуговування.
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             житла 
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утримання             
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Складові 
прогнозованого 
тарифу на 
утримання житла 
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(коп./ м2)

ліфти

вивезення ТПВ
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заробітна платня та 
нарахування

матеріали

 Інші витрати

Порівняльна характеристика тарифів, що діють та 
пропонуються  відповідно до витрат ЛКЖЕУ на 
утримання житла,  зростання рівня мінімальної 

заробітної платні та вартості матеріалів
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Додаток Г
РІЧНИЙ ЗВІТ

Міське комунальне підприємство 
”Водоканал”

Річний звіт
200_ рік

Приклад

Адміністративний 
корпус водоканалу

Міське  комунальне  підприємство „Водоканал”  є 
муніципальною  власністю,  власністю  всіх 
мешканців  нашого  міста.  Тому  природно,  по 
закінченні  року,  звітувати  про  те,  що  зроблено, 
поділитися  планами  на  наступний  рік  та  на 
перспективу.

Удень  і  вночі,  в  спеку  і  в  холод,  продовжується  кропітка, 
повсякденна  і  зовні  непомітна  робота.   24  години  на  добу  не 
припиняють  свою  роботу  водозабори  та  насосні  станції.  Це 
призводить до значних енергетичних затрат. На даний час, вартість 
спожитої електроенергії становить біля 50% усіх витрат водоканалу. 
Тому  дуже  важливим  напрямом  нашої  роботи  є  впровадження 
енергозберігаючих технологій.
Ми  розраховуємо  на  співпрацю  всіх  зацікавлених  у  скороченні 
непродуктивних втрат та покращенні роботи водопровідної системи.
Працівники  водоканалу  усвідомлюють  складність  завдань, 
опановують  нові  передові  технології  та  техніку,  використовуючи 
набутий досвід і славні традиції.

Директор водоканалу
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Продовження додатку Г

З0 тис.  мешканців  житлового  масиву Квітковий мають гарний настрій  та 
воду цілодобово,  завдяки встановленню нового насосного обладнання.  Це 
стало можливим за спільних зусиль міської влади, водоканалу та Агентcтва 
США з міжнародного розвитку (USAID).  Проект,  будівництво,  монтаж та 
наладка виконувались власними силами водоканалу

Новітні  американські  технології  використовуються  для  „лікування” 
зношених труб.
За рік, завдяки внутрішньому цементуванню, відновлено 10 км труб.  Ми 
маємо надію, що решту 990 км. можна буде зацементувати за наступні 10 
років,  тим більше,  що коштів  для  цього  потрібно значно менше ніж для 
закупівлі нових труб 

Облік і контроль - це важливо. Протягом року проводилися систематичні 
вимірювання витрат і тисків на різних ділянках. У результаті вдалося значно 
покращити гідравліку роботи водозаборів, а також створити п’єзометричну 
карту  тисків  мережі,  і  тим  самим наблизитись  до  завершення  зонування 
системи

Продовжувалися  переговори  з  представниками  впливових  міжнародних 
організацій. Робочий момент зустрічі з представниками Агентства США з 
міжнародного розвитку. У результаті тих візитів підписано меморандум про 
взаєморозуміння,  і  співробітники  водоканалу  братимуть  участь  в  п’яти 
дводенних семінарах, які відбудуться в м. Львові 
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НАРАХУВАННЯМИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ

На  жаль,  стрімко  зростає  кількість  аварій  на 
водогонах  і  мережі.  У  першу  чергу,  це 
зумовлюється  значною  зношеністю  системи, 
тому невідкладною є її реабілітація.

У  структурі  видатків  домінують  витрати  на 
електроенергію.  Якщо  не  приймати  ефективних 
заходів, то ситуація може вийти з під контролю. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ

ЦЕМЕНТАЦІЯ

ВИМИРЮВАННЯ

ЗУСТРІЧІ
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Продовження додатку Г

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТУ ВОДОКАНАЛУ

І ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Обсяг води
Обсяг стоків

Тариф на воду
Тариф на 

стоки

Виставлено 
до оплати Усього оплачено

тис. м3 грн./ м3 тис. грн. % тис. грн.
Населення 8600

7600
0,22
0,09

1900
700

84
86

1600
600

З них: субсидії
           пільги

19%
12%

500
300

80
67

400
200

Бюджетні установи 800
800

1,13
1,00

900
800

100
88

900
700

Промисловість та комерційні 
споживачі

600
800

1,33
1,25

800
1000

81
65

650
650

Разом 10000
9200

0,36
0,27

3600
2500

88
78

3150
1950

Оплата минулих боргів 300 100 300
Інші доходи 100 100 100
Разом 6500 85 5500

ІІ ФОРМУВАННЯ ЗАТРАТНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Чол. Грн. Тис. грн. % Тис. грн.
Число 

працівників
Середня 

зарплатня
Сумарна 

зарплатня
Виплачено 
зарплатні

Оплата праці з 
нарахуваннями 600 200 1200 96 1150

тис. кВт.год. Середня ціна Виставлено 
до оплати

Всього оплачено

Електроенергія 23912 104,6 2500 92 2300
Експлуатаційні затрати 400 100 400
Інші витрати 300 67 200
Податки 200 100 200
Амортизація 700 0
Собівартість 5300 80 4250
Податок на прибуток
ПДВ 1000 100 1000
Позареалізаційні витрати 0
Оплата минулих боргів 200 100 200
Використання прибутку 0
Разом 6500 84 5450

ІІІ БАЛАНС

Виставлено до оплати за послуги мінус затрати усього 0
Оплачено за послуги мінус оплачені затрати 50
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Продовження додатку Г

Марія Петрівна – хазяйка диспетчерського пункту. Вона 
чудова  мати,  кваліфікований  фахівець  і  просто  гарна 
жінка.  Маючи  трьох  дітей,  вона  закінчила  технікум 
комунального господарства, пройшла навчання роботи з 
комп’ютером та громадськістю. Вона знає все і про всіх 
– до неї надходить вся інформація про роботу системи.

Старовинна  водорозбірна 
колонка  прикрашає  наше 
місто.  Це  раритет,   як 
Пізанська  чи  Ейфелева 
вежі. На жаль, на сьогодні 
колонка недіюча

Стислий історичний нарис

Рік заснування               -   1912 р.
Перший водозабір         -   1915 р.
Будівництво
каналізації                      -   1935 р.
Реконструкція
водопроводу                  -    1952 р.
Будівництво очисних
споруд                             -  1965 р
Будівництво нового
водозабору.                     -  1975 р
Реконструкція очисних
споруд                             -  1985 р

За такими ознаками Ви можете 
розпізнати нашого робітника

Міське комунальне підприємство “Водоканал”
Адреса
Tel. 22-22-22    
Fax. 45-45-45

Шапка з емблемою

Приязна
посмішка

Валіза з інструментом та 
запасними частинами

Комбінезон 
синього 

кольору з 
написом 

Водоканал
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Наукове видання 

Сафіуліна Кадрія Рашитівна
канд. техн. наук, доцент, 

керівник групи консультантів з питань залучення
громадськості Інституту місцевого розвитку

Про що і як потрібно інформувати громадськість

(рекомендації для надавачів житлово-комунальних послуг щодо створення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів для населення)

Підручник

Свідоцтво
про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 607  від 19.09.2001

Повне або часткове відтворення або розмноження будь-яким чином матеріалів,
вміщених у цьому виданні, допускається лише за письмовим дозволом.

Цитування дозволяється виключно з посиланням на першоджерела

Викладені у цьому документі матеріали відображають точку зору консультантів
ІМР та ПАДКО, яка не обов'язково співпадає з позицією АМР США
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