
ШШааннооввнніі  ддррууззіі!!

Ось і знову випала приємна нагода представити Вам новий випуск Збірки кращих
практик підприємств водо�, теплопостачання та водовідведення зі всіх куточків України �
підприємств, з якими нам пощастило працювати в рамках фінансованих АМР США
(USAID) програм міжнародної технічної допомоги у сфері комунального господарства. 

Сьогодні серед "випускників" нашого Інституту � 28 міст та 53 підприємства, які нада�
ють послуги централізованого водо�, теплопостачання та водовідведення. Кожне
підприємство � унікальне, зі своїми особливостями, своїми проблемами і власним пошу�
ком оригінальних, ефективних підходів до їх подолання. Оскільки, як правило, ці пробле�
ми є  типовими  для  більшості підприємств галузі, то виникає питання � а чому ж не поділи�
тися з іншими власним досвідом, власними напрацюваннями та здобутками?

Саме з такою метою консультанти нашого Інституту ще навесні 2005 року започатку�
вали підготовку та випуск Збірки кращих практик комунальних підприємств України. От�
римавши та продовжуючи отримувати як з великих міст, так і з малих містечок нашої
країни схвальні відгуки, подяки за розповсюдження кращого досвіду, ми, натхненні ними,
продовжуємо працювати над узагальненням досвіду нових учасників нашого Проекту. 

Як результат � сьогодні ми презентуємо вже третій випуск цієї Збірки, який здебільшо�
го увібрав кращі практики тих 10 міст та 18 підприємств, які брали участь у Проекті роз�
повсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг впродовж вересня 2005
� жовтня 2006 рр. На її сторінках вміло діляться своїм досвідом комунальні підприємства
Борисполя, Лубен, Ніжина, Шостки, Умані, Ковеля, Коломиї, Костополя, Самбора, Сла�
вути. Разом з тим, цікавим та корисним є досвід і наших попередніх "випускників" � тих, з
ким довелося працювати наприкінці 2004 � початку 2005 рр. (Калуш, Тернопіль, Івано�
Франківськ, Дубно, Бровари, Чернігів тощо) � зокрема, заслуговує на увагу їх робота над
впровадженням Стратегічних планів дій, які були розроблені і схвалені громадськістю в
рамках виконання Проекту.

Традиційно Збірка складається з двох частин. На сторінках першої з них � "Шлях до
успіху: досвідом діляться міста" � ви можете поспілкуватися з працівниками комунальних
підприємств, людьми самовідданими і щирими, які залюбки розповідають вам про свої
підходи до вирішення проблем. Друга частина Збірки � "Досвід, узагальнений експерта�
ми" � передає погляд консультантів нашого Інституту, містить узагальнення ними того ко�
рисного і унікального, що насправді потребує розповсюдження серед якомога більшої
кількості підприємств і міст.

Сподіваюся, що ця Збірка буде корисною для кожного з Вас, примусить задуматися,
поміркувати, "приміряти" чийсь досвід до власних умов  і  скористатися ним, не гаючи ча�
су. То ж успіхів Вам і реальних здобутків! 

ЩЩиирроо,,
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Одним із можливих шляхів вирішення
цих проблем є заміна хлору на інший хлор�
похідний реагент � гіпохлорит натрію. Тех�
нологія знезараження гіпохлоритом натрію
рекомендована і може застосовуватися як
альтернатива хлоргазу на водоочисних
об'єктах потужністю до 30 тисяч кубічних
метрів на добу (яких переважна більшість).
Витрати на впровадження даної технології
значно менші порівняно з витратами на за�
купівлю обладнання для технології знеза�
раження з використанням хлоргазу. Причо�
му вартість реагенту також є нижчою.

Необхідно відзначити, що при викорис�
танні гіпохлориту натрію зберігаються всі пе�
реваги хлорування. Однак, разом з тим, да�
ний метод дозволяє уникнути основної небез�
пеки � роботи з високотоксичним газом. Гіпо�
хлорит натрію, який більш безпечний при
зберіганні та використанні, ефективно діє
проти більшості мікробів та зберігає знеза�
ражувальний ефект протягом більш тривало�
го часу транспортування води по трубах.

Водночас слід враховувати, що до гіпохло�
риту натрію, який використовується для знеза�
раження питної води, існують певні вимоги.
Насамперед, це стосується концентрації лугів,
важких металів, стабільності розчину, вмісту
активного хлору. Цим вимогам до питного во�
допостачання відповідає гіпохлорит натрію
марки "А", який виробляється підприємством
"ДніпроАЗОТ", м. Дніпродзержинськ. 

Технічне рішення проекту зміни техно�
логії знезараження, реалізованого на водо�
каналі м. Бориспіль (рис. 1), передбачало:

встановлення насосу�дозатора ти�
пу DMS�12 фірми "Grundfos" (максимальна
продуктивність   12 м3/год, тиск   3,4 атм);

встановлення пластикових витрат�
них ємностей;

Необхідність посилення уваги до теми
якості води підтверджується тим фактом, що
щорічно на Землі (за даними Всесвітньої ор�
ганізації охорони здоров'я) через низьку
якість питної води вмирає понад 5 млн. лю�
дей. Саме тому проблема якісного водопос�
тачання, тобто забезпечення людей надійно
знезараженою водою, є важливим завдан�
ням підприємств комунального господарства.

На сьогоднішній день майже єдиним
способом знезараження великих об'ємів
води в Україні залишається хлорування. У
незначній кількості використовується озо�
нування, ультрафіолетові установки та інші
методи. 

Серед переваг використання хлору слід
зазначити:

економічність (порівняно невисокі до�
зи хлору);

висока ефективність процесу знеза�
раження;

пролонгований термін дії процесу
знезараження.

Технологія знезараження, що застосо�
вується в країні, відпрацьована впродовж бага�
тьох років, існує значна кількість як імпортного,
так і вітчизняного високопродуктивного облад�
нання для зберігання, транспортування та дозу�
вання хлору.

Разом з тим, застосування даного ме�
тоду має ряд вагомих недоліків:

існує підвищена небезпека от�
руєння як населення, так і персоналу;

нормативний місячний запас хло�
ру на великих водоочисних станціях може
становити десятки тонн;

наявність та зберігання навіть декількох
балонів із хлором на водопровідних станціях  ста�
новить певну небезпеку, що потребує від персо�
налу високого рівня кваліфікації та забезпечення
відповідних санітарно�охоронних зон. 
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установки з використанням гіпохлориту натрію

ААккттууааллььннііссттьь  ппррооббллееммии

ННооввооввввееддеенннняя



Додатковим позитивним фактором
впровадження цього проекту є те, що водо�
канал відмовився від використання силь�
нодіючого окислювача � рідкого хлору.
Внаслідок цього може підвищитися культура
виробництва та забезпечена безпека на
водопровідних майданчиках, виникає мож�
ливість скорочення охоронних зон тощо. В
результаті зменшується можливість утво�
рення токсичних та канцерогенних сполук,
знижується корозійна активність води. 

Показовим є також те, що дана техно�
логія у 2005 році була успішно впровадже�
на на значно більших водоканалах � у Іва�
но�Франківську та Рівному. 

В Україні використання гіпохлориту
натрію, як й інших дезінфекантів, регла�
ментується Постановою Кабміну України
№ 1544 від 02.10.2003 року.

поєднання всіх компонентів у єди�
ну систему за допомогою спеціального
монтажного комплекту з пластикових тру�
бок, вентилів, приймального та інжекційно�
го клапанів;

виконання монтажних та пускона�
лагоджувальних робіт власними силами.

Окрім того, на водоканалі було прове�
дено навчання персоналу та розроблено
"Інструкцію для роботи на установках для
знезараження води з використанням гіпо�
хлориту натрію".

Дозування розчину на даний час
здійснюється у ручному режимі. Оптимальна
витрата робочого розчину визначається на
кожній зміні пробним хлоруванням 1 літра во�
ди різними дозами (виходячи з вимоги, щоб че�
рез розрахунковий термін контакту величина
залишкового хлору була не менше 0,3 мг/л).

Разом з тим, при встановленні відповідних
датчиків, дозатор зможе працювати і в авто�
матичному режимі.

Основні показники від впровадження
проекту знезараження води гіпохлоритом
натрію наведено у таблиці.

Витрата гіпохлориту натрію для споруд
загальною продуктивністю 10000 м3/добу
складає 3,4 м3/місяць. Гіпохлорит постав�
ляється у власній оборотній тарі та зливається
у ємності для зберігання. Термін зберігання 1
місяць, загальна ємність для ВЗВ�1 прийнята
на рівні 5 м3 (5 ємностей по 1000 літрів).

Практика застосування гіпохлориту
натрію доводить, що його використання є
безпечним та не спричинює негативного
впливу на стан здоров'я людей.
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Спеціалістами ПТМ "Ковельтепло" бу�
ла проаналізована наявна інформація
щодо шляхів підвищення ефективності
котлів типу НІІСТУ�5. В результаті було об�
рано той варіант модернізації, який пе�
редбачає встановлення додаткових по�
верхонь нагріву. Власний досвід експлуа�
тації кількох котлів типу НІІСТУ�5 з такими
додатковими поверхнями підтвердив знач�
не підвищення ефективності їх роботи в
результаті модернізації. Отриманий
досвід був застосований до інших котлів
типу НІІСТУ�5, які експлуатуються на
підприємстві. Станом на кінець вересня
2006 р. додатковими поверхнями нагріву
обладнано 56 котлів підприємства (60%
від загальної кількості котлів такого типу).

ККооррооттккиийй  ооппиисс  ррееккооннссттррууййооввааннооггоо
ккооттллаа  ттииппуу  ННІІІІССТТУУ��55

Суть модернізації полягає у дооблад�
нанні котла додатковими однорядними по�
верхнями нагріву, які встановлюються си�
метрично у лівому та правому (дещо роз�
ширених) газоходах котла між боковим ек�
раном та обмурівкою. Кожна з цих повер�
хонь виготовлена з 18�ти горизонтальних
труб 57х3,5 мм. Кінці труб вварені у вер�
тикальні колектори, виготовлені з труби

76х3,5 мм. Задній колектор кожної до�
даткової поверхні нагріву має 2 патрубки

Теплопостачальні підприємства Ук�
раїни експлуатують тисячі морально за�
старілих котлів типу НІІСТУ�5. Без пе�
ребільшення можна стверджувати, що ці
котли залишаються найпоширенішими на
комунальних котельнях теплопродук�
тивністю до 3 Гкал/год. Реконструкція ко�
телень із повною заміною таких котлів на
сучасні високоекономічні безумовно
ефективна та перспективна, але вимагає
значних капітальних вкладень та великого
обсягу будівельно�монтажних робіт. Не�
значні обсяги реконструкції котелень ко�
мунальних підприємств обумовлені обме�
женістю наявних коштів. Як правило, в ході
реконструкції замінюються лише фізично
зношені котли, а це означає, що теплопо�
стачальні підприємства України ще багато
років експлуатуватимуть котли типу
НІІСТУ�5. Найбільш актуальним на найб�
лижчі роки є підвищення ефективності ви�
користання природного газу на вже вста�
новленому обладнанні діючих котелень.

На підприємстві теплових мереж (ПТМ)
"Ковельтепло" встановлено 132 котли
різних типів, у т.ч.– 94 котли типу НІІСТУ�5.
Збереження значного парку котлів типу
НІІСТУ�5 (71% від загальної кількості) спо�
нукало підприємство до пошуку шляхів
підвищення їх ефективності.
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1. Досвід ПТМ "Ковельтепло"
підтверджує ефективність реконструкції
котлів типу НІІСТУ�5 шляхом встанов�
лення додаткових поверхонь нагріву.
Роботи з реконструкції, які виконуються
силами підприємства без залучення сто�
ронніх організацій, проводяться з ураху�
ванням технічного стану котлів та про�
гнозованого терміну їх подальшої ек�
сплуатації. 

2. Підвищення ККД котла НІІСТУ�5 на
2,5% відбулося виключно за рахунок
встановлення додаткових поверхонь
нагріву та зниження температури
вихідних газів. 

3. Економічний ефект (7,2 тис.
грн./рік) отримано за рахунок зниження
питомої витрати палива на виробництво
теплової енергії. 

для підведення та відведення теплоносія.
Додаткова поверхня нагріву виконана
двоходовою по теплоносію за рахунок
встановлення глухої перегородки посере�
дині заднього колектора. Теплоносій після
мережевого насоса поступає до вхідної
частини заднього колектора, з якого по 9
трубах подається у передній колектор. З
переднього колектора по інших 9 трубах
теплоносій повертається у вихідну частину
заднього колектора, з якої поступає до ос�
новного тракту котла. 

Основні техніко�економічні показники
модернізованого котла НІІСТУ�5 наведені
у таблиці 1. 

Необхідно відзначити, що в результаті
встановлення додаткових поверхонь
нагріву значно підвищується ККД котла
НІІСТУ�5 (89,5%), тепловідбір з 1 м2 по�
верхні нагріву становить 10,787 тис.
ккал/м2

*год.
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руйнування існуючого залізобетонного
колектора. Протягом останнього року по�
частішали випадки виникнення таких про�
валів, вони з'явились по вул. Радянській та
вул. Садовій. 

Однією з причин руйнування існуючого
колектора стала агресивність стоків та ви�
пари, що майже повністю зруйнували існу�
ючу трубу, яка почала працювати як ло�
ток. Внаслідок цього на каналізаційні на�
сосні станції, поряд із стоками, почали у
великій кількості поступати каміння, пісок,
глина, що призводило до збільшення чис�
ла аварій насосного обладнання. Робочі
колеса насосів не витримували таких умов
роботи. 

Постала необхідність замінити діючий
колектор, причому у найкоротший термін.
В результаті було обране єдине правиль�
не рішення � здійснення санації. Прийняття
такого рішення дозволило провести ремонт

ЗЗааггааллььнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ккааннааллііззааццііййннооїї
ссииссттееммии  мм..  ЛЛууббннии

Стічні води міста Лубни через систему
каналізаційних мереж і комплекс ка�
налізаційних насосних станцій надходять на
каналізаційні очисні споруди, де проходять
механічну та повну біологічну очистку, після
чого очищені стоки відводяться у річку Сула
по скидному каналу довжиною 7,5 км.

Каналізаційна система, яка почала ек�
сплуатуватися з 1970 року, обслуговувала
тільки центральні райони міста. Вона про�
ектувалася і споруджувалася як роздільна,
тобто система, що відводить тільки побу�
тові та виробничі стічні води.

Загальна довжина каналізаційних ме�
реж, які обслуговує ОКВП ВКГ "Лубниводо�
канал", � 35,3 км, з них самопливних колек�
торів � 17,9 км, напірних трубопроводів �
17,4 км. Матеріал труб � азбестоцемент,
залізобетон, кераміка, поліхлорвініл, сталь,
чавун. Діаметри труб від 150 до 600 мм.

У 2004 р. у місті виникла проблемна
ситуація � провалилося дорожнє покриття
по вул. П.Слинька, що сталося внаслідок
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ності. Вартість проведення такого типу
робіт, зазвичай, значно менша (близько
25�30%) від вартості повної перекладки
існуючих мереж відкритим способом. Тим
не менше, даний проект є достатньо доро�
гим, а термін його окупності складає
близько 14 років. Специфіка інвестування
в об'єкти комунального господарства по�
лягає в тому, що хоча ці проекти і відрізня�
ються надійністю, але не відносяться до
числа швидкоокупних.

Однак найголовнішим є те, що в ре�
зультаті впровадження цього проекту
працівники ОКВП ВКГ "Лубниводоканал"
запобігли екологічній катастрофі, яка мог�
ла виникнути внаслідок потрапляння за�
бруднених, висококонцентрованих стічних
вод у криниці, відкриті водойми та водо�
носні горизонти на околицях міста. Як
наслідок, це могло призвести до масового
отруєння населення чи епідемії. Безтран�
шейні технології завдають значно меншої
шкоди зеленим насадженням та транс�
портним потокам, а також дозволяють
звести до мінімуму тимчасові незручності
для мешканців.

Роботи по заміні каналізаційних колек�
торів із використанням труб СПІРО на
сьогоднішній день проводяться у мм. Києві,
Харкові, завершено роботи в мм. Одесі та
Охтирці. 

та заміну каналізаційного колектора (без ви�
ведення його з роботи). 

За допомогою лебідок у самопливний ко�
лектор (діаметром 600 мм) було протягнуто
поліетиленову трубу (діаметром 400 мм),
відрізками довжиною 3,0 метра. Монтаж
труб здійснювався  за допомогою фірмових
різьбових з'єднань. Використовувалися
поліетиленові труби типу SPIRO, вироб�
ництва фірми KWH pipe (Польша�Фінляндія).

Роботи виконувалися у наступній
послідовності:

1. Прочистка колектора.
2. Промивка колектора.
3. Протягування, укладання та герме�

тизація колектора цементним розчином із
додаванням рідкого скла. 

Замовником виступило Обласне жит�
лово�комунальне управління (ОЖКУ), ро�
боти виконано за кошти державного бюд�
жету України. Генпідрядником виступила
фірма "Техстройпроект", м. Харків. 

Станом на кінець 2005 р. санацію про�
ведено на ділянках загальною довжиною
1620 п.м, вартість робіт складає 1 460 тис.
грн., або 902 тис. грн. на 1 км.

Застосування технології безтраншей�
ного відновлення існуючих мереж в ос�
танні роки набуває усе більшої популяр�
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НІЖИН
Ефективний пальник , ефективний котлоагрегат

ташування до місць проживання населення та
неприпустимістю погіршення екологічної си�
туації у населених пунктах. Широкомасштаб�
на заміна газових котелень іншими джерела�
ми теплової енергії найближчими роками та�
кож не передбачається, що значно актуалізує
проблему підвищення ефективності викорис�
тання природного газу на діючих котельнях. 

Реконструкція котелень, що передбачає
повну заміну наявних котлоагрегатів на су�
часні високоекономічні, безумовно, ефектив�

У зв'язку із недавньою газовою кризою
особливо загострилася актуальність підви�
щення ефективності використання природно�
го газу в Україні, яка, без перебільшення, пе�
реросла у загальнодержавну проблему. Ма�
сове переведення опалювальних котелень з
газового палива на тверде не відбудеться
навіть у перспективі, що обумовлене, насам�
перед, наближеністю їх територіального роз�
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котлів типу КБН�Г–2,5, з достатньо прогре�
сивною конструкцією котла. Топка котла
повністю екранована, що дозволяє ефектив�
но використовувати радіаційну (променеву)
складову теплової енергії продуктів згорян�
ня. Наявність двох конвективних пакетів,
розміщених симетрично відносно топки, доз�
воляє знизити температуру димових газів до
прийнятної величини. Але котлоагрегати, які
поставлялися заводом�виготовлювачем,
комплектувалися застарілими (за сучасними
мірками) пальниками типу ГГВ�МГП�350 та
котловою автоматикою типу ПЛАМЯ або
КСУ. Проекти на будівництво котелень з та�
кими котлами передбачали встановлення
індивідуального (на кожен котел) або групо�
вого (на кілька котлів) дуттьового вентилято�
ра та монтаж повітряних коробів від вентиля�
тора до котла. Дія механізму забезпечення
оптимального коефіцієнту надлишку повітря
базувалася на морально застарілому прин�
ципі. Цей принцип передбачав застосування
виключно механічних тяг для одночасного
приведення до руху газової та повітряної
заслінок та кількох рухомих пластин, що вико�
ристовувалися для регулювання кількості
повітря на різних навантаженнях котла. Під

на, але вимагає значних капіталовкладень та
великого обсягу будівельно�монтажних робіт.
Здійснення такої реконструкції цілком виправ�
дане для котелень із фізично зношеними та мо�
рально застарілими котлами. Проте на
підприємствах комунальної енергетики України
експлуатується значна кількість котлів із добре
розвинутими (значними) поверхнями нагріву, які
забезпечують достатньо ефективну теплопере�
дачу від продуктів згоряння палива до тепло�
носія. Але перетворення хімічної енергії палива
у теплову енергію продуктів згоряння (тобто
ефективність спалювання палива) у котлах та�
кого типу може бути недостатньою. Розвиток
техніки, у тому числі і опалювальної, характери�
зується нерівномірністю. Конструкція котлів удо�
сконалюється значно повільнішими темпами,
ніж такі важливі елементи котлоагрегатів, як
пальники та котлова автоматика, від яких, влас�
не, вирішальною мірою залежить ефективність
спалювання палива.

На підприємстві ТОВ "НіжинТеплоМе�
режі" експлуатується 16 блочних газових
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екологічна чис�
тота, малий ае�
родинамічний
опір, короткий
факел, висока
рівномірність
температурно�
го поля у топко�
вому просторі,
просте та
швидке настро�
ювання залеж�
но від конкрет�
них умов, висо�
кий коефіцієнт
регулювання.

Пальнико�
вим блоком ке�
рує блок уп�
равління АЛЬ�
ФА�М ХХІ, який є мікроконтролером, що мо�
же бути легко адаптований до виконання
певної задачі у режимі реального часу. Не
змінюючи принципово електричну схему та
конструкцію пристрою, а лише змінивши ке�
руючу програму, можна отримати новий ал�
горитм керування технологічним процесом.
Блок забезпечує автоматичний розпал, ав�
томатичне регулювання співвідношення
"газ�повітря", контроль параметрів з мож�
ливістю аварійного відключення у випадку
відхилення параметрів за встановлені межі.

1. Досвід ТОВ "НіжинТеплоМережі"
підтверджує ефективність заміни лише пальни�
кових пристроїв та засобів автоматизації. Не�
значні обсяги будівельних робіт значно скоро�
чують термін проведення цієї реконструкції, а
вартість цих робіт приблизно вдвічі менша від
вартості заміни всього котлоагрегату. 

2. Підвищення ККД котлоагрегата КБН�Г�
2,5 на 2,2 % відбулося виключно за рахунок
заміни пальникових пристроїв та автомати�
ки. Ніяких інших робіт, які підвищували б
ефективність роботи котла, не здійснювало�

час режимно�налагоджувальних робіт на
котлі, які проводила стороння спеціалізована
організація,  положення пластин визначало�
ся та фіксувалося. Оскільки механізм фіксу�
вання пластин залишався недосконалим
(гвинт на консольно закріпленій пластині), то,
внаслідок виникнення пульсації, неминучої
при роботі пальника, цей механізм не гаран�
тував тривалого фіксування у процесі експлу�
атації. В результаті відбувалося розрегулю�
вання механізму співвідношення "газ�повітря"
та відповідне зниження ефективності спалю�
вання палива. Як наслідок, котлова автома�
тика використовувалася практично лише у
якості автоматики безпеки.

Спеціалісти ТОВ "НіжинТеплоМережі"
проаналізували наявний на ринку України
парк сучасних газових пальників та котлової
автоматики. Було відібрано сучасний пальник
змішуючого типу серії МДГГ з дуттьовим венти�
лятором та комплектом автоматики типу АЛЬ�
ФА, яка виконує функції і автоматики безпеки,
і автоматики регулювання. 

Заміна пальників була здійснена на 3�х кот�
лах у котельні по вул. Ніжатинська, 18. Результа�
ти реалізації цього проекту наведені у таблиці.

Власний досвід експлуатації котлів типу
КБН�Г�2,5 з таким пальником протягом опа�
лювального сезону 2004�2005 року підтвер�
див значне підвищення ефективності роботи
котла порівняно з попередньою роботою
того ж котла. Отриманий досвід дозволив
використовувати ці нововведення на інших
котлах  типу  КБН�Г  2,5, які експлуатуються
на підприємстві.

ККооррооттккаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппааллььннииккаа  ММДДГГГГ
зз  ааввттооммааттииккооюю  ттииппуу  ААЛЛЬЬФФАА::

— комплект орієнтований на парові кот�
ли продуктивністю до 2,5 т/год. та водогрійні
котли продуктивністю до 3,15 МВт;

— комплектність: власне пальник, дуттьо�
вий вентилятор, пристрій розпалу, газова
запірна арматура, регулятори витрати газу
та повітря з приводом, датчики тиску та тем�
ператури, електронний блок управління
АЛЬФА;

— переваги пальника: малий коефіцієнт
надлишку повітря, стійкий процес горіння,
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начені їх переваги порівняно з іншими
фільтруючими матеріалами. Більш де�
тальні дослідження проводилися на Дес�
нянській водопровідній станції м. Києва та
на водоочисних спорудах м. Коростеня. В
результаті найбільш відповідним не�
обхідним параметрам джерелом природ�
них цеолітів було визнано родовище у с.
Сокирниця Закарпатської області (нині
ДП "Сокирницький цеолітовий завод"). 

Використання цеолітів Сокирнянського
родовища у технологічних процесах во�
допідготовки дозволено МОЗ України
(лист № 04�5/192�5 від 26.12.80 р.).

Джерелом водопостачання м. Славута
(Хмельницької області) служать підземні
води "Південного" водозабору, які харак�
теризуються підвищеним вмістом заліза
(2,3  мг/л). Видалення заліза здійснюється
на станції знезалізнення, яка складається з

Природні цеоліти – відносно новий
клас мінеральної сировини, який викорис�
товується у технологічних процесах очистки
питної води, а також для доочистки стічних
вод. Розвинута питома поверхня, хороші
адгезійні, адсорбційні та іонообмінні влас�
тивості цеолітів дають можливість ефектив�
но вилучати зважені, колоїдні та розчинені
забруднюючі речовини органічного та не�
органічного походження.

Фактично цеоліти є аналогами активо�
ваного вугілля і деяких інших сорбентів. Ра�
зом з тим, вони мають широку гаму інших
корисних властивостей, серед яких слід вио�
кремити можливість їх повноцінної регене�
рації, відносну дешевизну. Цеоліти нале�
жать до "екологічних матеріалів", оскільки
поглинають іони важких металів.

У кінці 70�х — на початку 80�х років мину�
лого століття відділом водопостачання НДКТІ
МГ було проведено комплекс досліджень,
присвячених проблематиці використання це�
олітів у якості фільтруючого матеріалу на

станціях во�
допідготовки. У
ході проведе�
них досліджень
були про�
аналізовані їх
робочі пара�
метри, ди�
наміка якісних
змін води, виз�
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СЛАВУТА
Перезавантаження фільтрів станції знезалізнення із
використанням нового фільтруючого матеріалу , цеоліту 
(на прикладі Славутського УВКГ)
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ННооввооввввееддеенннняя

4. Термін окупності проекту буде скорочу�
ватися із збільшенням коефіцієнта заванта�
ження котла та із зростанням вартості палива.

ся. Економія палива отримана за рахунок
підвищення ККД котлів.

3. Економія електроенергії отримана за
рахунок зменшення потужності електродви�
гунів дуттьових вентиляторів з 15 кВт до 5,5 кВт. 

ВВиигглляядд  ффііллььттрріівв  ссттааннццііїї  ззннееззааллііззннеенннняя



періодично, 1�2 рази на добу, протягом 30
хвилин. 

Перед консультантами Інституту
Місцевого Розвитку (ІМР) у ході обстежен�
ня споруд та проведення замірів добової
продуктивності (з метою забезпечення
водного балансу) було поставлене за�
вдання заміряти витрати води, яка витра�
чається для промивки фільтрів. Результати
замірів наведено у таблиці 1.

шести відкритих швидкісних фільтрів (типу
ФОУ) зі спрощеною системою аерації. В
якості фільтруючого матеріалу використо�
вується гравій. Після фільтрації очищена
вода поступає у резервуари чистої води.
Також передбачена водоповітряна про�
мивка фільтрів від напірної гребінки ВНС�2
(для групи з трьох фільтрів) та за допомо�
гою промивних насосів (для інших трьох
фільтрів). Промивка здійснюється
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запропонована заміна завантаження
фільтрів гравійною сумішшю на заванта�
ження цеолітом Сокирнянського родови�
ща, що і було здійснено власними силами
водоканалу у квітні�травні 2006 року.
Технічні параметри діяльності станції зне�
залізнення після перезавантаження були
наступними (таблиця 2).

Як свідчать дані вищенаведеної таб�
лиці,  витрати води на промивку фільтрів
залишаються значними, вони складають ~
7%  від добової подачі. Зменшення витрат
води на промивку дозволить суттєво змен�
шити не тільки безповоротні втрати води,
але й енергоспоживання.

Разом з тим, спеціалістами ІМР була

ку фільтрів на 10�13% та тривалості про�
мивки до 20 хвилин.

— Покращення якості очищеної води. 
Використання цеолітів у традиційних

технологічних схемах не потребує
спеціальної регенерації фільтруючого ша�
ру, достатньо звичайної водоповітряної
промивки. При використанні такого типу
завантаження збільшується інтервал між

В результаті перезавантаження фільтру�
ючого матеріалу  було забезпечено:

— Покращення технологічних пара�
метрів процесу фільтрування.

— Зменшення втрати тиску у фільтрі.
— Інтенсифікацію роботи споруд за ра�

хунок збільшення швидкості фільтрування
та подовження фільтроциклу на 20�50%.

— Скорочення витрат води на промив�



вихідної води, але й наявність та доступність
тих чи інших фільтруючих матеріалів, часто�
та та можливість зворотньої промивки.

Необхідно відзначити, що цеоліт має низ�
ку переваг перед іншими фільтруючими ма�
теріалами, оскільки значно прискорює про�
цес фільтрації, затримує, окрім заліза, також
радіонукліди та інші шкідливі речовини. 

Разом з тим, цеоліт може застосовува�
тися не тільки у якості фільтруючого ма�
теріалу, а також як каталізатор та
біологічний знезаражувач. Окрім того,
при однаковій якості очищеної води,
фільтри з цеолітом мають майже у 1,8�2,0
рази вищу адсорбційну здатність, що доз�
воляє суттєво зменшити витрати на обслу�
говування.

У цілому по Хмельницькій області, зок�
рема, у містах Полонному, на окремих
станціях у мм. Хмельницькому, Шепетівці та
Летичеві для знезалізнення води вже засто�
совується завезений із Закарпаття цеоліт. 

промивками, що дозволяє заощадити до�
даткову кількість води та електроенергії.

Основні показники реалізації цього
проекту наведено у таблиці 3.

Фактична економія у грошовому
еквіваленті складає ~ 270 грн./добу
(вартість води та електроенергії). Термін
окупності по відношенню до вартості
заміни завантаження становить 43 дні,
або ~ 1,5 місяця.

Станції очистки підземних вод, збудовані
за типовими проектами, у більшості випадків
не пристосовані до сучасних потреб та існу�
ючої якості води. Більшість водоочисних спо�
руд потребує суттєвого удосконалення. 

Пропуск води через "будь�який фільтр"
не завжди означає високу якість очищеної
води. Насправді, це — процес, який скла�
дається із декількох взаємопов'язаних ком�
понентів. І важливими є не тільки якість
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САМБІР
Фінансовий аналіз та внутрішньогосподарський контроль
показників діяльності як інструмент ефективного управління
комунальним підприємством 

ходи за надані послуги та витрати опе�
раційної діяльності. 

Досягти рівня запланованих доходів
підприємство може за умови виконання
плану щодо обсягів реалізації послуг теп�
лопостачання в натуральних показниках
(Гкал) та досягнення відповідного планово�
го рівня тарифів на послуги (грн./Гкал).
Плата за надані послуги нараховується
відповідно до затверджених тарифів, роз�
рахованих на основі економічно обґрун�

Основною метою діяльності
підприємств централізованого теплопос�
тачання є забезпечення тепловою
енергією різних груп споживачів: населен�
ня, бюджетних установ та інших. Фінансові
результати діяльності таких підприємств
значною мірою залежать від досягнення
планових фінансово�економічних показ�
ників, до яких, у першу чергу, належать до�

ППееррееддууммооввии
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доходів і витрат на ПТМ "Самбіртеплоко�
муненерго" здійснюється як на стадії пла�
нування (з метою недопущення завищення
планових витрат), так і оперативно, за
місцями виникнення витрат. Зокрема, жор�
стко контролюються найбільш вагомі скла�
дові собівартості: витрати на енергоносії
та оплату праці. 

З метою оптимізації витрат на оплату
праці на підприємстві переглянуто ор�
ганізаційну структуру та скорочено штат
персоналу. Насамперед, було об'єднано
відділ планування та відділ реалізації в єди�
ний відділ планування і реалізації (ВПіР), що
є ефективним з точки зору забезпечення до�
сягнення планових фінансово�економічних
показників. Начальник ВПіР планує основні
показники діяльності підприємства і несе
відповідальність за їх виконання через нала�
годження систематичного контролю за над�
ходженням доходів та своєчасністю розра�
хунків з кредиторами. 

Збір та належне документальне
оформлення даних налагоджено у кожно�
му структурному підрозділі підприємства. З
цією метою розроблено внутрішні регла�
менти (положення про відділи, інструкції,
графіки), форми внутрішньої звітності
(журнали реєстрації, довідки, зведені відо�
мості), які внесені до графіку документо�
обороту, а виконавці ознайомлені з пра�
вилами їх оформлення та термінами пере�
дачі для подальшої обробки.

Для забезпечення належної організації
виробничого процесу інженери ВТВ роз�
робляють температурні графіки по кожній
котельні м. Самбора, які виконують
функції внутрішнього регламенту для ро�
боти операторів на котельнях. Темпера�
турний графік розраховується на основі
нормативних показників та фактичного
навантаження кожної котельні, яке кори�
гується інженерами ВТВ з урахуванням
відключення абонентів.

Позмінно (щодобово) оператори кож�
ної котельні ведуть журнал реєстрації по�
казників приладів обліку споживання при�

тованих витрат. Як правило, нарахування
плати споживачам здійснюється щомісяч�
но, проте надходження коштів (фактична
оплата за послуги) залежить від дис�
циплінованості споживачів, яка безпосе�
редньо пов'язана з ефективністю ор�
ганізації роботи зі споживачами. У випад�
ках нерегулярного надходження коштів від
споживачів підприємство накопичує за�
боргованість, внаслідок чого не має змоги
вчасно розраховуватися за енергоносії
(природний газ, електроенергію), питома
вага яких у структурі собівартості послуг
теплопостачання є найбільшою. 

У свою чергу, дотримання планових по�
казників витрат операційної діяльності, зо�
крема, утримання на належному рівні вит�
рат на газ та електроенергію, також зале�
жить від зміни цін на енергоносії та фак�
тичних обсягів їх споживання.

Процес господарської діяльності
підприємств теплопостачання постійно су�
проводжується незапланованими змінами,
внаслідок чого відбувається відхилення
планових показників від фактичних (причо�
му як у натуральних, так і у вартісних
вимірах). Разом з тим, на підприємствах не
завжди відстежуються причини виникнення
таких відхилень, що обумовлене, насампе�
ред, відсутністю практики здійснення сис�
тематичного фінансового аналізу та за�
безпечення внутрішньогосподарського
контролю.

З метою налагодження систематично�
го внутрішньогосподарського контролю
за досягненням планових показників діяль�
ності на ПТМ "Самбіртеплокомуненерго"
відділом планування і реалізації, виробни�
чо�технічним відділом та бухгалтерією з
2003 року запроваджена практика
моніторингу виробничих показників та їх
узгодження з фінансово�економічними по�
казниками діяльності підприємства. 

Внутрішньогосподарський контроль
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вищенню витрат (фактичні показники з не�
значними відхиленнями наближаються до
нормативних розрахунків).

Наприкінці місяця інженер ВТВ передає
начальнику ВПіР зведену відомість (у
розрізі котелень) про фактичне споживан�
ня енергоносіїв (газу, електроенергії) та
води для технологічних потреб, у якій вка�
зано обсяги економії (чи перевитрат) у на�
туральних одиницях.

На ПТМ "Самбіртеплокомуненерго", в
основному, не виникає значних відхилень
фактичних витрат ресурсів від планових
(нормативних), оскільки щодобово
здійснюється контроль за їх використан�
ням і вживаються необхідні заходи.
Відпрацьована на підприємстві практика
моніторингу ефективності використання
енергоносіїв (природного газу, електрое�
нергії) та інших ресурсів, аналізу та кон�
тролю фінансово�економічних показників
шляхом співставлення фактичних показ�
ників діяльності підприємства з плановими
забезпечує своєчасність та документальну
обґрунтованість інформації, необхідної
керівництву для прийняття ефективних уп�
равлінських рішень. 

Саме налагодження такого контролю
та можливість отримувати реальні обсяги
реалізованих послуг дозволила
підприємству успішно вирішити ще одну
болючу проблему. Вона полягала в тому,
що нарахування плати за послуги спожи�
вачам (юридичним особам), які не мають
засобів обліку, згідно чинного тарифу, не
дає змоги враховувати відхилення фактич�
ної температури зовнішнього повітря від
нормативної (згідно КТМ 204 України 244�
94), яка закладається у розрахунок та�
рифів. 

За наявності приладів обліку споживач
оплачує фактично спожиту кількість тепло�
вої енергії, що враховує фактичну темпе�
ратуру зовнішнього повітря, за затверд�
женим тарифом за 1 Гкал. При розрахун�
ках із споживачами, помешкання яких не
обладнані приладами обліку, відповідно

родного газу (в т.ч. його температури та
робочого тиску), електроенергії, води.
Щоденно (до 10.00 ранку) інформація з
котельні передається інженеру ВТВ, який
реєструє показники, здійснює їх контроль
та аналіз, виявляє відхилення (економію чи
перевитрати), встановлює причини, опе�
ративно вживає заходи для вирішення
проблемних питань, узагальнює та фор�
мує звіти за період (місяць) по кожній ко�
тельні та в цілому по підприємству. Пере�
дача інженеру отриманих операторами
даних, зареєстрованих у журналі, є ефек�
тивним засобом контролю за ситуацією, а
також документальним підтвердженням
якісних показників наданих послуг (дотри�
мання температурного режиму). 

Поряд з цим, протягом 2004�2006 рр.
на найбільш потужних котельнях
підприємства було встановлено 7 корек�
торів газу, що дає змогу контролювати об�
сяги споживання газу кожною котельнею
та розрахунки з ВАТ "Львівгаз". До момен�
ту установки коректорів відбувалося зави�
щення коефіцієнтів калорійності газу, що
приводило до фіктивного збільшення
об'єму використання газу і, відповідно,
впливало на показник виробленої тепло�
вої енергії (Гкал). За такої ситуації доходи,
нараховані за реалізовані послуги, не
відповідали обсягам виробленої теплової
енергії (Гкал), які були завищені. Відтак та�
ке нереальне завищення виробничо�
технічних та фінансово�економічних по�
казників при збитковості основної діяль�
ності спричиняло заниження фактичної
собівартості 1 Гкал, порівняно із затверд�
женою в діючому тарифі, та негативно
впливало на фінансове становище
підприємства. 

Аналогічно на підприємстві відсте�
жується динаміка показників використання
електроенергії. Забезпечення жорсткого
контролю за раціональним використан�
ням енергоносіїв та інших ресурсів дає
змогу вчасно усувати технічні несправ�
ності та запобігати необґрунтованому за�
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квартально та у розрізі місяців), відповідно
до технічних характеристик приміщення
споживача (об'єму, теплотворних власти�
востей будівлі), затверджений тариф за 1
Гкал та розрахунок вартості послуг за рік
у цілому. 

Таким чином, на ПТМ "Самбіртеплоко�
муненерго" здійснюється належне доку�
ментальне оформлення розрахунків зі
споживачами, забезпечено прозорість
розрахунків, що значно підсилює довіру
споживачів. Внаслідок цього підприємство
має деталізовану інформацію (у розрізі
кварталів та місяців) щодо показників спо�
живання теплової енергії по кожному спо�
живачу, а споживачі (зокрема, бюджетні
установи) мають орієнтовні показники вит�
рат для планування своєї діяльності та
складання кошторисів.

Щомісячно, згідно Актів про використа�
ну теплову енергію, які надаються інжене�
рами ВТВ, та інформації про щоденну фак�
тичну середню температуру зовнішнього
повітря, яку отримують з метеослужби у ви�
гляді довідки, працівники ВПіР здійснюють
нарахування споживачам плати за спожи�
ту теплову енергію. Розмір плати за послу�
ги опалення визначається відповідно до
розрахунку кількості спожитого тепла та
чинного тарифу за 1 Гкал.

Розрахунок кількості теплової енергії
на опалення споживача, який не має за�
собів обліку, виконується за формулою:

де Q � кількість використаного тепла на
опалення (Гкал);

Qоп � максимальне теплове наванта�
ження на годину (згідно проектних даних,
зазначається в додатку до договору);

tвн � температура внутрішнього повітря
(приймається на рівні +18°С � для жилих
приміщень, +16°С � для нежилих приміщень);

tср.о � середня температура зовнішнього
повітря за даний період, згідно метеозведень; 

tр.о. � розрахункова температура зовнішньо�

до затвердженого тарифу за 1 м2, не має
можливості враховувати фактичну темпе�
ратуру зовнішнього повітря, оскільки при
формуванні цих тарифів враховуються
нормативні показники. Проте останнім ча�
сом фактична зовнішня температура по
місту є значно нижчою, порівняно з плано�
вою (нормативною), тобто зими стали більш
холодними. Працівники підприємства дійшли
висновку, що внаслідок значних відхилень
фактичної температури від нормативної,
підприємство недоотримує доходи при нара�
хуванні споживачам по тарифу за 1 м2.

З метою забезпечення вчасного реагу�
вання на зміну температури, з 2003 року
на підприємстві запроваджено порядок
нарахування плати за послуги опалення
бюджетним установам та госпрозрахун�
ковим організаціям, які не використовують
прилади обліку, розрахунковим методом,
виходячи з кількості теплової енергії в Гкал
та чинного тарифу за 1 Гкал. Для цього бу�
ло здійснено інвентаризацію технічних па�
спортів будівель абонентів (юридичних
осіб), що дало змогу одержати інфор�
мацію про реальні технічні показники. Для
цього було отримано технічні довідки з
ЖЕКів, у яких зафіксовано об'єми
приміщень, за відсутності даних проектної
документації � здійснено фактичний обмір
будівель, відповідно до КТМ 204 України
244�94 (зовнішні обміри, підвали від землі,
горища до верхнього перекриття), та роз�
раховано фактичні об'єми приміщень (з
урахуванням відключень).

Після прийняття рішення про запровад�
ження розрахункового методу нарахувань
за послуги опалення юридичним особам,
працівниками ВПіР (економістами та юри�
стом) було узгоджено зі споживачами та
приведено у відповідність договори про
надання послуг. 

У договорі визначено порядок обліку
споживання теплової енергії (за прилада�
ми обліку або розрахунковим методом), а
у додатку до нього наведено нормативний
розрахунок кількості теплової енергії (по�
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ою добовою температурою зовнішнього
повітря 8 °С і нижче;

24 � кількість годин роботи системи опа�
лення на добу, год.

го повітря для проектування опалення (для м.
Самбора (згідно додатку 1 КТМ 204 Україна
244�94) становить �19°С);

nо � тривалість опалювального періоду
(доба) за кількістю днів, зі стійкою середнь�
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живача за той самий період часу   при се�
редній нормативній температурі
зовнішнього повітря для Львівської області
(згідно КТМ 204 Україна 244�94), яка ста�
новить у січні �5°. Розрахована за цією ж
формулою кількість спожитої теплової
енергії (Гкал) становитиме 6,2496 Гкал, а
вартість наданих послуг (з урахуванням
ПДВ), відповідно, � 891,82 грн. 

Відповідно до розрахунку, в або�
нентській базі підприємства формується
рахунок, згідно якого здійснюється оплата
наданих послуг. Для документального
оформлення господарських операцій спо�
живачі проводять щоквартально звірку
взаєморозрахунків, про що складають
відповідний акт. 

Завдяки організації конструктивної
співпраці між структурними підрозділами
та налагодженню систематичного аналізу
та контролю виробничо�технічних і фінан�
сово�економічних показників, керівництво

Спільними зусиллями працівників ВПіР
було розроблено електронні таблиці у про�
грамному продукті ЕХСЕL, за допомогою
яких автоматизовано нарахування плати
споживачам � юридичним особам розра�
хунковим методом. Розрахунок нарахувань
кожному споживачу формують у елек�
тронній таблиці, яка має наступний вигляд:

Для порівняння наведемо розрахунок
вартості послуги опалення для цього спо�

РРееззууллььттааттии



підприємств, в т.ч. лише підприємство м.
Комсомольська надає гарячу воду цілодо�
бово (24 години), 17 підприємств надають
послуги ГВП (підігріву) за графіком;  

— не надають послуги ГВП (підігріву) � 8
підприємств, або 31% від загальної
кількості пілотних підприємств. 

Основною причиною припинення або
скорочення обсягів надання послуг ГВП
(підігріву) є незадовільний фінансовий стан
підприємств через неповне відшкодування
тарифами на послуги вартості їх вироб�
ництва. Як наслідок, у підприємств виникає
заборгованість за природний газ, що
спричиняє перебої у його постачанні. 

Крім того, недостатній рівень доходів
споживачів, особливо невеликих міст з на�
селенням до 40 тис. осіб, змушує їх відмовля�
тися від послуги ГВП (підігріву), вартість якої в
останні роки зросла до 6�8 грн./куб. м.

Інформацію щодо особливостей надання
послуг ГВП (підігріву) узагальнено у таблиці 1.

У ситуації, коли підприємство припиняє
надання послуг ГВП (підігріву), і,
відповідно, не нараховує плату і не отри�
мує кошти за ці послуги, постає питання
щодо джерел утримання об'єктів системи

Відповідно до Закону України "Про
теплопостачання", теплова енергія є то�
варною продукцією, що виробляється на
об'єктах сфери теплопостачання для опа�
лення, підігріву питної води, інших госпо�
дарських і технологічних потреб спожи�
вачів. Це означає, що підприємства цент�
ралізованого теплопостачання, як
суб'єкти відносин у сфері теплопостачан�
ня, можуть надавати послуги опалення, га�
рячого водопостачання (підігріву), а також
забезпечувати споживачів тепловою
енергією для задоволення інших госпо�
дарсько�побутових потреб. 

Практика господарювання підприємств
централізованого теплопостачання свідчить,
що останніми роками значна кількість тепло�
постачальних підприємств припиняють або
скорочують обсяги надання послуг ГВП
(підігріву води). За інформацією, зібраною
спеціалістами Інституту місцевого розвитку, з
26�ти підприємств централізованого тепло�
постачання, які брали участь у проекті "Ре�
формування тарифів та реструктуризація ко�
мунальних підприємств в Україні" та Проекті
розповсюдження досвіду реформування
сфери комунальних послуг:

— надають послуги ГВП (підігріву) � 18
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КОСТОПІЛЬ
Розрахунок тарифів на послуги централізованого

теплопостачання для підприємств, що припинили надання
послуг гарячого водопостачання 

ВВссттуупп  

дичним особам), які не мають приладів
обліку, враховувати фактичну зовнішню
температуру. Підприємство має реальні
показники обсягів реалізованих послуг
(Гкал) та відповідні їм нараховані доходи,
водночас у підприємства відсутня потреба
здійснювати перерахунки плати. Таким чи�
ном, споживачі, які не мають засобів
обліку, та споживачі, які розраховуються
за показниками приладів обліку, опиня�
ються в рівних умовах.

та працівники підприємства отримують де�
тальну інформацію для своєчасного реагу�
вання на відхилення фактичних показників
від нормативних та планових. Таким чи�
ном, в єдину систему об'єднані дані вироб�
ничо�технічних служб та дані, необхідні для
нарахування плати за надані послуги. 

Застосування розрахункового методу
для визначення фактичних витрат теплової
енергії дає змогу підприємству при нараху�
ванні плати за послуги споживачам (юри�
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1. У зв'язку із припиненням гарячого во�
допостачання по місту основні фонди, що
не використовуються у виробництві, виво�
дяться з експлуатації. Перелік основних
фондів, сформований за групами основ�
них засобів, додається. 

2. На вищевказані основні засоби
амортизація не нараховується. 

Станом на 01.01.06 року залишкова
вартість основних засобів, на яку "Кос�
топількомуненергія" не нараховує аморти�
зацію, становить 128,9 тис. грн., або
близько 5% від загальної залишкової вар�
тості основних засобів підприємства. 

Для нарахування амортизаційних
відрахувань на підприємстві використо�
вується метод залишкової вартості та нор�
ми, визначені Законом України "Про опо�
даткування прибутку підприємств". 

Із зазначених 128,9 тис. грн. лише 0,1
тис. грн. є залишковою вартістю основних
засобів 1�ої групи, що амортизується за
ставкою 5% річних; решта, в основному, є
основними засобами 3�ої групи, що амор�
тизується за ставкою 15% річних. Легко
підрахувати: якби на 128 тис. грн. нарахо�
вувалася амортизація, то її величина для
включення в тарифи становила би близько
20 тис. грн. При обсягах реалізації тепло�
вої енергії на рівні 35 тис. Гкал
підприємство уникає завищення собівар�

ГВП (мереж, центральних теплових пунктів
тощо) та персоналу, що здійснює їх обслу�
говування. 

Враховуючи відсутність джерел на по�
криття витрат, пов'язаних з ГВП
(підігрівом), більшість підприємств, що при�
пинили надання цих послуг, намагаються
подібні витрати мінімізувати. Зокрема,
відбувається скорочення або переведення
на виконання інших робіт персоналу,
пов'язаного із наданням послуг ГВП
(підігріву), що, відповідно, зменшує витрати
на оплату праці з відрахуваннями до
соціальних фондів. Підприємства не
здійснюють ремонти та, відповідно, не не�
суть матеріальних витрат, пов'язаних із
підтримкою об'єктів ГВП у робочому стані. 

Але статтею витрат, що безпосеред�
ньо пов'язана із наданням послуг ГВП
(підігріву), і яка продовжує нараховуватися
та включатися до витрат на виробництво
послуг теплопостачання, є амортизація
об'єктів системи ГВП. У цьому випадку ви�
никає ситуація, коли через тарифи на опа�
лення мають бути відшкодовані витрати на
ГВП (підігрів), тобто на послуги, які
підприємство фактично не надає.

Підприємства тих міст, де гаряче водо�
постачання (підігрів) відсутнє протягом три�
валого часу, намагаються запобігти зави�
щенню тарифів на опалення шляхом при�
пинення нарахування амортизації на
об'єкти системи ГВП. 

У ході відновлення комунальним
підприємством "Костопількомуненергія" га�
рячого водопостачання було з'ясовано,
що внутрішньобудинкові мережі більшості
будинків міста знаходяться у такому стані,
що подача гарячої води через них немож�
лива. Це призвело до того, що на
підприємстві було видано наказ про тимча�
сове виведення основних фондів, пов'яза�
них із наданням послуг ГВП (підігріву), з ек�
сплуатації. У цьому наказі зазначено, що: 

ННооввооввввееддеенннняя
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службою і постає питання про те, які види гос�
подарських операцій необхідно відносити до
"поліпшення", а які � до "підтримання об'єкта у
робочому стані", і якими документами визна�
чено їх змістовну характеристику. 

Таким чином, для повного відображення
господарських операцій по проведенню ре�
монтів та поліпшенню основних засобів
підприємству необхідно визначити наступне: 

види ремонтних робіт, які було про�
ведено на підприємстві по утриманню ос�
новних засобів;

відповідальний робочий орган
підприємства, що визначає вид проведених
робіт (ремонтів або поліпшень), його нор�
мативно�правове підґрунтя;

первинну документацію, якою
оформлено проведення зазначених операцій.

Проблеми із здійсненням обліку ре�
монтів і поліпшень основних засобів існу�
ють і в податковому обліку. Зокрема, пп.
8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону України "Про опо�
даткування прибутку підприємств" від
22.05.1997 р. № 283/97�ВР (далі � Закон
про прибуток) передбачають право плат�
ника податку протягом року включати до
валових витрат будь�які витрати, пов'язані
з поліпшенням основних фондів, що підля�
гають амортизації. Це також стосується
витрат на поліпшення орендованих основ�
них фондів у сумі, що не перевищує 10
відсотків сукупної балансової вартості всіх

Одним із найбільш проблемних питань
бухгалтерського та податкового обліку на
підприємствах комунального господарст�
ва України залишається облік ремонтів та
поліпшень основних засобів. 

Методологічні основи формування
інформації про основні засоби в бухгал�
терському обліку визначаються П(С)БО 7
"Основні засоби", затвердженим Наказом
Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92
(далі П(С)БО 7 ), відповідно до якого ре�
монти умовно розподілено на два види:

— спрямовані на поліпшення об'єкту
(модернізація, модифікація, добудова, до�
обладнання, реконструкція, тощо), що
призводить до збільшення майбутніх еко�
номічних вигід, первісно очікуваних від ви�
користання об'єкту;

— зорієнтовані на підтримання об'єкта
у робочому стані та отримання первісно
визначеної суми майбутніх економічних
вигод від його використання.

Сума витрат підприємства на поліпшення
технічного стану об'єктів збільшує первісну
вартість основних засобів, тоді як сума вит�
рат на підтримання об'єкта у робочому стані
включається до витрат поточного періоду.
Розмежування цих витрат можливе лише за
умов вірного визначення виду проведених
ремонтів. Саме тому перед бухгалтерською
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ЛУБНИ
Досвід відображення в бухгалтерському та податковому обліку
ремонтів і поліпшень основних засобів 

ППееррееддууммооввии

ються на відновлення ГВП (підігріву). Зок�
рема, у місті Калуші органами місцевого
самоврядування прийнято рішення про
подачу гарячої води в опалювальному се�
зоні 2006�2007 рр. Для таких підприємств
амортизація, нарахована на об'єкти сис�
теми ГВП, залишається єдиним джерелом
для підтримання системи ГВП у робочому
стані.

тості (у розрахунку на 1 Гкал) на 57 коп. 
Вищезазначена практика фінансового

управління та ціноутворення є позитивним
прикладом того, як підприємство нама�
гається оптимізувати витрати та забезпе�
чити їх справедливе відшкодування спожи�
вачами, а також формувати тарифи, не
завищуючи їх рівня. 

Звичайно, що окремі підприємства цен�
тралізованого теплопостачання сподіва�



подарства ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго"
покладено завдання з попередження пе�
редчасного зносу об'єктів основних за�
собів, підтримання їх у стані постійної ек�
сплуатаційної готовності. Для визначення
порядку проведення технологічного об�
слуговування, ремонтів та поліпшень ос�
новного обладнання, що належить
підприємству, на ОКВПТГ "Лубнитеплое�
нерго" затверджено "Положення про ут�
римання основних засобів, підтримання
об'єктів у робочому стані, поліпшення
об'єктів основних засобів ОКВПТГ "Лубни�
теплоенерго" (далі � Положення). Це По�
ложення розроблено з урахуванням вимог
"Положення про проведення планово�по�
переджувальних ремонтів (далі � ППР) ви�
робничих будівель і споруд", затверджено�
го Постановою Держбуду СРСР від
29.12.1973 р. № 279, "Положення про
проведення планово�попереджувальних
ремонтів основного обладнання теплопо�
стачальних підприємств", затвердженого
Держжитлокомунгоспом України, ГКН
04.07.028�2005 р. та інших нормативних
документів. У розробленому Положенні
наведено визначення понять, які відносять�
ся до поліпшень основних засобів, су�
купність планових організаційних і
технічних заходів із обслуговування, нагля�
ду та профілактичного ремонту обладнан�
ня, оптимальних для забезпечення нор�
мальних умов його експлуатації. Виконан�
ня робіт із поліпшення основних засобів
(модернізації, реконструкції, добудови,
модифікації) здійснюється згідно із затвер�
дженим проектом та планово�кошторис�
ною документацією.

З метою удосконалення процесу ор�
ганізації ремонтних робіт на підприємстві
на початку року складається графік ППР,
які умовно розподіляються на:

— міжремонтні обслуговування;
— періодичні профілактичні роботи;
— планові (поточні і капітальні) ремонти. 
Впродовж періоду поточної експлуа�

тації об'єктів здійснюється міжремонтне

груп основних фондів, станом на початок
такого звітного періоду. Відсутність у За�
коні про прибуток визначення "поліпшен�
ня основних фондів" призводить до виник�
нення питання про те, за якими критеріями
необхідно розподілити витрати, що відно�
сяться під існуюче обмеження, а які витра�
ти нічим не обмежені. 

У процесі реалізації Проекту розпов�
сюдження досвіду реформування сфери
комунальних послуг (ІМР/USAID) на
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" було  вста�
новлено, що існуюча на підприємстві
практика відображення в обліку ремонтів
та поліпшень основних засобів може бути
цікавою та корисною для підприємств жит�
лово�комунального господарства.

Відповідно до "Наказу про облікову
політику", на підприємстві створено
Технічну раду, яка діє відповідно до роз�
робленого "Положення про технічну раду"
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго". У цьому до�
кументі визначено, що Технічна рада є ко�
легіальним дорадчим органом, головним
завданням якого є надання рекомендацій і
пропозицій щодо підвищення якості та
надійності експлуатації діючого обладнан�
ня та теплових мереж. Також до функцій
цього колегіального органу відноситься
забезпечення облікового процесу обґрун�
тованою виробничо�технічною інфор�
мацією для визначення критеріїв кла�
сифікації основних засобів, нематеріаль�
них активів, інших необоротних матеріаль�
них активів, здійснення оцінки економічної
вигоди від проведення поліпшень основних
засобів та їх оформлення первинними до�
кументами (відповідно до вимог законо�
давства). Рішення Технічної ради затверд�
жуються директором підприємства та є
обов'язковими для виконання відповідними
структурними підрозділами підприємства.

В основу організації ремонтного гос�

23
ФІНАНСОВО � ЕКОНОМІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ

ННооввооввввееддеенннняя



статтями витрат), при калькуляції собівар�
тості реалізованих послуг відповідно до
наказу про облікову політику відкриті на�
ступні субрахунки: 

2341 � капітальний ремонт (2351 � по�
точний ремонт) основних засобів основ�
ного виробництва; 

2342 � капітальний ремонт (2352 � по�
точний ремонт) основних засобів загаль�
новиробничого призначення;

2343 � капітальний ремонт (2353 � по�
точний ремонт) основних фондів
адміністративного призначення;

2344 � капітальний ремонт (2354 � поточ�
ний ремонт) основних фондів служби збуту.

Окрім того, з метою недопущення
можливих помилок при веденні податково�
го обліку (не включення до 10% межі ба�
лансової вартості основних засобів суми
витрат на поліпшення безоплатно отри�
маних основних засобів), відкрито субра�
хунки для обліку витрат по поліпшенню бе�
зоплатно отриманих основних засобів:

23412 � капітальний ремонт (23512
поточний ремонт) безоплатно отриманих
основних фондів основного виробництва;

23422 � капітальний ремонт (23522 �
поточний ремонт) основних засобів за�
гальновиробничого призначення ;

23432 � капітальний ремонт (23532 �
поточний ремонт) основних фондів
адміністративного призначення;

23442 � капітальний ремонт (23542 � по�
точний ремонт) основних фондів служби збуту.

Балансова вартість основних фондів
відповідних груп (чи окремого об'єкту І гру�
пи) у податковому обліку збільшується на
суму витрат, понесених на поліпшення бе�
зоплатно отриманих основних засобів.

Для зручності ведення податкового
обліку та віднесення (без обмеження) 10%
витрат по поточному ремонту малоцінних
необоротних матеріальних активів (МНМА),
вартість яких обмежується 1000 грн., відкри�
то субрахунок 2353 � Поточний ремонт
МНМА, придбаних після 01.07.2004 р.

Відображення на рахунках бухгал�

технічне обслуговування, яке передбачає
нагляд за станом обладнання, підтриман�
ня його у робочому стані, дотримання
умов експлуатації (згідно з діючими
інструкціями та технікою безпеки),
своєчасне регулювання машин і ме�
ханізмів для підтримання заданих режимів
роботи, усунення незначних несправнос�
тей, які виникли у процесі експлуатації.
Міжремонтне технічне обслуговування ви�
конують робітники, що обслуговують об�
ладнання (оператори теплових пунктів,
машиністи котлів, слюсарі та інший персо�
нал, який зобов'язаний обслуговувати об�
ладнання котелень і теплових мереж). 

Ремонти обладнання, будівель, споруд
та теплових мереж на підприємстві
здійснюються переважно господарським
способом. Кошториси на проведення по�
точного або капітального ремонту розроб�
ляються технічним відділом підприємства.
Керівник підрозділу, який виконує ремонтні
роботи, складає "Наряд � завдання на ви�
конання ремонтних робіт", у якому зазна�
чається вид робіт, завдання з визначенням
норми часу (як на одиницю, так і на весь об�
сяг робіт) і фактично витрачений час. Окре�
мо визначається перелік і кількість ма�
теріалу (за нормою і фактично використа�
ного). Майстром дільниці складається
"Довідка про використаний робочий час на
ремонтні роботи", на основі якої
здійснюється розрахунок розміру доплат за
виконання додаткових робіт (сумісництво
професій). Усі вищенаведені документи пе�
ревіряються технічним відділом та затверд�
жуються керівництвом підприємства. 

Відображення у бухгалтерського обліку
господарських операцій щодо здійснення
ремонтів проводиться на підставі наведених
первинних документів на субрахунках 234
"Поточний ремонт" і 235 "Капітальний ре�
монт", які відкриті підприємством спеціально
для відображення таких операцій. 

З метою отримання аналітичних даних
щодо відображення витрат на проведення
ремонтних робіт основних засобів (за
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п.23 П(С)БО 7. Накопичення витрат про�
водиться за кожним об'єктом окремо,
згідно з актом виконаних робіт (ф. 2 КВ).
При введенні об'єкту до експлуатації скла�
дається акт приймання � передачі відремон�
тованих, реконструйованих, модернізова�

терському обліку витрат на ремонт основ�
них засобів наведено у таблиці 1.

При здійсненні підприємством
поліпшення основних засобів об'єкти ви�
водяться з експлуатації на період прове�
дення ремонтних робіт, як того вимагає

25
ФІНАНСОВО � ЕКОНОМІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ

ТТааббллииццяя  11
ББууххггааллттееррссььккіі  ппррооввееддеенннняя  іізз  ввііддооббрраажжеенннняя  ооппеерраацціійй  ппоо  ррееммооннттуу  ооссннооввнниихх  ззаассооббіівв

ефективної роботи з організації ремонт�
ного господарства на підприємстві дає
змогу бухгалтерській службі:

— на основі розробленого нормативно�
правового підґрунтя створити відповідальний
робочий орган підприємства, що визначає
вид проведе�
них поліпшень;

— налаго�
дити належне
документальне
оформлення
операцій із
п р о в е д е н н я
ремонтів та
поліпшення ос�
новних засобів
з переліком

них об'єктів (ф.ОЗ�2), а в обліку такі опе�
рації відображаються наступними прове�
деннями (таблиця 2). 

При визначенні суми валових витрат
на поліпшення основних фондів необхідно
пам'ятати, що витрати на технічне обслу�
говування обладнання у податковому
обліку не відносяться до витрат на
поліпшення. Ці витрати не включаються до
10% межі, а повністю відносяться на ва�
лові витрати податкового періоду,
пов'язані із виробничою діяльністю
підприємства.

Створення на ОКВПТГ "Лубнитеплое�
нерго" Технічної ради та налагодження її

РРееззууллььттааттии  



мовлює необхідність визначення витрат з
податку на прибуток бухгалтерською
службою підприємства. Використання П(С)БО 17 "Податок на

прибуток" ( далі � ПСБО�17), затверджено�
го Наказом Міністерства фінансів України
№353 від 28.12.2000 р., залишається про�
блематичним для ведення бухгалтерського
обліку на багатьох комунальних
підприємствах. Це пов'язано, насамперед,
із тим, що П(С)БО 17, у якому наведені
різноманітні теоретичні викладення, не
містить чітких практичних рекомендацій, які
давали б змогу бухгалтерам більш чітко ре�
алізовувати його норми. У свою чергу, існу�
вання галузевих особливостей
підприємств комунального господарства �
збитковість їх діяльності � не завжди обу�
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УМАНЬ
Визначення витрат з податку на прибуток

ППееррееддууммооввии

ТТааббллииццяя  22
ББууххггааллттееррссььккіі  ппррооввееддеенннняя  іізз  ввііддооббрраажжеенннняя  ввииттрраатт  ннаа  ппооллііппшшеенннняя  ооссннооввнниихх  ззаассооббіівв

рат на поліпшення основних фондів.
Описана практика відображення в

бухгалтерському і податковому обліку ре�
монтів та поліпшення основних засобів на
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" може бути
рекомендована для застосування на
інших підприємствах житлово�комунально�
го господарства.

критеріїв визначення виду робіт по утри�
манню основних засобів;

— забезпечити внутрішньогосподарсь�
кий контроль за видами виконаних робіт
та їх відображенням на рахунках бухгал�
терського обліку;

— обґрунтувати включення до складу
валових витрат у податковому обліку вит�



операцій та подій, здатних вплинути на
рішення, що приймаються на її основі.  

Під час реалізації вищеназваного Проек�
ту ІМР/USAID, комунальним підприємством
"Уманьтеплокомуненерго" за допомогою
спеціалістів ІМР було впроваджено низку за�
ходів щодо удосконалення системи бухгал�
терського обліку і фінансової звітності
відповідно до чинного законодавства. Зокре�
ма, це стосується удосконалення обліку вит�
рат (доходів) з податку на прибуток.

Згідно з наказом про облікову політи�
ку, КП "Уманьтеплокомуненерго" прийня�
ло рішення щодо застосування алгоритму
визначення відстрочених податкових ак�
тивів та зобов'язань, а також витрат чи до�
ходів з податку на прибуток. При розробці
алгоритму практичного застосування
норм П(С)БО 17 підприємство використо�
вувало практику розрахунку норм його
аналогу � Міжнародного стандарту бух�
галтерського обліку 12 (МСБО 12) "По�
датки на прибуток". Це пояснюється тим,
що національні стандарти бухгалтерсько�
го обліку "…відповідають вимогам міжна�
родних стандартів бухгалтерського обліку
і у найбільшому ступені інтегровані до сис�
теми обліку Євросоюзу. Це надзвичайно
важливий аспект…" (цитата з листа МФУ
від 25.07.2002 р. № 051�291�205/1222). 

Серед основних завдань П(С)БО 17 слід
виокремити виконання функції "посередни�
ка" між даними бухгалтерського та подат�
кового обліку щодо витрат (доходів) з по�
датку на прибуток. Норми цього стандарту
визначають систему, згідно з якою у фінан�
совій звітності підприємств відображається
інформація про витрати, доходи, активи і
зобов'язання з  податку на прибуток.

Аналіз практики обліку витрат з податку
на прибуток на комунальних підприємствах,
які у 2005�2006 рр. брали участь у Проекті
розповсюдження досвіду реформування
сфери комунальних послуг, що впровад�
жується Інститутом місцевого розвитку (ІМР)
за фінансової підтримки Агентства з міжна�
родного розвитку США (USAID), свідчить
про наявність низки проблемних питань.
Насамперед, це стосується відсутності ал�
горитму визначення витрат з податку на
прибуток і нечіткості визначення переліку
тимчасових різниць з урахуванням галузе�
вих особливостей податкового та бухгал�
терського обліку підприємств комунальної
галузі. Відповідно, в обліку та фінансовій
звітності більшості комунальних
підприємств відображаються тільки витрати
з податку на прибуток, визначені згідно із
вимогами податкового обліку, без ураху�
вання  вимог П(С)БО 17. Як результат, у
фінансовій звітності підприємства недостат�
ньо повно подається інформація про фак�
тичні та потенційні наслідки господарських
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ло рішення про визначення відстрочених
податків на прибуток за методом зо�
бов'язань за балансом. Підприємством
було розроблено алгоритм визначення
відстрочених податкових активів та зо�
бов'язань, а також витрат (доходів) з по�
датку на прибуток, який зведено до вико�
нання наступних дій.  

11..  ВВииззннааччеенннняя  ттииммччаассооввиихх  ррііззннииццьь
Підприємство перед складанням річної

фінансової звітності визначає тимчасові
різниці на основі залишків відповідних ра�
хунків обліку. Такий розрахунок прово�

П(С)БО 17 значною мірою є ідентич�
ним до міжнародного аналогу, але, разом
з тим, необхідність такого звернення до
норм МСБО 12 обумовлена тим, що
П(С)БО 17 не дає детальних пояснень що�
до застосування найважливіших його по�
ложень. Найскладніше питання щодо роз�
рахунку витрат (доходів) з податку на при�
буток полягає у визначенні відстрочених
податків на прибуток. МСБО 12 передба�
чає для цього тільки один метод � метод зо�
бов'язань за балансом.

КП "Уманьтеплокомуненерго" прийня�
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ППеерреелліікк  ттииммччаассооввиихх  ррііззннииццьь



авансах нерезидентам і суб'єктам госпо�
дарської діяльності, які не є платниками по�
датку на прибуток або сплачують податок
за ставкою, нижчою від звичайної;

витрат майбутніх періодів, що не
пов'язані із веденням господарської діяль�
ності і не включаються до складу валових
витрат.

Зазначені суми не впливають на виник�
нення тимчасових різниць, а, отже, при об�
численні тимчасових різниць їх потрібно
виділити із сум сальдо за відповідними ра�
хунками.

На основі сальдо за відповідними ра�
хунками (без обліку сум, що не впливають
на виникнення тимчасових різниць) визна�
чають тимчасові різниці.

22..  ВВииззннааччеенннняя  ввііддссттррооччеенниихх  ппооддааттккооввиихх
ааккттииввіівв  іі  ззооббоовв''яяззаанньь

Відстрочений податок на прибуток виз�
нається відстроченим податковим активом
(ВПА) або відстроченим податковим зо�
бов'язанням (ВПЗ) залежно від того, якого
виду різниці відображені на кінець звітного
періоду.

Величину відстрочених податкових ак�
тивів і зобов'язань на кінець періоду виз�
начають як суму тимчасової різниці, по�
множену на ставку податку на прибуток,
що буде діяти протягом періоду, в якому
здійснюватиметься реалізація (викорис�
тання) активу і погашення зобов'язання:

ВВППАА  ((ВВППЗЗ))  ==TTPP**2255//110000

де ВВППАА  ((ВВППЗЗ))  —— величина відстрочено�
го податкового активу (зобов'язання);

ТТРР  —— величина тимчасової різниці; 
2255  —— ставка податку на прибуток (%).
Величину відстрочених податкових ак�

тивів і зобов'язань за період, яка підлягає
нарахуванню (списанню), у бухгалтерсь�
кому обліку визначають як різницю між су�
мою відстрочених податкових активів (зо�
бов'язань) на кінець періоду і сумою
відстрочених податкових активів (зо�
бов'язань) на початок періоду:

диться, коли практично баланс сформова�
но і необхідно правильно провести його
реформацію. 

ТТииммччаассооввіі  ррііззнниицціі � це різниці, що ви�
никли в результаті розбіжності у часі виз�
нання доходів і витрат у податковому та
бухгалтерському обліку. Саме тимчасові
різниці обумовлюють виникнення відстро�
чених податкових активів і відстрочених
податкових зобов'язань.

Відстрочені податкові активи (ВПА) виз�
наються при відображенні тимчасових
різниць, які підлягають вирахуванню.
Відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ)
визнаються при відображенні тимчасових
різниць, які підлягають оподаткуванню.

Підприємство визначило для подаль�
шого застосування в обліку перелік тимча�
сових різниць з урахуванням галузевих
особливостей відображення операцій в
податковому та бухгалтерському обліку
підприємства і затвердженого на
підприємстві робочого плану рахунків.

Для визначення тимчасових різниць
підприємство здійснює аналіз даних подат�
кового обліку і сальдо на кінець року за
рахунками або субрахунками, на яких
обліковуються вищенаведені тимчасові
різниці. Сальдо по зазначених рахунках
або субрахунках не може бути використа�
но для розрахунку відстрочених податко�
вих активів і відстрочених податкових зо�
бов'язань без попереднього аналізу опе�
рацій, які вплинули на зміну сальдо
відповідних рахунків. Так, за результатами
проведеного аналізу необхідно виділити ті
суми, які пов'язані з відображенням:

сум податку на додану вартість;
балансової вартості невиробни�

чих основних засобів та інших основних
засобів, на які (за податковим  законодав�
ством) амортизація не нараховується;

розрахунків за виданими аванса�
ми за товари, роботи, послуги, що не
пов'язані з веденням господарської діяль�
ності та не будуть включатися до складу
валових витрат, а також сум по виданих
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суми податку на прибуток поточного року
розрахунково (за даними Декларації з по�
датку на прибуток), визначають витрати
(доходи) з податку на прибуток за такою
формулою:

ВВ((ДД))ПП..ПП.. ==  ПППП  ++  ВВППЗЗ  ��  ВВППАА

де ПППП  —— поточний податок на прибу�
ток, що визначається за даними Декла�
рації з податку на прибуток;

ВВППЗЗ,,  ВВППАА  —— відстрочені податкові зо�
бов'язання та активи за відповідний період.

За результатами проведених розра�
хунків підприємство відображає або вит�
рати, або доходи з податку на прибуток.

ВВППАА  ((ВВППЗЗ))ПП ==  ВВППАА  ((ВВППЗЗ))КК..РР.. ��  ВВППАА

((ВВППЗЗ))ПП..РР..

де ВВППАА  ((ВВППЗЗ))ПП —— відстрочені податкові

активи (зобов'язання) за період;
ВВППАА  ((ВВППЗЗ))КК..РР..,,  ВВППАА  ((ВВППЗЗ))ПП..РР.. —— відстрочені

податкові активи (зобов'язання), відповідно на
кінець і початок року.

ЗЗ..  ВВииззннааччеенннняя  ввииттрраатт  ((ддооххооддіівв))  іізз  ппоо��
ддааттккуу  ннаа  ппррииббууттоокк

Сума витрат (доходів) із податку на
прибуток складається з поточного податку
на прибуток з урахуванням відстроченого
податкового активу чи відстроченого по�
даткового зобов'язання. Після визначення
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чати у фінансовій звітності підприємства
витрати (доходи) з податку на прибуток. У
свою чергу, це забезпечило підприємству
можливість повно та комплексно відобра�
жати ці показники у бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності. 

Для відображення таких господарських
операцій в обліку  підприємством викорис�
товується наведена нижче кореспонденція
рахунків.

Вважаємо, що досвід визначення
відстрочених податкових активів і зо�
бов'язань та витрат (доходів) з податку на
прибуток, і відображення їх в обліку та
фінансовій звітності дає змогу підприємству
достовірно відобразити свої активи і зо�
бов'язання та може бути корисним для
інших комунальних підприємств.

Так, якщо сума поточного податку і
відстроченого податкового зобов'язання
(за мінусом відстроченого податкового ак�
тиву) має:

позитивне значення � витрати з
податку на прибуток;

від'ємне значення � доходи з по�
датку на прибуток.

Запровадження змін в обліку (при виз�
наченні витрат чи доходів з податку на
прибуток КП "Уманьтеплокомуненерго")
дозволило систематизувати  вимоги  поло�
жень П(С)БО 17 та забезпечило умови для
його практичного застосування. Це дало
змогу бухгалтерській службі підприємства
застосовувати запропонований алгоритм
при визначенні відстрочених податкових
активів і зобов'язань та достовірно визна�
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підприємництва, зобов'язані надати цим
суб'єктам дотацію...", а згідно з п. 4 ст. 31 За�
кону України "Про житлово�комунальні по�
слуги" від 24.06.2004 р. №1875, у разі за�
твердження цін/тарифів на житлово�кому�
нальні послуги нижчими від розміру еко�
номічно обґрунтованих витрат на їх вироб�
ництво орган, що їх затвердив, зобов'язаний
відшкодувати з відповідного місцевого бюд�
жету виконавцям/виробникам різницю між
затвердженим розміром цін/тарифів та еко�
номічно обґрунтованими витратами на ви�
робництво цих послуг. У п. 6 цього Закону
встановлено, що "затвердження цін/тарифів
... без відповідного відшкодування не допус�
кається і може бути оскаржено в суді". Вище�
зазначені положення згаданої статті стосов�
но відшкодування відповідними органами
втрат підприємств набули чинності з
01.01.2005 р.

Аналізуючи поточний стан розрахунків за
спожиті послуги, що надані КП "Водотепло�
сервіс", слід відзначити, що найбільшим його
боржником залишається населення. За умов
відсутності будь�яких санкцій до громадян за
несвоєчасну оплату послуг (пеня за не�
своєчасні розрахунки не нараховується), обся�
ги заборгованості населення зростають. Са�
ме тому з метою забезпечення беззбитковості
та поліпшення фінансового стану комуналь�
ного підприємства міська влада у 2005 р.
впровадила механізми надання дотації та по�
гашення кредиторської заборгованості. 

КП "Водотеплосервіс" м. Калуша є кому�
нальним унітарним підприємством, яке у
2003�2004 рр. було учасником програми
АМР США/ПАДКО "Реформування тарифів
та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні". 

Основними видами діяльності є вироб�
ництво та реалізація теплової енергії, надан�
ня послуг централізованого водопостачання
та водовідведення. За підсумками роботи у
2003�2005 рр. підприємство отримало збит�

Сучасна облікова практика підприємств
водо�, теплопостачання та водовідведення та
аналіз типових помилок, які допускаються в
обліку цих підприємств, свідчить про
відсутність нормативно врегульованих чинним
законодавством єдиних методологічних
підходів щодо бухгалтерського обліку та опо�
даткування операцій державної фінансової
допомоги. Насамперед, це стосується дотацій
на відшкодування різниці між фактичною
собівартістю та затвердженими тарифами на
житлово�комунальні послуги (ЖКП) для насе�
лення та їх відображення в фінансовій і подат�
ковій звітності. 

Необхідно відзначити, що правовим
підґрунтям для здійснення операцій з дотаціями
є діючі законодавчі норми. Згідно ст. 5 Закону
України "Про природні монополії", суб'єктами
природних монополій визнані підприємства,
які надають послуги централізованого водо�
постачання, водовідведення та постачання
теплової енергії. Відповідно ст. 28 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", до самоврядних повноважень виконав�
чих органів сільських, селищних, міських рад
належить встановлення в порядку і межах, виз�
начених законодавством, тарифів щодо опла�
ти комунальних послуг, які надаються
підприємствами комунальної власності
відповідної територіальної громади. Подібні
вимоги передбачено ст. 20 Закону України
"Про теплопостачання" та ст. 31 Закону Ук�
раїни "Про житлово�комунальні послуги".

Тобто, відповідно до діючих з 2004�2006
рр. нормативно�правових актів, передбаче�
не обов'язкове відшкодування органом, який
затвердив тариф, виробникам ЖКП різниці
між затвердженим розміром цін/тарифів і
економічно обґрунтованими витратами на
виробництво цих послуг (з відповідного
місцевого бюджету). Зокрема, згідно п. 6 ст.
191 Господарського Кодексу України, "…ор�
гани виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування при встановленні фіксова�
них цін, застосування яких унеможливлює
одержання прибутку суб'єктами
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складається та подається розрахунок плано�
вого обсягу дотації на рік, який береться за
основу при формуванні річного місцевого
бюджету, і затверджується у встановленому
бюджетним законодавством порядку. З ме�
тою нормативного забезпечення механізму
отримання цільових бюджетних коштів
фінансовим управлінням міської ради роз�
роблено "Положення про надання дотації
на відшкодування різниці між затвердженим
розміром тарифів на послуги з централізо�
ваного опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, з квартирної
плати та утримання житла, надані населен�
ню, та економічно обґрунтованими витрата�
ми на надання цих послуг" (далі � Положен�
ня), яке затверджене міським головою. 

На підставі цього Положення,
підприємство має можливість отримувати у
поточному місяці до 90% суми дотації, перед�
баченої планом асигнувань, що забезпечує
своєчасність розрахунків за енергоносії. Для
отримання дотації підприємство щомісячно
(до 20 числа наступного за звітним місяцем)
розраховує і подає на погодження фінансо�
вому управлінню та затвердження начальни�
ку управління житлово�комунального госпо�
дарства (УЖКГ) міськвиконкому розрахунок
суми фактичної дотації.

Методика розрахунку дотації на відшко�
дування різниці базується на визначенні на�
ступних показників:

обсягу спожитих населенням послуг
(у натуральному виразі) та, відповідно, суми
фактичних нарахувань населенню (у вартісно�
му вимірі) згідно затверджених тарифів з ура�
хуванням перерахунків за неякісні та не у по�
вному обсязі надані послуги;

повної собівартості кожної послуги
за основними статтями фактичних витрат на
виробництво і реалізацію води, теплової
енергії чи стоків;

ки від реалізації послуг централізованого во�
до�, теплопостачання та водовідведення на�
селенню. Відпуск житлово�комунальних по�
слуг населенню здійснюється за тарифами, які
затверджені виконавчим комітетом Калуської
міської ради. Останній раз1 тарифи на послу�
ги були затверджені підприємству у липні 2004
р., що дозволило підняти рівень відшкодуван�
ня витрат. Але майже одночасно з цим у зако�
нодавчому порядку зросла мінімальна за�
робітна плата та щомісячно підвищувалися
тарифи та ціни на енергоносії. Тому, з кожним
місяцем все меншою мірою відшкодовували�
ся витрати на виробництво послуг. Як свідчать
дані, наведені у таблиці 1, у 2003�2005 рр.
діючі тарифи на послуги не відшкодовували
повної собівартості реалізованих послуг.

Оскільки частка населення у складі спо�
живачів послуг підприємства коливається у
межах від 80 до 88% за різними послугами,
то рівень оплати населення (відшкодування
витрат тарифами для населення) суттєво
впливає на фінансові результати діяльності
підприємства. Утримання такого рівня
відшкодування діючими тарифами повної
собівартості комунальних послуг призвело
до несвоєчасних розрахунків з кредиторами�
постачальниками газу, електроенергії. Як
наслідок, почастішали ситуації з відключен�
ням електроенергії та газопостачання, вини�
кають постійні обмеження, судові позови з
боку інших кредиторів (податкової інспекції,
відділення Пенсійного фонду тощо).

Починаючи з 2005 року, у бюджеті міста
для часткового вирішення питань ресурсоза�
безпечення підприємства передбачаються
кошти цільового фінансування на відшкоду�
вання різниці між затвердженими тарифами
на послуги для населення та фактичними ви�
тратами на їх виробництво, тобто дотаційні
кошти. Для отримання дотації підприємством
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визнається при оподаткуванні основної діяль�
ності підприємства. Необхідно також врахо�
вувати, що особливістю цієї операції є
відсутність зобов'язання з податку на додану
вартість. КП "Водотеплосервіс" обрало пер�
ший із зазначених методів.

Відображення в обліку та при оподатку�
ванні дотації означає визнання, правильну
оцінку та документальне оформлення  госпо�
дарських операцій, обрання методу їх обліку,
здійснення бухгалтерських записів та відоб�
раження у формах фінансової і податкової
звітності. Підставою для визнання коштів до�
тації дебіторською заборгованістю міського
бюджету є норми законодавчо�нормативно�
го забезпечення господарської діяльності
підприємства та "Положення про порядок
надання дотації". Підприємство має право
визнати бюджетну заборгованість у сумі
цільової дотації активом лише за умов існу�
вання  високої ймовірності отримання еко�
номічної вигоди від дотації та достовірного
визначення і узгодження її розмірів. Узгодив�
ши вищезазначені моменти, КП "Водотепло�
сервіс" в обліковій політиці врахувало всі
суттєві методичні вимоги і критерії такого
визнання дебіторської заборгованості бюд�
жету. Що стосується визнання дотації, пе�
редбаченої п. 4 ст. 31 Закону №1875, то Ка�
луська міська рада зробила все необхідне
для повного нормативного забезпечення та
реального приведення в дію механізмів роз�
рахунків з отриманням дотації. Зокрема,
фінансовим управлінням та УЖКГ міськви�
конкому сформовано документальне
підтвердження заборгованості з дотації.
Підставою і документальним забезпечен�
ням для проведення розрахунків
з дотації та її відображення в
обліку і звітності підприємства є:

1) розрахунок дотації на відшко�
дування різниці (за підписами гене�
рального директора, головного бух�
галтера і головного економіста
підприємства), скріплений печаткою,
з обов'язковим погодженням у
фінансовому управлінні та затверд�

обсягу дотації як різниці між фактич�
ними нарахуваннями вартості реалізованих
послуг населенню (за затвердженими тарифа�
ми) та фактичними витратами на виробництво
і реалізацію цього обсягу послуг, яка підлягає
відшкодуванню бюджетом.

Розрахунки виконуються спеціалістами
планово�економічного та абонентського
відділів при всебічному сприянні працівників
бухгалтерії підприємства, на базі планової
та фактичної облікової інформації. Отри�
мані розрахунки  підписуються генеральним
директором, головним бухгалтером і голо�
вним економістом, з обов'язковим їх погод�
женням у фінансовому управлінні, та затвер�
джуються начальником УЖКГ міськвиконко�
му. Принципи та методичні облікові підходи,
критерії, умови і моменти господарського
процесу, за яких підприємство визнає дохід
від дотацій, описані в обліковій політиці, і
підприємство дотримується їх при визнанні
доходу від операцій з дотаціями. 

Питання визнання доходу від отримання
дотації за своєю суттю та ступенем виріше�
ності досить складне, недостатньо норма�
тивно врегульоване з позицій врахування
особливостей діяльності підприємств кому�
нального сектору економіки. Саме тому на
практиці достатньо часто мають місце відхи�
лення від загальноприйнятого принципу виз�
нання дотації доходом за методом нарахуван�
ня і застосування так званого "касового мето�
ду" (згідно п.1.8 ст.1, п.7.3.5 ст.7 Закону України
"Про податок на додану вартість" від 03.04.97
р. №168, із змінами та п. 11.3.5 ст. 11 Закону
України "Про оподаткування прибутку
підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94�ВР.

У конкретній ситуації для підприємства
існує дві можливості визнання доходу від от�
римання дотації при формуванні облікової
політики. Перша � визнати його доходом, на�
рахувавши дебіторську заборгованість
міського бюджету в момент підписання роз�
рахунку з фінансовим управлінням та УЖКГ.
Друга � відстрочити визнання доходу (керую�
чись принципом обачності) на більш віддале�
ну дату, коли цільові кошти фактично отри�
мані на спеціальний рахунок у відділенні
Держказначейства, і ними відшкодовуються
витрати операційної діяльності підприємства
та здійснюються взаєморозрахунки за енер�
гоносії. При цьому валовий дохід одночасно
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затвердженого сесією міської ради;
6) копії відповідних рішень ОМС щодо

встановлення тарифів на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведен�
ня, що постачалися населенню.

Лише за умови дотримання зазначеного
документального забезпечення господарсь�
ких операцій, доцільно визнавати дебіторсь�
ку заборгованість бюджету, що обумовлює
раціональність кореспонденції рахунків за
дебетом субрахунку 647 "Розрахунки з бюд�
жетом по дотаціях" та за кредитом субрахун�
ку 483 "Цільове фінансування і цільові надхо�
дження за дотаціями". В обліковій політиці на
2005�2006 рр. підприємство передбачило
застосування методу нарахування при відоб�
раженні операцій з бюджетною дотацією,
порядок відображення процесу взаємороз�
рахунків цільовими бюджетними коштами до�
тації, включивши в робочий план субрахунок
483 "Цільове фінансування і цільові надход�
ження за дотаціями" для аналітичного обліку
та узагальнення інформації, і прийняло на�
ступну методику відображення операцій з до�
тацією (таблиця 2). 

женням начальником УЖКГ міськвиконкому; цей
розрахунок складається на базі облікової
інформації (даних аналітичного і синтетичного
обліку), статистичних спостережень, розрахун�
ково�аналітичних документів та інших підтверд�
жуючих документів підприємства;

2) кошторис головного розпорядника бю�
джетних коштів УЖКГ по видатках міського
бюджету (за кодом програмної класифікації
100103 "Дотація житлово�комунальному гос�
подарству") на поточний фінансовий рік;

3) затверджений начальником УЖКГ та пого�
джений з фінансовим управлінням міської ради
план використання бюджетних коштів
підприємством на поточний фінансовий рік (роз�
поділ поточних видатків міського бюджету з при�
значенням цільового використання � на оплату
покупної теплової енергії та природного газу,
електроенергії тощо);

4) затверджений план асигнувань із загаль�
ного фонду міського бюджету (код 080) УЖКГ на
поточний рік (по поточних видатках за КЕК 1310);

5) договір на фінансування дотації між УЖКГ
міськвиконкому (головним розпорядником бюд�
жетних коштів) та одержувачем коштів (КП "Во�
дотеплосервіс") відповідно до плану асигнувань,

2 Згідно п.11.3.5 при оподаткуванні сума отриманої дотації визнається валовим доходом. Підприємство не здійснює ніяких
коригувань сум податку на додану вартість, оскільки вони не передбачені чинним законодавством



Абонентський відділ здійснює прийом
населення (оформлює у письмовій формі
та передає до розрахункової групи зміни
по особових рахунках), проводить роз'яс�
нювальну роботу щодо особливостей на�
рахувань за спожиті послуги, здійснює
оформлення документів на отримання
субсидій, звірку по пільгах, аналізує пра�
вильність відшкодування субсидій, прово�
дить інвентаризацію особових рахунків.
До складу абонентського відділу входять:
начальник, 4 інспектори по прийому насе�
лення, 6 контролерів.

До функцій контролерів належить:
щомісячне рознесення квитанцій

на оплату послуг споживачам;
щомісячне рознесення рахунків

юридичним особам;
введення в експлуатацію квартир�

них лічильників;
перевірка температурного режи�

му жилих приміщень у відповідності до за�
яв абонентів;

перевірка правильності обліку
спожитих послуг з гарячого водопостачан�
ня, цілісності
пломб на лічиль�
никах і кранах
ГВП;

доставка
досудових попе�
реджень;

опрацю�
вання інформації
по кожному борж�
нику;

підготов�
ка звітів про про�
ведену роботу за
місяць у письмовій
формі для пере�
дачі до розрахун�
кової групи.

Розрахункова
група у складі 3
осіб (бухгалтера
та 2�х інспекторів

ТОВ "НіжинТеплоМережі" надає по�
слуги централізованого теплопостачання
14,5 тис. абонентам (фізичним особам), з
них гарячу воду � 10,1 тис. абонентам
(24,1 тис. осіб). Також підприємство надає
послуги теплопостачання 62 бюджетним
установам та 195 іншим споживачам (з
урахуванням ЖБК і гуртожитків).

З метою налагодження належної робо�
ти з абонентами на підприємстві у вересні
2002 року було створено відділ збуту (у
складі 5 інспекторів по прийому населення
та 4 контролерів). До основних функцій
цього відділу відноситься проведення ро�
боти з боржниками � юридичними особа�
ми та здійснення часткового контролю за
роботою абонентського відділу. 

До створення відділу збуту робота з
боржниками не проводилася, що призве�
ло до  накопичення боргів � по юридичних
особах у розмірі 2020,9 тис. грн. та по
фізичних особах � 3618,1 тис. грн. Накопи�
чені абонентами борги пов'язані, в основ�
ному, з невиплатою заробітної плати та
слабкістю дії стимулюючих факторів щодо
забезпечення регулярної оплати послуг,
відсутністю контролю за оплатою послуг
кожним абонентом, недостатньо ефектив�
ним проведенням позовної роботи.

З метою удосконалення роботи зі спо�
живачами у 2004 році на підприємстві бу�
ло здійснено реорганізацію відділу збуту
та створено розрахунково�касовий центр.

Роботу з фізичними особами прово�
дить саме розрахунково�касовий центр,
до складу якого входять такі структурні
підрозділи: абонентський відділ, розрахун�
кова група, група по роботі з боржника�
ми, а також касир.
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відключення неплатників від надання по�
слуг. У приватному секторі проводяться
відключення від централізованого теплопо�
стачання, у багатоповерхових будинках —
від гарячого водопостачання.

Юристи займаються проведенням по�
зовної роботи: відстежують терміни за�
боргованості, контролюють стан виконан�
ня договорів про реструктуризацію за�
боргованості, готують попередження про
передачу справи до суду, співпрацюють з
виконавчою службою. При невиконанні
боржником умов договору про реструкту�
ризацію боргу протягом 1�2 місяців, юрис�
ти центру готують попередження, при не�
виконанні умов договору протягом 3
місяців і більше � подають позов до суду.
Стан проведення позовної роботи на
підприємстві характеризується наступними
даними (таблиця 1). 

Загалом, проведення вищезазначених
заходів, відповідно до Закону України
"Про реструктуризацію заборгованості з
квартирної плати, плати за житлово�кому�
нальні послуги, спожиті газ та електрое�
нергію", призвело до суттєвого скорочен�
ня обсягів заборгованості. Станом на
01.01.2006 р. було реструктуризовано по�
над 75% заборгованості населення.

Розрахунково�касовий центр за допомо�
гою засобів автоматизації обліку споживан�
ня, нарахувань та оплати послуг, реалізує
наступні функції: облік та ведення реєстру
споживачів, обсягів споживання послуг;
щомісячне формування рахунків абонен�
там; облік договорів із споживачами на
надання послуг; облік договорів зі спожи�
вачами на реструктуризацію заборгова�

з розрахунків) проводить нарахування за
надані послуги, веде облік пільговиків за
категоріями, вносить зміни до особових
рахунків, напрацьованих інспекторами по
прийому населення та контролерами, сто�
совно існування права на отримання пільг,
субсидій та оплати. Також до функцій цієї
групи належить складання звітності по ро�
боті розрахунково�касового центру та пе�
редача її до головної бухгалтерії
підприємства та Управління праці та
соціального захисту населення.

Група по роботі з боржниками скла�
дається з 4 осіб (2 інспекторів по роботі з
боржниками і 2 юристів).

Інспектори по роботі з боржниками ук�
ладають договори про реструктуризацію
заборгованості у відповідності до Закону
України "Про реструктуризацію заборго�
ваності з квартирної плати, плати за жит�
лово�комунальні послуги, спожиті газ та
електроенергію", Постанови КМУ № 976
від 01.07.2003 р., та забезпечують кон�
троль за виконанням договорів, здійсню�
ють роботу по складанню повних списків
працівників підприємств та установ міста,
що користуються послугами ТОВ "Ніжин�
ТеплоМережі". Також до їх функцій нале�
жить забезпечення контролю за виконан�
ням договірних обов'язків та покварталь�
ного інформування керівників підприємств
та установ. Інспектори по роботі з борж�
никами складають списки боржників для
проведення індивідуальної роботи з кож�
ним абонентом�боржником та контролю�
ють процес розрахунків після проведеної
роботи, попереджують боржників і пода�
ють інформацію майстрам дільниць про
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Станом на 01.01.2006 р., завдяки за�
безпеченню оплати на рівні 114%,
дебіторська заборгованість зменшилася
до 2576,4 тис. грн. Рівень оплати послуг
населенням за 2006 р. (станом на
01.07.2006 р.) складав 112,8%. Діяльність
розрахунково�касового центру ТОВ
"НіжинТеплоМережі" забезпечила суттєве
підвищення ефективності роботи з борж�
никами, що сприяло зменшенню у 2006
році частки безнадійної заборгованості
населення (понад 3 роки) на 53,3 тис. грн.

ності (по кожному заявнику внесено за�
гальний розмір реструктуризованої за�
боргованості та розмір місячного плате�
жу); облік роботи із боржниками (форму�
вання повідомлень про наявність боргу,
контроль погашення заборгованості, пе�
редача справ до суду та їх супровід).

Створення розрахунково�касового
центру ТОВ "НіжинТеплоМережі" забез�
печило стабільне зростання рівня оплати
послуг і поступове скорочення обсягів за�
боргованості (табл. 2) . 
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ШОСТКА
Інформацію про комунальне підприємство з перших рук 

їх діяльності, оскільки саме у цей період ча�
су відбулися значні позитивні зрушення у
роботі підприємства. Зокрема, було про�
ведено серйозну реорганізацію основних
виробничих підрозділів відділу водозбуту.
Створення нової інформаційної бази
"Абонент" допомогло систематизувати
інформацію щодо розрахунків з абонен�
тами та суттєво покращити облік спожи�
вання послуг. Завдяки налагодженню кон�
структивної співпраці з відділами міськви�
конкому, підприємству вдалося поставити
на облік та додатково укласти договори із
200 підприємцями і організаціями. Резуль�
татом проведеної роботи стало також на�
лагодження регулярного обміну інфор�
мацією з міським управлінням праці і
соціального захисту населення щодо

У 2001�2003 рр. засоби масової
інформації м. Шостка неодноразово на�
давали населенню міста суб'єктивну, вик�
ривлену інформацію про роботу кому�
нального підприємства "Виробниче уп�
равління водопровідно�каналізаційного
господарства" (КП ВУВКГ). Відповідно, це
негативно позначалося на стосунках між
підприємством та споживачами, погіршу�
вало імідж КП ВУВКГ, формувало уперед�
жене ставлення мешканців до його
працівників, і, як наслідок, впливало на
стан оплати послуг з водопостачання і во�
довідведення. 

Цілком логічно, що працівники КП
ВУВКГ не погоджувалися з такою оцінкою
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та, відповідно, окреслення перспектив йо�
го розвитку, здійснення аналізу основних
нормативно�технічних документів, змін у
законодавстві України з питань житлово�
комунального господарства тощо, є нала�
годження відповідного інформаційного за�
безпечення. Цікавим та корисним є досвід
деяких підприємств водопостачання у ве�
ликих містах (Харків, Полтава, Львів) щодо
підготовки публікацій у ЗМІ, інфор�
маційних листків, і, навіть, книжок, у яких
описується діяльність цих підприємств. Са�
ме тому ідея випускати власну газету як
ефективний інструмент спілкування із спо�
живачами буквально "носилася у повітрі", і
ініціатором створення такої газети став
директор КП ВУВКГ О.М. Міхньов. 

У процесі організації  роботи по випус�
ку регулярного інформаційного видання
ініціативній групі довелося освоїти нові
прикладні комп'ютерні програми, придба�
ти цифровий фотоапарат, створити гро�
мадську редакційну колегію з числа
провідних фахівців підприємства.

Завдяки докладеним зусиллям у серпні
2004 року вийшов перший номер газети
"Вісник ВУВКГ". З цього часу, один раз на
два місяці мешканці міста Шостки знайом�
ляться з новим номером цього періодично�
го видання, наклад якого становить 4000
примірників. 

На сьогодні вже випущено 12 номерів
газети. Розповсюдження її ведеться через
відділ водозбуту та пропонується як дода�
ток до міської газети "Вовремя".

Що ж публікується в газеті?
Населення міста з перших рук одержує

правдиву інформацію про технічні, фінан�
сові, організаційно�правові та інші аспек�
ти діяльності підприємства. Багато уваги
на сторінках газети приділяється оприлюд�
ненню та роз'ясненню основних положень
нормативно�правових актів, постанов
Кабінету Міністрів України та Законів Ук�
раїни з питань житлово�комунального гос�
подарства.

Газета публікує відповіді на запитання
читачів щодо важливих проблем у стосун�

пільговиків та громадян, які отримують
субсидію на оплату комунальних послуг. З
метою забезпечення зручності проведен�
ня розрахунків із споживачами було укла�
дено договори з усіма банками міста що�
до прийому платежів від населення за по�
слуги підприємства.

У результаті проведеної роботи знач�
но покращилися і технічні показники діяль�
ності КП ВУВКГ. Загалом, робота на ділян�
ках водопроводу та каналізації стала про�
водитися більш чітко та планомірно, знач�
но зменшилася кількість поривів. Усування
аварійних ситуацій та ремонтні роботи
стали проводитися у більш стислі терміни. 

Саме тому першочерговим завданням
стало донесення до споживачів правдивої
інформації про роботу комунального
підприємства, яке є власністю мешканців
Шостки � членів територіальної громади.

Необхідною передумовою більш повно�
го та комплексного висвітлення питань,
пов'язаних із історією та сучасним станом
КП ВУВКГ, його проблемами та здобутка�
ми,  людьми, які працюють на підприємстві,
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постачання та водовідведення у Шостці
задовільною. Також майже не було
нарікань на погану організацію роботи та
низьку кваліфікацію працівників
підприємства (на відміну від багатьох інших
міст). Як наслідок, сьогодні імідж КП ВУВКГ
у масовій свідомості населення міста є до�
статньо позитивним.

Ще одним результатом стало покра�
щення рівня оплати населенням спожитих
послуг. Практику прямих розрахунків спо�
живачів із КП ВУВКГ було введено місце�
вою владою з 1997 року. Аналіз динаміки
оплати населенням послуг підприємства
засвідчив, що заборгованість споживачів
мала тенденцію до збільшення. Щороку
борг населення перед КП ВУВКГ зростав
на 150�200 тис. грн., а у 2001 році � на 468
тис. грн. Проведена колективом
підприємства у 2002�2003 рр. робота та її
активне висвітлення через "Вісник ВУВКГ"
дали позитивний результат � зростання
боргів населення було призупинене.

У травні 2006 року у місті відбулося
успішне громадське слухання з розгляду
Стратегічного плану дій КП ВУВКГ. За

ках між надавачами та споживачами по�
слуг, зокрема: щодо порядку оплати по�
слуг у разі відсутності окремих членів сім'ї
абонента; правил та порядку перевірки
водолічильників; правил проведення
врізок у комунальні водопровідні і ка�
налізаційні мережі тощо.

На сторінках газети публікується
інформація про те, звідки береться вода і
яким чином відбувається очистка стоків.
Мешканці отримують фактичні дані щодо
технічного стану водопровідних та ка�
налізаційних мереж. До речі, "відкриттям"
для багатьох громадян міста стало те, що
інженерні мережі — це не просто труби,
це — складний технічний комплекс, який
забезпечує надання послуг водопоста�
чання та водовідведення. 

Мешканців міста ознайомлюють також
з фінансовим станом підприємства, струк�
турою тарифів на послуги водопостачання
та водовідведення. У кожному номері газе�
ти надається інформація про суму забор�
гованості населення. 

Тематика газетних статей обгово�
рюється та визначається на засіданні гро�
мадської редколегії. Активними кореспон�
дентами є провідні фахівці підприємства.

Проведення інформаційно�роз'ясню�
вальної роботи через газету "Вісник
ВУВКГ" сприяло суттєвому поліпшенню
іміджу підприємства. Аналіз результатів
фокусних груп, які проводилися у місті у
рамках Проекту розповсюдження досвіду
реформування сфери комунальних послуг,
що виконувався Інститутом місцевого роз�
витку за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID)
впродовж вересня 2005 � березня 2006 рр.
свідчить, що загалом переважна більшість
респондентів вважають якість послуг водо�
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дами з інформування та просвіти населен�
ня, сприяли формуванню в учасників гро�
мадського слухання виваженої думки що�
до необхідності підтримки плану розвитку
підприємства на найближчі шість років, не�
зважаючи на те, що його впровадження
передбачає підвищення тарифів. 

місяць до слухання стислу версію Стра�
тегічного плану, викладену доступно та
зрозуміло для людей, було оприлюднено у
"Віснику ВУВКГ" та розповсюджено серед
депутатського корпусу, підприємств, ор�
ганізацій та мешканців міста. Публікації
щодо основних положень Стратегічного
плану дій КП ВУВКГ, разом з іншими захо�
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внутрішньої звітності, в яких узагальню�
ються дані про витрати та доходи по
кожній котельні. Працівники бухгалтерії та
економіст підприємства, аналізуючи
щорічні показники  його діяльності, визна�
чають фінансовий результат роботи кож�
ної котельні. Колективне обговорення
працівниками економічних та інженерних
служб факторів, які обумовили отримання
таких фінансових результатів, дає мож�
ливість визначити пріоритетні заходи для
покращення ситуації. Оцінка впливу ре�
зультатів роботи кожної котельні на фінан�
сові результати діяльності підприємства у
цілому дозволяє керівництву підприємства
одержувати обґрунтовану інформацію для
прийняття виважених управлінських
рішень. 

На підставі даних аналізу фінансового
та виробничо�господарського стану уп�
равлінський персонал КП "Костопількому�
ненергія" складає фінансовий план роз�
витку та розробляє прогнози фінансового
оздоровлення, які керівник підприємства
доводить до відома місцевої влади.

Переважна більшість обліково�
аналітичних робіт на КП "Костопількомуне�
нергія" виконується вручну, проте про�
фесійна компетентність та відповідальність
фахівців дає змогу чітко і без затримок зна�
ходити необхідну інформацію, подавати її у
різних розрізах та з різним ступенем де�
талізації. Бухгалтер по розрахунках із на�
селенням та іншими споживачами надає
інформацію про нараховані доходи. Разом
з тим, головний економіст підприємства,
маючи бухгалтерську освіту та значний
досвід економічної роботи, за даними бух�
галтерського обліку щомісячно групує вит�
рати операційної діяльності по кожній ко�
тельні, у розрізі калькуляційних статей вит�
рат, поступово заповнюючи таблицю. Та�
ким чином, у аналітичних таблицях
порівнюються нараховані доходи від ос�

У сучасних умовах значно зростає
роль своєчасного та якісного аналізу
фінансового стану підприємств. Особли�
вого значення набуває пошук потенційних
можливостей збільшення прибутку (дохо�
ду) підприємства та скорочення витрат. На
жаль, практика проведення фінансового
аналізу на підприємствах централізовано�
го теплопостачання поки що не набула
широкого розповсюдження, внаслідок чо�
го керівництво підприємств не отримує
узагальнених показників діяльності та
оцінки їх впливу на фінансово�економічні
результати роботи підприємства.

Надзвичайно важливого значення на�
буває компетентність, рівень професійної
підготовки, а також комп'ютерна гра�
мотність як керівників, так і фахівців різних
рівнів. Для успішного виконання своїх
обов'язків працівникам підприємств не�
обхідно використовувати нові форми і ме�
тоди збору та обробки даних для забезпе�
чення інформацією користувачів. 

На прикладі комунального підприємства
"Костопількомуненергія" узагальнено пози�
тивний досвід проведення систематичного
фінансового аналізу діяльності виробничих
підрозділів,  визначення їх впливу на фінан�
совий стан підприємства, а також досвід ав�
томатизації процесу аналізу основних по�
казників.

З метою удосконалення існуючої сис�
теми управління на  КП "Костопількомуне�
нергія" з 2000 року запроваджений
внутрішньогосподарський аналіз діяль�
ності підприємства у розрізі виробничих
підрозділів (котелень), що передбачає виз�
начення їх рентабельності. З цією метою
на підприємстві розроблено форми
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печення) ви�
конувалася
н а
підприємстві
вручну, що
потребува�
ло значних
витрат часу,
уважност і ,
арифметич�
ної точності.
До того ж порівняння одержаних резуль�
татів з попередніми періодами потребува�
ло додаткових витрат часу на формування
таблиць та перенесення даних за попе�
редні роки.

У рамках реалізації Проекту розпов�
сюдження досвіду реформування сфери
комунальних послуг (ІМР/USAID) на КП
"Костопількомуненергія" було розроблено
та впроваджено засоби автоматизації
фінансово�економічного аналізу ефектив�
ності роботи котелень. Розроблена за до�
помогою програмного продукту ЕХСЕL мо�
дель дала змогу оперативно вносити дані,
редагувати та змінювати показники у таб�
лицях, порівнювати показники за різні
періоди, подавати результати у потрібно�
му вигляді, в тому числі формувати графіки
та діаграми, що значно унаочнює одер�
жані результати.

При побудові моделі консультантами
Інституту місцевого розвитку було запро�

новної діяльності та витрати, і визна�
чається фінансовий результат діяльності
кожного виробничого підрозділу (котельні)
підприємства. Таблиця, в якій проводиться
аналіз роботи підприємства, у реальному
розмірі займає розгорнутий конторський
аркуш ("контролька" або "пустографка")
формату А3.

З часом у таблицю було додатково
введено натуральні показники споживан�
ня енергоносіїв (природного газу (тис. м3),
електроенергії (Квт�год), покупної води
(м3)), дані щодо опалювальної площі (тис.
м2) та теплового навантаження (Гкал/год).
У той же час фахівцями підприємства було
прийнято рішення використовувати для
аналізу інформацію про нараховані дохо�
ди у розрізі груп споживачів (без де�
талізації її за видами послуг, оскільки обся�
ги реалізації послуг гарячого водопоста�
чання залишаються незначними, вони ре�
алізуються лише 2�ій групі споживачів (бю�
джетним установам), і їх частка у загальній
структурі обсягів реалізації послуг склада�
ла у 2005 році 0,06%).

Персонал інженерно�економічних
служб за результатами проведеного
аналізу визначає організаційно�технічні за�
ходи, що призвели до таких результатів, та
здійснює пошук шляхів підвищення ефектив�
ності роботи кожної котельні. На основі по�
казників навантаження по кожній котельні
інженери визначають потужність обладнан�
ня, розробляють заходи щодо зменшення
його енергоємності, визначають черговість
проектів здійснення капітальних інвестицій.
Таким чином, отримавши детальну інфор�
мацію про роботу кожної котельні,
керівництво підприємства має можливість
приймати обґрунтовані управлінські рішен�
ня, раціонально розпоряджатися коштами,
прораховувати можливі варіанти капіталь�
них інвестицій та визначати економічний
ефект від їх впровадження.

До недавнього часу вся аналітична ро�
бота (внаслідок відсутності комп'ютерної
техніки та відповідного програмного забез�
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того, для розрахунку питомих показників
діяльності котелень та надання більш ґрун�
товних пояснень таблиці доповнені такими
показниками як опалювальна площа (тис.
м2) та обсяги реалізованої теплової
енергії (тис. Гкал). Після заповнення всіх
таблиць автоматично формується таблиця
зведених даних та таблиця питомих показ�
ників, по яких можна задавати параметри
порівняння. Таблиця зведених даних за
2005 рік має наступний вигляд (таблиця 2). 

Таблиця питомих показників діяльності
підприємства формується на основі пер�
винних даних по кожній котельні, а також
узагальнених даних по підприємству у
цілому (таблиця 3). 

Використовуючи запропоновану мо�
дель, підприємство має змогу здійснювати
різноманітні узагальнення та порівняння, а
також подавати результати як у таблично�
му, так і в графічному вигляді. За допомо�
гою функцій побудови діаграм та графіків,
економісти можуть подавати інформацію у
більш наочному вигляді. 

поновано більш розширену таблицю, якій
відведено окремий листок робочої книги.
При цьому показники у таблиці розміщено
не по стовпчиках, а в рядках, оскільки це
дає змогу порівнювати однойменні показ�
ники за різні періоди (роки). Дані по кожній
котельні узагальнюються на окремому лист�
ку � "Зведені дані". Окрім того, при розподілі
витрат операційної діяльності було запропо�
новано здійснювати розподіл не за кальку�
ляційними статтями, а за елементами опе�
раційних витрат з метою наближення до
формату галузевої статистичної звітності
(форми 1�с (теплопостачання)). 

Структура таблиці для аналізу результатів
роботи кожної котельні, що запропонована
консультантами ІМР, наведена у таблиці 1.

Таблиця " Аналіз ефективності роботи
котельні" побудована таким чином, щоб по
кожній котельні можна було відстежувати
позитивні та негативні тенденції, без додат�
кових зусиль порівнювати показники за
різні періоди (роки) та значно скоротити
ймовірність арифметичних помилок. Крім

44
К Р А Щ І  П Р А К Т И К И  2 0 0 7

ТТааббллииццяя  11
ААннаалліізз  ееффееккттииввннооссттіі  ррооббооттии  ккооттееллььнніі



45
ДОСВІД, УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕКСПЕРТАМИ

ТТааббллииццяя  22
ЗЗввееддеенніі  ппооккааззннииккии  ддііяяллььннооссттіі  ККПП  ""ККооссттооппііллььккооммууннееннееррггііяя""  ззаа  22000055  рріікк  ((ттиисс..  ггррнн..))

зультатів на рівні інженерно�економічних
служб підприємства та формується
аналітична довідка (пояснювальна запис�
ка), у якій зазначаються як економічні, так і
виробничо�технічні фактори, що вплинули
на фінансовий результат роботи кожної
котельні та підприємства в цілому. Отри�
мавши результати проведеного аналізу,
керівництво підприємства має детальну
інформацію для обґрунтування на рівні
міста перспектив розвитку та шляхів
стабілізації фінансового стану
підприємства.

Здійснення внутрішньогосподарського
аналізу діяльності за окремими показника�
ми підприємства у цілому та його структур�
них підрозділів дозволяє керівництву прий�
мати обґрунтовані управлінські рішення,
зокрема, щодо визначення шляхів оп�
тимізації операційних витрат по кожному
виробничому підрозділу (котельні) та вста�
новлення більш жорстокого контролю,
здійснення планування діяльності
підприємства на основі ґрунтовного
аналізу фактичних показників, виявлення
потреб у капітальних інвестиціях (визна�
чення проектів капітальних інвестицій) та
оцінки ефективності від їх впровадження.
На підставі узагальнених даних за рік, на
підприємстві відбувається обговорення ре�

РРееззууллььттааттии  
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місцевого розвитку стала розробка для
кожного із зазначених підприємств Стра�
тегічного плану дій � документу, що містить
комплекс заходів, спрямованих на підви�
щення ефективності роботи і забезпечен�
ня подальшого розвитку підприємств на
найближчі шість років (2005�2010 рр.). 

З метою відстеження результатів впро�
вадження заходів, передбачених Стра�
тегічним планом, було запроваджено
Моніторинг впровадження заходів Стра�
тегічного плану (далі � Моніторинг). Пе�
релік показників для Моніторингу було
представлено в одному із додатків до
Стратегічного плану.

У період з вересня 2004 р. по серпень
2005 р. підприємства централізованого
теплопостачання шести міст України стали
учасниками Програми АМР США/ПАДКО
"Реформування тарифів та реструктури�
зація комунальних підприємств" (далі �
Програма), виконавцем якої був Інститут
місцевого розвитку (ІМР). Зокрема, у ре�
алізації Програми брали участь ВАТ "Обл�
комуненерго" м. Чернігів, КП "Бровари�
теплоенергомережа", КП "Дрогобичтеп�
лоенерго", КП "Дубнокомуненергія", ДМП
"Івано�Франківськтеплокомуненерго", КП
"Тернопільміськтеплокомуненерго". 

Результатом спільної роботи пілотних
підприємств та консультантів Інституту

ВВссттуупп

ТТааббллииццяя  33
ППииттоомміі  ппооккааззннииккии  ееффееккттииввннооссттіі  ррооббооттии  ККПП  ""ККооссттооппііллььккооммууннееннееррггііяя""  ззаа  22000055  рріікк  ((ттиисс..  ггррнн..))

АНАЛіЗ ФіНАНСОВО,ЕКОНОМічНИХ ПОКАЗНИКіВ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИєМСТВ

ТЕПЛОПОСТАчАННЯ (НА ОСНОВі ДАНИХ МОНіТОРИНГУ)

ЩЩоо  ззррооббллеенноо??



го планування та 2 — Моделлю плануван�
ня капітальних інвестицій. 

Аналіз цих даних підтверджує, що пере�
важна більшість підприємств застосовує
Модель розрахунку тарифів, що була за�
пропонована їм у рамках Програми. Ок�
ремі підприємства використовують власні
розробки або здійснюють розрахунок та�
рифів вручну, що пов'язано з недостатнім
рівнем практичного використання
працівниками фінансово�економічних
служб персонального комп'ютера. 

Моделі фінансового аналізу та фінан�
сового планування використовуються
підприємствами мм. Бровари та Дубно.
Фахівці обох підприємств повідомили, що
вони застосовували Модель фінансового
аналізу для проведення аналізу госпо�
дарської діяльності підприємств за 2005
рік, а також використали Модель фінансо�
вого планування у частині планування до�
ходів та розрахунку окремих показників
прогнозних фінансових звітів на 2006 рік.   

ТТааррииффии  ттаа  ффііннааннссооввее  ууппррааввлліінннняя  
В ході спільної роботи спеціалістів

пілотних підприємств та консультантів ІМР
були розраховані тарифи, які б мали за�
безпечувати відшкодування економічно
обґрунтованих витрат виробництва та на�
дання послуг, а також надавали б мож�
ливість підприємствам фінансувати проек�
ти капітальних інвестицій у найближчі шість
років (2005�2010 рр.).

На рисунках 1�3 відображено: 1) рівень
тарифів, що діяли до впровадження нових та�
рифів; 2) рівень тарифів, що були передба�
чені Стратегічним планом на плановий рік;
3) тарифи, затверджені у плановому році, за

У даному інформаційному бюлетені
наводиться аналіз окремих фінансово�
економічних показників діяльності зазна�
чених вище підприємств теплопостачання.
Аналіз здійснено на основі даних, наданих
пілотними підприємствами за результата�
ми їх діяльності у 2005 році. 

Фінансово�економічні показники,
включені до Моніторингу, згруповані за
напрямками: (1) застосування програмних
продуктів для проведення фінансового
аналізу, розрахунку тарифів, фінансового
планування та планування капітальних
інвестицій; (2) тарифи та фінансове уп�
равління; (3) фінансування проектів
капітальних інвестицій.

ЗЗаассттооссуувваанннняя  ппррооггррааммнниихх  ппррооддууккттіівв
ддлляя  ппррооввееддеенннняя  ффііннааннссооввооггоо  ааннааллііззуу,,  рроозз��
ррааххууннккуу  ттааррииффіівв,,  ффііннааннссооввооггоо  ппллааннуувваанннняя

ттаа  ппллааннуувваанннняя  ккааппііттааллььнниихх  ііннввеессттиицціійй  
У рамках реалізації Програми працівни�

ки фінансово�економічних служб пілотних
підприємств були ознайомлені зі спеціальни�
ми програмними продуктами, розроблени�
ми експертами Інституту місцевого розвитку
за допомогою програми EXCEL:

Модель фінансового аналізу
Модель розрахунку тарифів 
Модель фінансового планування
Модель планування капітальних

інвестицій 
Дані Моніторингу пілотних підприємств

щодо застосування перелічених Моделей
наведені у таблиці 1. 

Як свідчать дані таблиці, серед шести
підприємств: 4 — користуються Моделлю
розрахунку тарифів, 2 — Моделлю фінан�
сового аналізу, 2 — Моделлю фінансово�
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ТТааббллииццяя  11
ЗЗаассттооссуувваанннняя  ссппееццііааллььнниихх  ппррооггррааммнниихх  ппррооддууккттіівв  ((ммооддееллеейй))



Для населення мм. Дрого�
бич, Дубно, Івано�Франківськ
та Тернопіль тарифи підвищи�
лися, відповідно, на 27%,
41%, 10% та 15%. Такі відсот�
ки підвищення підтверджують
загальну тенденцію, що у ве�
ликих містах, зокрема, облас�
них центрах, тарифи для насе�
лення підвищуються частіше, і
тому кожна наступна зміна
фактично дорівнює рівню
інфляції і коливається у межах
10�15%. У невеличких містах �
районних центрах, тарифи
для населення змінюються з
періодичністю раз у 2�3 роки,
і тому вимагають більш знач�
ного підвищення. 

Тарифи для населення мм. Дрогобич,
Дубно, Івано�Франківськ та Тернопіль бу�
ли затверджені із врахуванням планового
прибутку у розмірі, визначеному на рівні,
відповідно, 1,4%, 9,0%, 3,0%, 4,5% від пла�
нових витрат.

У містах, де відбулося підвищення та�
рифів, розмір затверджених
тарифів практично співпав з
тарифами, що були передба�
чені Стратегічним планом. 

Тарифи для бюджетних ус�
танов та інших споживачів за�
лишилися незмінними лише у
м. Чернігові  (внаслідок мора�
торію, про який зазначалося
вище). Для решти підприємств
тарифи збільшилися і відсоток
підвищення становив для бюд�
жетних установ: 30% � у м.
Бровари, 25% � у м. Дрогобичі,
37% � у м. Дубно, 27% � у м.
Івано�Франківську. Наймен�
ший відсоток підвищення та�
рифів для цієї групи мав Тер�
нопіль   13%. 

Для бюджетних установ
нормативи рентабельності у затвердже�

групами споживачів1. 
Як свідчать дані, у 2005 році тарифи за�

лишилися незмінними для населення 2�х міст
Бровари та Чернігів. У м. Чернігові це було
передбачено Стратегічним планом, що було
обумовлене наявністю в області мораторію
на підвищення тарифів протягом 2005 р. 
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1У м. Тернополі та Івано�Франківську діють двоставкові
тарифи. Відповідно, на рисунках тарифи вказані без
постійної складової.

РРиисс..  11..  ТТааррииффии  ннаа  ппооссллууггии  ттееппллооппооссттааччаанннняя  ддлляя  ннаассееллеенннняя,,  ггррнн..//ГГккаалл

РРиисс..  22..  ТТааррииффии  ннаа  ппооссллууггии  ттееппллооппооссттааччаанннняя  
ддлляя  ббююдджжееттнниихх  ууссттаанноовв,,  ггррнн..//ГГккаалл
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мм. Дрогобич та Дубно нові тарифи були
введені в дію, відповідно, з 1.12.05 року та
1.01.06 року. За рахунок економії витрат
на ремонти та матеріали ці підприємства
стримали темпи зростання збитків.

них тарифах становили:
20% � у м. Бровари, 27% � у
м. Дубно та 30% � у Дрого�
бичі, Тернополі та Івано�
Франківську. 

Тарифи для інших спожи�
вачів підвищилися, відповідно,
на 22%, 31%, 37% для
підприємств у мм. Бровари,
Дрогобич, Дубно, та,
відповідно, на 10% і 13% у
мм. Івано�Франківську та
Тернополі. 

Затверджені тарифи для
інших споживачів передба�
чали рентабельність 27% � у
м. Дубно, 30% � у Броварах,
Дрогобичі, Тернополі, і 50%
у м. Івано�Франківську.

Рентабельність звичайної
діяльності2

Наведені на рисунку 4
дані дозволяють зробити
висновок, що у 2005 році не
відбулося суттєвого покра�
щення показників рента�
бельності пілотних
підприємств, незважаючи на
те, що на більшості
підприємств тарифи були
підвищені (для населення � на
4�х підприємствах, для бюд�
жетних установ та інших спо�
живачів — на 5�ти
підприємствах). 

Така ситуація зумовлена,
в основному, тим фактом,
що зміна тарифів відбувала�
ся не з початку планового періоду. Зокре�
ма, для підприємств Івано�Франківська та
Тернополя тарифи підвищилися,
відповідно, з 01.07.05 р. та 18.05.05 р., що
дало можливість цим підприємствам досяг�
ти рівня беззбитковості. Для підприємств

2 Показник визначається як співвідношення чистого прибутку
(збитку) від звичайної діяльності та чистих доходів (виручки)
від реалізації послуг.

РРиисс..  33..  ТТааррииффии  ннаа  ппооссллууггии  ттееппллооппооссттааччаанннняя  
ддлляя  іінншшиихх  ссппоожжииввааччіівв,,  ггррнн..//ГГккаалл

РРиисс..  44..  РРееннттааббееллььннііссттьь  ззввииччааййннооїї  ддііяяллььннооссттіі33,,  %%

3 Дані про рентабельність звичайної діяльності ВАТ
"Облкомуненерго" м. Чернігів за 2005 р. відсутні



Обсяги капітальних вкладень пілотних
підприємств у 2004�2005 рр. за джерелами
фінансування відображені у таблиці 3. 

Як свідчать дані таблиці 3, у 2005 році
обсяги капітальних вкладень збільшилися
на усіх підприємствах, за винятком Івано�
Франківська. Але для більшості підприємств
збільшення обсягів капітальних інвестицій
відбулося за рахунок збільшення обсягу
фінансування з міського бюджету, а фінан�
сування за рахунок власних коштів зменши�
лося. Зокрема, у більшості пілотних міст у
2005 році фінансування капітальних інвес�
тицій здійснювалося переважно за рахунок
міського бюджету ( м. Бровари (847 тис.
грн., або 51%), м. Дубно (1042 тис. грн., або
99%), м. Тернопіль (947 тис. грн., або 63%). 

У Дрогобичі, незважаючи на збиткову
діяльність у 2004�2005 рр., збільшення об�
сягів капітальних інвестицій відбулося як за
рахунок збільшення обсягів фінансування з
власних джерел (з 44 до 112 тис. грн.), так і
з міського бюджету (з 100 до 197 тис. грн.). 

У розрахунку на 1 мешканця (рис. 5)
найменшими у 2004�2005 рр. були інвес�
тиції у систему теплопостачання у м. Дро�
гобичі (відповідно, 1,4 грн./особу та 3,2
грн./особу). Порівняно більші  інвестиції у
2004 році мали підприємства м. Івано�
Франківськ, Бровари, Дубно (відповідно,
22,8 грн./особу, 16 грн./особу та 10
грн./особу). У 2005 році розмір інвестицій

Терміни погашення дебіторської за�
боргованості та поточних зобов'язань

Для здійснення комплексного аналізу
фінансово�економічних показників діяль�
ності підприємств теплопостачання не�
обхідно порівняти середні терміни пога�
шення дебіторської заборгованості за то�
вари, роботи, послуги та поточних зо�
бов'язань (таблиця 2).

Як свідчать дані таблиці 2, середній термін
погашення дебіторської заборгованості для
більшості підприємств залишився практично
незмінним. Незначне скорочення цього по�
казника (1 місяць) відбулося на підприємствах
м. Бровари та м. Івано�Франківська. Більш
суттєве зменшення цього показника відбулося
у Дрогобичі (3 місяці), але термін погашення
дебіторської заборгованості для цього
підприємства залишився критичним, і стано�
вив у 2005 році 11 місяців. У середньому,
термін "кредитування" підприємствами влас�
них споживачів становив у 2005 році 6 місяців.

Абсолютно для усіх підприємств термін
погашення поточних зобов'язань у 2005
році скоротився, що свідчить про покра�
щення платіжної дисципліни підприємств
перед своїми кредиторами. Значення се�
реднього терміну погашення поточних зо�
бов'язань на пілотних підприємствах у
2005 році коливалося від 2 до 9 місяців. 

ФФііннааннссуувваанннняя  ппррооееккттіівв  ккааппііттааллььнниихх
ііннввеессттиицціійй
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4 Показник визначається за формулою: (ДЗ на початок року
плюс ДЗ на кінець року) / 2 / (доходи від реалізації послуг /
на 12 місяців)

5 Показник визначається за формулою: (ПЗ на початок року
плюс ПЗ на кінець року) / 2 / ((собівартість реалізованих
послуг + адміністративні та витрати на збут) / на 12 місяців)



інвестиції у системи теплопостачання.
Відбувається скорочення середньо�

го терміну погашення поточних зобов'язань,
що свідчить про покращення стану розра�
хунків підприємств зі своїми кредиторами.

Негативними моментами в діяльності
підприємств є довготривалість процедури
затвердження нових тарифів, внаслідок
чого частина прибутку спрямовується на
відшкодування витрат, а не на здійснення

суттєво збільшився у м. Дуб�
но (до 27,4 грн./особу), Бро�
варах (до 18,7 грн./особу),
Тернополі (до 6,9 грн./осо�
бу), але, натомість, зменшив�
ся до 8,7 грн./особу в м. Іва�
но�Франківську. 

Знос основних засобів
Як свідчать дані фінансової

звітності пілотних підприємств,
рівень зносу їх основних за�
собів у 2005 році досяг відмітки
40�67%. При цьому, на
підприємствах м. Бровари і м.
Дубно рівень зносу основних
засобів скоротився за рахунок
зростання капітальних вкла�
день, відповідно, на 2% і 5%. 

Незважаючи на те, що
підприємства Дрогобича, Іва�
но�Франківська та Тернополя
здійснювали капітальні вкла�
дення у 2005 році, рівень зносу
основних засобів цих
підприємств підвищився,
відповідно, на 2%, 5% та 1%
(рис. 6). Існування такої ситуації
свідчить про те, що темпи зносу
основних засобів значно пере�
вищують темпи збільшення їх
первісної вартості.

Проаналізувавши основні
показники діяльності пілотних
підприємств централізованого теплопоста�
чання, можна відзначити наявність як пози�
тивних, так і негативних тенденцій. Серед
позитивних слід виокремити наступні:

Практично для усіх пілотних
підприємств було підвищено тарифи на по�
слуги централізованого теплопостачання. 

Усі тарифи, які були затверджені, пе�
редбачають нормативи рентабельності, що
дає змогу підприємствам здійснювати капітальні
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РРиисс..  55..  ККааппііттааллььнніі  ііннввеессттииццііїї  вв  ррооззррааххууннккуу  ннаа  
ооддннооггоо  ммеешшккааннццяя,,  ггррнн..//ооссооббуу66

РРиисс..  66..  ЗЗнноосс  ооссннооввнниихх  ззаассооббіівв77 ,,  %%

6 Дані про рентабельність звичайної діяльності ВАТ
"Облкомуненерго" м. Чернігів за 2005 р. відсутні

ВВииссннооввккии    

7 Дані про  знос основних фондів ВАТ "Облкомуненерго" м.
Чернігів за 2005 р. відсутні



оновлення їх основних засобів є нижчими,
ніж темпи старіння. 

капітальних інвестицій. Окрім того, обсяги
капітальних інвестицій підприємств є недо�
статніми, що призводить до того, що темпи
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛі ФіНАНСОВОГО АНАЛіЗУ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦії ТА АНАЛіЗУ

ОСНОВНИХ ФАКТОРіВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФіНАНСОВИЙ СТАН ПіДПРИєМСТВ
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Крюк Ірина Іванівна
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з питань фінансового

аналізу
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E�mail: ikryuk@mdi.org.ua

фінансового аналізу та оцінки фінансово�
го стану комунального підприємства. Вона
виконана з використанням електронних
таблиць EXCEL, які входять у стандартний
програмний пакет MS Office. МФА є гнуч�
ким програмним продуктом, оскільки може
бути легко адаптованою до особливостей
та потреб кожного окремого підприємства

На більшості комунальних підприємств,
які брали участь у названих програмах
міжнародної технічної допомоги, фінансо�
вий аналіз не повною мірою забезпечував
виконання його основних завдань: 

здійснення об'єктивної оцінки
фінансових результатів, ефективності та
ділової активності підприємства; 

сприяння своєчасному виявленню
факторів і причин досягнутого стану та

У рамках Програми модернізації
муніципального водопостачання в Україні
(1999�2002), фінансованої Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID),
була розроблена Модель фінансового
аналізу (далі — МФА) для підприємств, що
надають послуги централізованого водо�
постачання та водовідведення (далі �
підприємство). Коригування МФА
відповідно до особливостей регулювання
тарифів, ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності прово�
дилося спеціалістами фірми ПАДКО та
Інституту місцевого розвитку в рамках
двох програм міжнародної технічної допо�
моги за фінансуванням USAID � Програми
"Реформування тарифів та реструктури�
зація комунальних підприємств" та Проек�
ту розповсюдження досвіду реформуван�
ня сфери комунальних послуг. МФА є
зручним інструментом для проведення

ППееррееддууммооввии
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складу та структури дебіторської
та кредиторської заборгованостей;

складу та структури основних за�
собів за групами основних засобів та ви�
дами послуг;

обсягів капітальних інвестицій за
джерелами їх фінансування тощо.

Запропонований вище підхід щодо ком�
плексного подання та аналізу інформації
про фінансові показники господарської
діяльності, на нашу думку, дозволяє скон�
центрувати увагу на виявленні найва�
гоміших факторів, що зумовлюють фінансо�
во�економічні проблеми підприємств,
вирішення яких буде мати визначальне зна�
чення для покращення їх фінансового стану. 

Протягом 2005�2006 років у рамках
Проекту розповсюдження досвіду рефор�
мування сфери комунальних послуг кон�
сультанти ІМР співпрацювали з 18�ма
підприємствами водо�, теплопостачання
та водовідведення. У ході реалізації про�
ектів технічної допомоги була запровад�
жена методика систематизації та аналізу
основних факторів, що впливають на
фінансовий стан підприємств, зокрема, на
фінансовий результат, ділову активність та
майновий стан. 

У МФА було внесено дані фінансової,
статистичної звітності підприємств, аналітичні
дані абонентських відділів (служб збуту), бух�
галтерії та планово�економічних відділів, та
на їх основі обчислено відносні фінансові по�
казники. За результатами аналізу показників
МФА було визначено основні фінансові про�
блеми підприємств та досліджено основні
фактори, що їх зумовили. Це дало змогу
підприємствам використати отриману інфор�
мацію для розробки відповідних заходів з ме�
тою покращення фінансового стану. 

Достатньо показовою є практика визна�
чення впливу основних факторів на фінансо�
вий стан таких підприємств водопостачання і
водовідведення як КП ВУВКГ м. Шостка, КП
ВКГ "Бориспільводоканал", Самбірське

усунення негативних фінансових показ�
ників господарської діяльності; 

підготовки ефективних уп�
равлінських рішень у сфері фінансів та їх
аргументованого обґрунтування перед
органами місцевого самоврядування, гро�
мадськістю;

виявлення та мобілізації резервів
покращення фінансового стану та фінансо�
вих результатів, підвищення ефективності
усієї господарської діяльності шляхом про�
ведення раціональної фінансової політики. 

Інформація про показники діяльності
більшості підприємств міститься на папе�
рових носіях, куди заноситься вручну. Це
унеможливлює створення інформативної
бази даних для оперативного відслідкову�
вання їх динаміки і прогнозування змін у
майбутньому. Використання такої форми
збору даних також збільшує ризик допу�
щення арифметичних та механічних поми�
лок, ускладнює процес проведення звірки
економічних даних між різними відділами. 

Актуальними питаннями для підприємств
стали підвищення ефективності тарифної
політики, удосконалення організації робо�
ти із споживачами, більш ефективне вико�
ристання ресурсів підприємства, покра�
щення управління доходами і витратами то�
що. Вирішення цих завдань потребує систе�
матизації основних факторів впливу на
фінансовий стан підприємства та удоскона�
лення методики їх аналізу за допомогою
дієвого інструментарію. 

Розроблена МФА дозволяє комплекс�
но представляти та аналізувати інфор�
мацію про фінансові показники госпо�
дарської діяльності підприємства у ди�
наміці, зокрема, щодо:

джерел формування та надход�
ження доходів від реалізації послуг водо�
постачання і водовідведення (дані про об�
сяги реалізації послуг, тарифи, нараховані
та оплачені доходи за видами та спожива�
чами послуг);

розподілу витрат на виробництво
та реалізацію послуг за статтями, а також
їх структуру;

ННооввооввввееддеенннняя



оплату праці з відрахуваннями на соціальні
заходи.

Аналіз основних факторів, що вплива�
ють на формування та динаміку доходів
підприємства за видами послуг

Аналіз формування доходів
підприємства за видами послуг (таблиця 1)
підтверджує їх залежність від обсягів ре�
алізації та тарифів, які встановлені за ка�
тегоріями споживачів. Причому структура
обсягів реалізації послуг, а також нарахо�
ваних доходів за категоріями споживачів
свідчить про те, що найбільшим спожива�
чем послуг є населення. 

Основними факторами, які впливають
на зміну обсягів реалізації послуг водопос�
тачання населенню, а, отже, і на загальні
обсяги реалізації послуг, як свідчать наве�
дені на рис. 1 дані, є динаміка кількості спо�

ВУВКГ та КП "Костопільводоканал".
Основним джерелом отримання до�

ходів водоканалів і об'єктом визнання вит�
рат є діяльність з надання послуг водопос�
тачання і водовідведення, тому фінансо�
вий результат від надання послуг має виз�
начальний вплив на загальний фінансовий
результат діяльності підприємства. Аналіз
показників МФА свідчить, що на фінансо�
вий результат від реалізації послуг вплива�
ють наступні основні фактори: 

зміна обсягів реалізації послуг; 
зміна структури реалізації послуг; 
зміна тарифів на послуги; 
зміна цін на електроенергію та

іншу сировину, матеріали, паливо тощо,
рівень матеріальних витрат та витрат на
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1 Показник розраховується як відношення чистих
нарахованих доходів за послуги за рік до обсягів
реалізованих послуг



живачів, що користуються по�
слугами, та динаміка кількості
встановлених індивідуальних
приладів обліку води. 

У 2005 р. (порівняно з 2004
р.) на усіх підприємствах мало
місце збільшення кількості або�
нентів, житло яких обладнане
індивідуальними приладами
обліку води. Водночас дія цієї
тенденції супроводжувалася
незначним зростанням
кількості споживачів (на КП
ВКГ "Бориспільводоканал",
Самбірському ВУВКГ та КП
"Костопільводоканал") та її
зменшенням на КП ВУВКГ м.
Шостка. Інтенсивне встанов�
лення індивідуальних приладів
обліку суттєво впливає на ско�
рочення обсягів реалізації послуг населен�
ню, оскільки аналіз водоспоживання або�
нентами свідчить про те, що такі абоненти
споживають менше, ніж ті, що розрахову�
ються за нормами водоспоживання. 

Перевищення темпів зростання
кількості встановлених індивідуальних при�
ладів обліку води над темпами зростання
кількості споживачів у 2005 році (порівня�
но з 2004 роком) на КП ВКГ "Бориспільво�
доканал", Самбірському ВУВКГ та КП "Ко�
стопільводоканал" зумовило зменшення
обсягів реалізації послуг водопостачання
населенню. В свою чергу, це вплинуло на
зменшення реалізації послуг водовідве�
дення населенню КП ВКГ "Бориспільводо�
канал", Самбірським ВУВКГ. Зменшення
обсягів реалізації послуг водопостачання
на КП ВУВКГ м. Шостка було також зумов�
лене скороченням кількості споживачів. 

Отже, інтенсивне встановлення
індивідуальних приладів обліку води
суттєво впливає на скорочення обсягів ре�
алізації послуг загалом. 

Скорочення обсягів реалізації послуг
водопостачання споживачам спричинило
зменшення обсягів реалізації послуг во�
довідведення на КП ВКГ "Бориспільводока�

нал" та Самбірському ВУВКГ. Зниження об�
сягів реалізації послуг водовідведення на
КП ВУВКГ м. Шостка було, в основному, зу�
мовлено значним скороченням обсягів
відведених стоків від інших споживачів. Ра�
зом з тим, незначне зростання обсягів ре�
алізації послуг водовідведення на КП "Кос�
топільводоканал" обумовлене збільшенням
їх реалізації категорії інших споживачів. 

При цьому перевищення темпів зрос�
тання середньорічної ціни 1 м3 води та
стоків над темпами зменшення обсягів ре�
алізації послуг водопостачання та во�
довідведення (на КП ВУВКГ м. Шостка, КП
ВКГ "Бориспільводоканал", Самбірському
ВУВКГ) та послуг водопостачання (на КП
"Костопільводоканал") зумовило зростан�
ня величини нарахованих доходів (Рис. 2). 

Аналіз основних факторів, що вплива�
ють на формування і динаміку витрат
підприємства

В результаті аналізу структури витрат
підприємств було з'ясовано, що визна�
чальний вплив на зміну величини повної
собівартості послуг мають зміни найва�
гоміших її статей: витрат на електрое�
нергію та витрат на оплату праці з відра�
хуваннями на соціальні заходи. 
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на зростання обсягів реалізації послуг во�
довідведення, перевищення темпів зрос�
тання енергоспоживання призвело до зро�
стання питомого енергоспоживання.

На КП "Костопільводоканал" витрати
на електроенергію збільшилися у 2005 році,
порівняно з 2004 роком, як за рахунок зро�
стання ціни ресурсу, так і внаслідок
збільшення енергоспоживання на техно�
логічні потреби. На КП ВКГ "Бориспільводо�
канал" і Самбірському ВУВКГ темпи зрос�
тання витрат на електроенергію були утри�
мані за рахунок зменшення енергоспожи�
вання на технологічні потреби. Витрати на
електроенергію зменшилися на КП ВУВКГ м.
Шостка, оскільки темпи зменшення енерго�
споживання на технологічні потреби були
вищими, ніж темпи зростання ціни на елект�
роенергію (хоча витрати на ресурс у розра�
хунку на 1 м3 води і стоків зросли) внаслідок
скорочення обсягів реалізації послуг.

Отже, збільшення витрат на електрое�
нергію і оплату праці та скорочення об�
сягів реалізації послуг водопостачання (на
усіх підприємствах) і послуг водовідведення
(на КП ВУВКГ м. Шостка, КП ВКГ "Бо�
риспільводоканал" і Самбірському ВУВКГ)
суттєво вплинуло на зростання собівар�
тості послуг в розрахунку на 1 м3 води та
стоків на цих підприємствах (рис. 3). Аналіз
свідчить, що на КП ВУВКГ м. Шостка
собівартість послуг в цілому зменшилася,

У 2005 році витрати на оплату праці,
порівняно з 2004 роком, зросли на усіх
підприємствах, що, в основному, було зу�
мовлено зростанням мінімальної за�
робітної плати, а також збільшенням се�
редньооблікової чисельності штатних
працівників на КП ВКГ "Бориспільводока�
нал", Самбірському ВУВКГ та КП "Кос�
топільводоканал". Відмінність у темпах
підвищення заробітної плати на
підприємствах пояснюється, в основному,
тим, що перегляд фонду оплати праці на
більшості з них відбувався протягом року
непропорційно змінам мінімальної за�
робітної плати, згідно законодавства. 

За рахунок впровадження енерго�
ощадних заходів зменшилося енергоспо�
живання на технологічні потреби на усіх
підприємствах, окрім КП "Костопільводока�
нал", на якому воно зросло за рахунок
збільшення обсягів пропуску стоків, а та�
кож введення в експлуатацію дренажної
насосної станції та двох компресорів для
подачі повітря в біокоагулятор.  Переви�
щення темпів скорочення обсягів реалізації
послуг водопостачання на Самбірському
ВУВКГ і КП "Костопільводоканал" та во�
довідведення на КП ВУВКГ м. Шостка та
КП ВКГ "Бориспільводоканал" над темпами
скорочення енергоспоживання зумовило
зростання питомого енергоспоживання.
На КП "Костопільводоканал", незважаючи
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риспільводоканал" у 2005 році та
Самбірському ВУВКГ у 2004 році, що забез�
печили прибутковість надання цих послуг).

Збитковість тарифів на послуги зумов�
лювалася, в основному, перевищенням за
окремими статтями фактичних витрат над
їх плановим рівнем (зокрема, вартості еле�
ктроенергії, матеріалів, витрат на оплату
праці, витрат на послуги сторонніх ор�
ганізацій), а також більшим, порівняно з
планом, скороченням обсягів реалізації.
Несвоєчасний перегляд тарифів при зміні
фактичних витрат, а також невідповідність
затверджених тарифів плановій собівар�
тості виробництва послуг на окремих
підприємствах також негативно вплинули
на фінансовий результат основної діяль�
ності у 2004�2005 роках (рис. 4).

Проведений аналіз свідчить про те, що,
незважаючи на підвищення тарифів, переви�
щення темпів зростання фактичних витрат на
послуги (в основному, збільшилися витрати на
оплату праці з відрахуваннями на соціальні
заходи та витрати на електроенергію) над
темпами зростання відповідних доходів зумо�
вило збільшення рівня збитковості основної
діяльності на Самбірському ВУВКГ та КП "Ко�
стопільводоканал". Збитковість основної
діяльності решти підприємств зменшилася, що

що було зумовлено зменшенням величини
інших операційних витрат у частині нара�
хування резерву сумнівних боргів. 

Дещо інша  картина має місце на КП
"Костопільводоканал", де обсяги реалізації
послуг водовідведення збільшилися (на
відміну від інших підприємств). Проте,
собівартість послуг на цьому підприємстві
зросла, що пояснюється тим, що витрати на
електроенергію та оплату праці зростали
випереджаючими темпами порівняно з тем�
пами зростання обсягів реалізації послуг. 

Аналіз основних факторів, що впливають
на формування і динаміку фінансового ре�
зультату підприємства за видами послуг

Наведені у таблиці 3 дані наочно
свідчать, що найбільш негативно на резуль�
тати діяльності підприємств впливає неповне
відшкодування тарифами на послуги водо�
постачання і водовідведення для населення
фактичних  витрат на їх виробництво,
оскільки населення є основним споживачем
послуг. Хоча на момент затвердження та�
рифів на послуги було передбачено частко�
ве субсидування населення за рахунок
інших категорій споживачів, цього було не�
достатньо для відшкодування збитковості та�
рифів для населення (окрім тарифів на по�
слуги водопостачання на КП ВКГ "Бо�
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нового стану. На майновий стан, у свою чергу,
впливає рівень капіталовкладень. Більшість
підприємств при здійсненні розрахунків та�
рифів не передбачають витрат на капітальні
інвестиції, що обмежує їх власні інвестиційні
можливості величиною нарахованої аморти�
зації (таблиця 5). На необхідність здійснення
оновлення основних засобів вказує значний
рівень їх зносу, який станом на кінець 2005 ро�
ку перевищує половину їх первісної вартості. 

Зважаючи на неповне відшкодування
тарифами витрат на послуги, на
підприємствах не забезпечується належ�
ний рівень оновлення основних засобів за
рахунок їх власних коштів. Фінансування з
інших джерел, що мало місце лише на
Самбірському УВКГ і КП "Костопільводо�
канал", також було недостатнім для забез�
печення потреб у оновленні основних за�
собів. Результатом є погіршення майново�
го стану всіх підприємств, окрім КП "Кос�
топільводоканал", хоча і на цьому
підприємстві сума зносу у розрахунку на 1
мешканця міста зросла. 

Оцінка технічного стану систем водо�
постачання та каналізації підтверджує, що
через високу зношеність водопровідних і
каналізаційних мереж зростає їх
аварійність (наприклад, у 2005 році,
порівняно з 2004 роком, на Самбірському
ВУВКГ аварійність водопровідних мереж
збільшилася на 8%, а каналізаційних � на

є позитивною тенденцією.
Аналіз показників, що характеризують

ділову активність підприємства
Проведений аналіз низки факторів, що

впливають на здатність підприємства забез�
печувати свої поточні фінансові потреби,
своєчасно розраховуватися за своїми зо�
бов'язаннями, а також здійснювати
капітальні інвестиції, свідчить про їх безпо�
середню залежність від надходжень пла�
тежів за послуги від споживачів, динаміку
рівня збору яких наведено у таблиці 4.  

Таким чином, незважаючи на те, що над�
ходження від оплати послуг споживачів на всіх
підприємствах у 2005 році перевищували ве�
личину нарахованих доходів від їх реалізації, в
умовах неповного відшкодування нарахова�
ними доходами від реалізації послуг витрат на
їх виробництво, цих коштів було недостатньо
для забезпечення виробничо�господарських
потреб підприємств. Діяльність усіх
підприємств була збитковою, а на КП ВУВКГ
м. Шостка та Самбірському ВУВКГ термін по�
гашення дебіторської та кредиторської за�
боргованості збільшився, що вказує на існу�
вання проблем в управлінні оборотними ак�
тивами та поточними зобов'язаннями.

Аналіз впливу рівня капіталовкладень на
майновий стан підприємства

Проведений аналіз засвідчив, що ефек�
тивність використання ресурсів підприємства
та рівень витрат суттєво залежать від його май�

59
ДОСВІД, УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕКСПЕРТАМИ

РРиисс..  44..  ДДииннааммііккаа  ннааррааххоовваанниихх  ддооххооддіівв  ввіідд  ррееааллііззааццііїї  ттаа  ффааккттииччнниихх  ввииттрраатт  
ннаа  ппооссллууггии  ввооддооппооссттааччаанннняя  ттаа  ввооддооввііддввееддеенннняя
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дало змогу виявити та систематизувати ос�
новні фактори, що впливають на нього,
провести аналіз їх впливу, встановити тен�
денції, спрогнозувати їх динаміку та опе�
ративно реагувати на них. Аналіз показ�
ників МФА свідчить про можливість вияв�
лення основних фінансово�економічних
проблем підприємств та розробки кон�
кретних заходів для їх усунення шляхом
більш ефективного використання фінансо�
вих ресурсів та мобілізації резервів. 

МФА є інструментом для забезпечення
аргументованості прийняття управлінських
рішень у сфері тарифної та інвестиційної
політики, роботи із споживачами

14%), фактичний рівень втрат води на
більшості підприємств сягає критичного
рівня (понад 50%), знижується ККД облад�
нання, що на окремих насосних агрегатах
становить 40�60%, і зумовлює завищене
споживання електроенергії тощо. У свою
чергу, ці фактори спричиняють підвищення
вартості послуг, одночасно з погіршенням їх
якості, та негативно впливають на фінансо�
вий стан і результати роботи водоканалів.

Проведення об'єктивного аналізу
фінансового стану з використанням МФА

ТТааббллииццяя  55
ДДииннааммііккаа  ппооккааззннииккіівв  ккааппііттааллооввккллааддеенньь  уу  ооссннооввнніі  ззаассооббии  ттаа  ззннооссуу  ооссннооввнниихх  ззаассооббіівв  

ТТааббллииццяя  44
ДДииннааммііккаа  ррііввнняя  ззббоорруу  ппллааттеежжіівв,,  ттееррмміінніівв  ппооггаашшеенннняя  ддееббііттооррссььккооїї  ззааббооррггооввааннооссттіі  

ттаа  ппооттооччнниихх  ззооббоовв''яяззаанньь  ((22000044��22000055  рррр..))

РРееззууллььттааттии
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВіДУ ПіДПРИєМСТВ ВОДОПРОВіДНО,КАНАЛіЗАЦіЙНОГО

ГОСПОДАРСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ЕКОНОМічНОї ОБґРУНТОВАНОСТі ТАРИФіВ

ПРИ їХ ВИЗНАчЕННі ЗА ВИДАМИ ПОСЛУГ: ВОДОПОСТАчАННЯ, ВОДОВіДВЕДЕННЯ,
ОчИСТКА СТОКіВ (НА ПРИКЛАДі КП "НУВКГ", ОКПВКГ "ЛУБНИВОДОКАНАЛ",

КП "ТЕРНОПіЛЬВОДОКАНАЛ")

споживачів (відповідно до вартості вироб�
ництва та надання послуг), дотепер зали�
шається актуальним питанням. Це пов'яза�
но, в першу чергу, з тим, що останнім ча�
сом у більшості міст України активізувався
процес впорядкування органами місцево�
го самоврядування тарифів на житлово�
комунальні послуги, що, переважно, при�
зводить до їх підвищення.

За таких умов важливим є додержання
на практиці задекларованих у законо�
давстві принципів економічної справедли�
вості тарифів. Саме тому аналіз та уза�
гальнення досвіду підприємств щодо існу�
ючих особливостей господарювання та
методичних підходів до формування еко�
номічно�обґрунтованих тарифів, що пред�
ставлені в даній інформаційній публікації,
заслуговують на увагу фахівців. 

Незважаючи на те, що більшість
підприємств водопровідно�каналізаційного
господарства в Україні не визначає окре�
мо тарифи на послуги очистки та перекач�
ки стоків, існують підприємства, для яких це
конче необхідно. Серед таких підприємств
слід відзначити КП "Тернопільводоканал",
КП "Ніжинське управління водопровідно�
каналізаційного господарства", ОКПВКГ

На деяких підприємствах водопровідно�
каналізаційного господарства виникає не�
обхідність визначати тарифи не лише на два
види послуг � централізоване водопостачан�
ня та водовідведення, але і розраховувати їх
окремо на певний вид послуг, або їх частину
(наприклад, лише на  перекачку або очистку
стоків). Це пов'язано, насамперед, із на�
явністю окремих груп споживачів, які корис�
туються лише послугами водопостачання,
перекачки або лише очистки стоків.

Саме такий досвід мають три
підприємства � КП "Тернопільводоканал",
КП "Ніжинське управління водопровідно�
каналізаційного господарства", ОКПВКГ
"Лубниводоканал". Протягом вересня
2004 р. � березня 2006 р. ці підприємства
брали участь у програмі "Реформування
тарифів та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні" та Проекті розпов�
сюдження досвіду реформування сфери
комунальних послуг, що виконувалися
Інститутом місцевого розвитку (ІМР) за
фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). 

Запровадження системи формування
тарифів, яка дозволяє забезпечити спра�
ведливе відшкодування економічно
обґрунтованих витрат кожною групою

ВВссттуупп

ЩЩоо  ззррооббллеенноо??

МФА та її можливості щодо забезпечення
необхідного рівня деталізації надає
підприємствам більш широкі можливості
для проведення фінансового аналізу та
використання його результатів при плану�
ванні з метою удосконалення роботи еко�
номічних служб. 

підприємств. Зокрема, це стосується
обґрунтування перед органами місцевого
самоврядування та громадськістю не�
обхідності зміни діючих тарифів, та досяг�
нення повного відшкодування тарифами
для всіх категорій споживачів вартості по�
слуг, підвищення рівня фінансування
капітальних інвестицій тощо. Гнучкість
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ТТааббллииццяя  11  
ППрряямміі  ввииттррааттии,,  щщоо  ввккллююччааююттььссяя  ддоо  ррооззррааххууннккуу  ттааррииффіівв  ннаа  ппооссллууггии  ввооддооппооссттааччаанннняя,,  

ввооддооввііддввееддеенннняя,,  ооччииссттккии  ссттооккіівв

підприємства застосовують практику ве�
дення обліку витрат на електроенергію, оп�
лату праці, реагенти, ремонти, податки та
витрат на комунальні послуги, які можна
прямо віднести до собівартості послуг во�
допостачання, перекачки та очистки стоків.

Щодо ОКПВКГ "Лубниводоканал", то
слід відзначити, що це підприємство фак�
тично розраховує два види тарифів: один �
на послуги перекачки стоків по частині ка�
налізаційних колекторів підприємства на
власні очисні споруди та їх очистки, і дру�
гий � на послуги пропуску стоків по іншій
частині власних каналізаційних колекторів
на очисні споруди іншого підприємства
ДП "Екологія". З цією метою водоканал
складає окрему калькуляцію на послуги
пропуску стоків (через частину своїх ко�
лекторів) до очисних споруд ДП "Екологія",
до якої включає витрати, пов'язані з прочи�
сткою колодязів, обслуговуванням само�
пливних колекторів та ремонтом ка�
налізаційних мереж лише на ділянці від
приєднання споживачів до очисних споруд
ДП "Екологія". Визначення окремо саме

"Лубниводоканал". 
Для формування ефективної системи

ціноутворення, яка б дозволяла визначати
вартість послуг у розрізі трьох їх видів, не�
обхідним є визначення методичних підходів
до формування прямих витрат та вибір еко�
номічно обґрунтованої бази розподілу за�
гальновиробничих, адміністративних вит�
рат, витрат на збут та планового прибутку.

Усі три підприємства, досвід яких пред�
ставлений нижче, використовують дещо
відмінні методичні підходи до визначення
розміру тарифів за окремими видами по�
слуг. Види прямих витрат, які були врахо�
вані підприємствами за кожним видом по�
слуг окремо, наведено у таблиці 1.

Як свідчить класифікація витрат, наве�
дена у таблиці 1, комунальне підприємство
м. Ніжина включає амортизацію до складу
прямих витрат. Це зумовлено тим, що ли�
ше на цьому підприємстві в обліку окремо
нараховується амортизація по основних
засобах, задіяних у процесі виробництва
послуг перекачки та очистки стоків.

Водночас, у процесі ціноутворення всі



підприємства.
Загальновиробничі, адміністративні

витрати, витрати на збут та прибуток роз�
поділялися за видами послуг на кожному
підприємстві за певною базою розподілу.
Види баз розподілу непрямих витрат та
прибутку наведені у таблиці 2.

Свідченням існування різних методо�
логічних підходів до визначення бази роз�
поділу непрямих витрат у процесі ціноу�
творення є наведені у таблиці 2 дані. Це
зумовлено, насамперед, можливістю
підприємства обґрунтовувати вибір показ�
ника, що найбільш суттєво впливає на
вартість тієї чи іншої послуги. У бухгал�
терському обліку (ПСБО 16 "Витрати") пе�

цього тарифу пов'язано з тим, що стоки
поступають на очисні споруди іншого
підприємства по самопливних колекторах
і, на думку водоканалу, витрати на елект�
роенергію та переважна частина інших
прямих витрат на перекачку стоків не по�
винна відшкодовуватися споживачами, які
приєднані до системи каналізації у цій час�
тині міста. 

Отже, на прикладі трьох підприємств
представлено три різні підходи до визна�
чення прямих витрат на надання послуг.
Причому, на одному підприємстві це
здійснюється з метою визначення вартості
надання послуг, які надаються із викорис�
танням лише частини основних засобів
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ввооддооввііддввееддеенннняя,,  ооччииссттккии  ссттооккіівв



нується спрямовувати на капітальні інвес�
тиції, у кожному тарифі враховуються ок�
ремо інвестиційні потреби кожної з систем
� водопостачання, водовідведення та очи�
стки стоків.  

Консультанти ІМР запропонували во�
доканалам міст Тернополя, Ніжина, Лубни
автоматизувати розрахунки за допомо�
гою Моделі розрахунку тарифів (далі   Мо�
дель), розробленої на базі програмного
продукту EXCEL та пристосованої для кож�
ного підприємства.

За сприяння експертів ІМР працівники
економічних служб на своїх робочих
місцях  освоювали цю Модель, заповню�
вали її власними даними підприємств та
розробляли декілька альтернативних
підходів до вибору баз розподілу непря�
мих витрат з метою визначення еко�
номічно обґрунтованого рівня тарифів на
кожну з послуг, що надає підприємство. 

Визначення тарифів окремо на послуги
водопостачання, перекачування та очист�
ки стоків у Тернополі, Ніжині та Лубнах
дозволило визначити економічно обґрун�
товану вартість послуг для споживачів, які
отримують не весь набір послуг
підприємств водопровідно�каналізаційно�
го господарства, а лише окремі з них.    

За допомогою автоматизації розра�
хунків було запроваджено системний
підхід до класифікації витрат на ті, які ма�
ють прямо відноситися до вартості окре�
мих послуг, та ті, які повинні розподілятися
із застосуванням обґрунтованої бази роз�
поділу. Це дозволило здійснити перевірку
розрахунків, уникнути дублювання окре�
мих статей витрат або недоврахування де�
яких із них, створити передумови для усу�
нення арифметичних помилок. 

На думку консультантів Інституту місце�
вого розвитку (ІМР), визначення плати ок�
ремо на послуги перекачування стоків та
очистки стоків дозволяє визначати розмір

редбачено, що
змінні та постійні
загальновироб�
ничі витрати роз�
поділяються по
кожному об'єкту
витрат із викорис�
танням баз роз�
поділу, серед яких
можуть бути: го�
дини праці, за�
робітна плата,
обсяг діяльності,
прямі витрати то�
що.

При виборі
баз розподілу не�

прямих витрат (загальновиробничих,
адміністративних, витрат на збут та інших
операційних витрат) у процесі ціноутво�
рення на підприємстві переважно застосо�
вують бази розподілу, які запропоновані
для розподілу загальновиробничих витрат
у бухгалтерському обліку. Наприклад, як�
що у Тернополі витрати на електрое�
нергію найбільш відчутно впливають на
вартість окремих послуг, то саме питома
вага витрат на електроенергію для потреб
водопостачання, перекачки та очистки
стоків у загальних витратах підприємства
на електроенергію для технологічних по�
треб використовується для розподілу не�
прямих витрат. Водночас, витрати на за�
робітну плату у Ніжині найбільшою мірою
відображають загальну структуру витрат у
розрізі послуг водопостачання, перекачу�
вання та очистки стоків. У Лубнах  непрямі
витрати розподіляються між послугами
відповідно до обсягів їх реалізації, що
найбільш адекватно відображає структуру
витрат у розрізі послуг водопостачання,
пропуску стоків по каналізаційних колек�
торах ОКВПКГ "Лубниводоканал" на
очисні споруди ДП "Екологія", пропуску та
очистки стоків ОКВПКГ "Лубниводока�
нал".

При визначенні прибутку, який пла�
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ІНСТРУМЕНТАРіЙ ДЛЯ ВИЗНАчЕННЯ ОРієНТОВНОї ВАРТОСТі ТА ЕФЕКТИВНОСТі
іНВЕСТИЦіЙНИХ ПРОЕКТіВ

логічного стану водойми, застосовується
лише до тарифу на очистку стоків, що є
більш справедливим по відношенню до
споживачів.   

плати промислових споживачів за скидан�
ня понаднормативних забруднень шляхом
застосування коефіцієнту кратності. Саме
цей коефіцієнт враховує рівень небезпеки
скинутих забруднень для технологічних
процесів очищення стічних вод та еко�

тування (проектів), які відповідають обра�
ному інвестиційному напрямку;

інструментарію для визначення
орієнтовної вартості проектів та економії
ресурсів після їх впровадження;

інструментарію для визначення
ефективності проектів, їх пріоритетності та
складання плану їх фінансування.

Ця навчальна програма базується на
авторських концепціях спеціалістів ІМР
щодо інвестиційного планування, в основі
якого є техніко�економічні дослідження та
обґрунтування. Вона є частиною комплек�
су навчальних програм для представників
органів місцевого самоврядування та
працівників комунальних підприємств, яка
реалізовувалась в 2003�2005 рр. в рам�
ках Програми ПАДКО/АМР США "Ре�
формування тарифів та реструктуризація
комунальних підприємств в Україні", а на
даний час впроваджується в рамках Про�
екту розповсюдження досвіду реформу�
вання сфери комунальних послуг за фінан�
сової підтримки Агентства США з міжна�
родного розвитку (USAID).

За останні чотири роки (2003�2006 рр.)
навчанням було охоплено близько 50
підприємств водо�, теплопостачання та во�
довідведення з 26 �ти міст України, яким бу�
ла передана методика та інструментарій
для визначення орієнтовної вартості, еко�
номії ресурсів та ефективності інвестиційних
проектів. А саме:

Кошторисна база

У сучасних умовах у підприємств водо�,
теплопостачання та водовідведення виник�
ла необхідність самостійно займатись не�
притаманною їм за часів Радянського Со�
юзу інвестиційною діяльністю з метою за�
безпечення оновлення складу їх активів, а
отже економічного розвитку підприємства.
Спеціалісти даних підприємств, як правило,
не мають достатнього досвіду та навичок
щодо формування інвестиційної програми,
яка передбачає:

вибір напрямку інвестиційної
діяльності � забезпечення прибутку за ра�
хунок зростання операційних доходів/зни�
ження операційних затрат;

визначення окремих об'єктів інвес�
тування, які б відповідали обраному на�
прямку;

прогнозування інвестиційної при�
вабливості того чи іншого проекту з по�
зиції ефективності вкладення капіталу або
вирішення певних соціальних завдань.

Залучення ж сторонніх фахівців для ви�
конання такої роботи вимагає додаткових
витрат коштів.

Для вирішення зазначених проблем ко�
мунальних підприємств водо�, теплопоста�
чання та водовідведення консультантами
Інституту місцевого розвитку (ІМР) була
розроблена спеціальна навчальна про�
грама з планування капітальних інвес�
тицій, яка складається з:

методики розробки плану
капітальних інвестицій;

підходів до вибору об'єктів інвес�
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відповідний коефіцієнт вартості. Цей ко�
ефіцієнт визначений емпіричним шляхом та
враховує вартість відповідного допоміжно�
го обладнання, матеріалів (якщо це має
місце), вартість робіт (будівельно�монтаж�
них та демонтажних), а також непередба�
чені витрати. Коефіцієнти вартості встанов�
лені для усіх можливих проектів і згруповані
в окремих таблицях за напрямками.

Орієнтовна вартість проектів, яка виз�
начається за допомогою запропонованої
кошторисної бази, наведена в умовних
одиницях (доларах США), і передбачає їх
впровадження або силами комунального
підприємства, або вітчизняного підрядника.

Інструментарій для визначення еко�
номії енергоресурсів

Визначення економії енергоресурсів
здійснюється за допомогою спеціально роз�
робленого пакету таблиць (7 таблиць для си�
стем водопостачання та водовідведення і 8
таблиць для систем теплопостачання).

Можлива орієнтовна економія енерго�
ресурсів (за умови реалізації проектів з
модернізації певного обладнання, рекон�
струкції певних об'єктів, переведення сис�
теми теплопостачання на 2�трубну або
заміни труб теплових мереж на поперед�
ньо ізольовані) визначається по кожному
окремому проекту за таблицями, що
містять наступні показники:

перелік обладнання;
виробник обладнання (імпортне

та вітчизняне);
виконавець будівельно�монтаж�

них робіт (закордонний та вітчизняний або
комунальне підприємство);

можлива орієнтовна економія
енергоресурсів у відсотках (%) по кожному
виду обладнання в залежності від виробника
та виконавця будівельно�монтажних робіт;

зменшення втрат води/викидів
(там, де це буде мати місце).

За умови здійснення заміни водо�
провідних/каналізаційних трубопроводів
емпіричним шляхом визначено зменшення
витоків (у %) в залежності від довжини

Пакет таблиць для визначення
економії енергоресурсів

Модель визначення ефективності
капітальних інвестицій.

Інструментарій для визначення
орієнтованої вартості проектів 

Кошторисна база основних можливих
проектів для систем водо�, теплопостачан�
ня та водовідведення представлена у ви�
гляді пакету графіків (22 рисунки для сис�
тем водопостачання та водовідведення і
20 рисунків для систем теплопостачання),
за якими визначається орієнтовна вартість
трубопроводів, обладнання, приладів, та
таблиць (9 таблиць для систем водопоста�
чання та водовідведення і 4 таблиць для
систем теплопостачання), за якими визна�
чається вартість проектів.

На основі досліджень галузевих ката�
логів та цінників (за 1998�2002 рр.) роз�
роблена класифікація трубопроводів, на�
сосного обладнання, котлів, компресорів,
відповідних приладів та побудовані графіки
залежностей вартості трубопроводів від
матеріалів їх виготовлення та діаметрів,
вартості обладнання � від їх продуктивності
або потужності та виробника (імпортного
або вітчизняного), а також вартості при�
ладів � від діаметру труб та виробника
(імпортного або вітчизняного).

При визначенні орієнтовної вартості
проекту за ба�
зу (вказана в
таблиці) прий�
м а є т ь с я
вартість пере�
д а в а л ь н о г о
пристрою (як�
що йдеться
про заміну
т р у б о п р о �
водів) або ос�
новного об�
ладнання та
запчастин до
нього, помно�
женого на
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Розроблений інструментарій для визна�
чення орієнтовної вартості, економії енерго�
ресурсів та ефективності проектів дозволяє
комунальним підприємствам самостійно виз�
начати, які проекти є найбільш ефективними,
які варто включати до інвестиційного плану і
які результати можна очікувати від впровад�
ження того чи іншого проекту, та полегшує
процес формування інвестиційного плану.

Інструментарій для визначення орієнтовної
вартості та ефективності інвестиційних про�
ектів застосовувався учасниками навчальних
програм для складання планів капітальних
інвестицій при розробці стратегічних планів дій
комунальних підприємств водо�, теплопоста�
чання та водовідведення.

За допомогою розробленого інструмен�
тарію комунальне підприємство "Чернігівводо�
канал" (учасник програми у вересні 2004 р. �
травні 2005 р.) влітку 2005 р. склало інвес�
тиційну програму для подання заявки на
участь у Проекті "Розвитку міської інфраструк�
тури" з метою одержання кредиту за рахунок
спеціальної інвестиційної позики Світового
Банку та гранту Трастового фонду Глобально�
го екологічного фонду. Набуті підприємством
навички з використання інструментарію для
визначення орієнтовної вартості та ефектив�
ності інвестиційних проектів значно полегшили
та прискорили розробку необхідної докумен�
тації та сприяли відбору підприємства до участі
у Проекті "Розвитку міської інфраструктури".

Повною мірою або частково запропо�
нований ІМР інструментарій використову�
ють у своїй діяльності підприємства КВП
ВКГ "Дубноводоканал", КП "Дубнокомуне�
нергія", КП ВКГ м. Бровари, КП "Бровари�
теплоенергомережа", КП "Тернопільводо�
канал".

заміненого трубопроводу (у %).
Інструментарій для визначення

орієнтовної ефективності проектів
Розрахунок ефективності інвестиційних

проектів здійснюється автоматично за до�
помогою створеної моделі з використан�
ням електронних таблиць EXCEL, які входять
в стандартний програмний пакет MS Office.

Модель містить вхідні, базові та розра�
хункові дані. 

Вхідними даними є:
назва проектів;
визначена вартість кожного з проектів;
визначена економія ресурсів по

кожному проекту.
Базовими даними є:

вартість електроенергії, грн./кВт�год;
вартість палива, грн./т у. п. (для

підприємств теплопостачання)
періодичні експлуатаційні витрати1 .

Розрахунковими даними є ефективність
проектів за методами:

внутрішньої ставки доходу;
терміну окупності.

Показники вхідних та базових даних
заносяться з клавіатури в зазначені
відповідні пусті комірки моделі. Після цього
у моделі автоматично відбувається розра�
хунок відповідних показників у комірках,
які містять формули або посилання на по�
казники вхідної чи базової інформації. 

Модель є зручним інструментом і дає
можливість автоматизувати процес розра�
хунку ефективності проектів, а також за�
побігти помилкам у розрахунках.

Цю модель можна доповнювати та мо�
дифіковувати відповідно до потреб користу�
вача. Її використання не потребує спеціаль�
ної тривалої підготовки спеціалістів, але ко�
ристувач має володіти базовими знаннями і
вміннями роботи з електронними таблиця�
ми програми EXCEL.

РРееззууллььттааттии  

1 Періодичні експлуатаційні витрати � це додаткові витрати
(якщо таке буде мати місце) на експлуатацію впровадженого
проекту. Цей показник встановлюється у відсотках від
загальної вартості проекту окремо для кожного конкретного
проекту користувачем.
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ками. Ефективність роботи зі споживачами
залежить від діяльності підприємства по за�
безпеченню споживачів якісними послуга�
ми, комплексного підходу до збуту послуг,
організації роботи служби збуту, наяв�
ності засобів автоматизації, застосування
різних форм роботи зі споживачами,
особливо з боржниками, сприяння в одер�
жанні соціальної допомоги малозабезпе�
ченими верствами населення, а також на�
лагодження роботи із засобами масової
інформації.

РРооббооттаа  іізз  ссппоожжииввааччааммии
На підприємстві ОКВПТГ "Лубнитеплое�

нерго"  роботу зі споживачами проводить
відділ збуту, в якому працює 12 спеціалістів
(в тому числі � 5 контролерів, що обслугову�
ють споживачів м. Лубни та ряд міст і
сільських населених пунктів районів об�
ласті). Правовий супровід роботи із спожи�
вачами (населенням), судове провадження
позовів до боржників забезпечує економіст
зі збуту послуг та 2 контролери (за допомо�
гою юрисконсульта підприємства). На
підприємстві "Самбіртеплокомуненерго"
(м. Самбір) роботу зі споживачами
здійснює відділ планування і реалізації, у
якому працюють 3 спеціалісти: керівник
відділу та 2 економісти зі збуту. Штат
працівників невеликий, але роботу ор�
ганізовано на високому рівні, співробітни�
ки знають усі напрямки роботи, забезпе�
чується їх взаємозамінність. Служби збуту
ведуть облік споживачів, облік споживання
послуг, нарахувань та розрахунків за спо�
житі послуги, облік реструктуризації за�
боргованості. Організація роботи перед�
бачає охоплення всіх споживачів, забезпе�
чення співпраці з метою поліпшення якості
теплопостачання та своєчасної оплати по�
слуг. На підприємствах створено чітку схе�
му обліку та планування роботи, забезпе�
чено взаємодію з планово�економічною,
бухгалтерською, виробничою службами.

Заборгованість споживачів вже багато
років належить до найгостріших проблем
підприємств житлово�комунального госпо�
дарства України. Непослідовна політика
держави у сфері оплати комунальних по�
слуг, популізм, відсутність дієвих механізмів
цивільно�правової відповідальності борж�
ників, складність застосування механізмів
припинення надання послуг у випадку ви�
никнення заборгованості призвели до то�
го, що підприємствам бракує обігових
коштів і, відповідно, їх фінансовий та
технічний стан дедалі погіршується. 

Тому важливим є позитивний досвід ор�
ганізації роботи щодо скорочення забор�
гованості споживачів послуг обласного ко�
мунального виробничого підприємства
теплового господарства (ОКВПТГ) "Лубни�
теплоенерго" Полтавської області та кому�
нального підприємства (КП) "Самбіртепло�
комуненерго" Львівської області. Обидва
підприємства прагнуть забезпечити меш�
канців міста якісними послугами, сформу�
вати партнерські стосунки із споживачами.
Споживач, з одного боку, має бути впевне�
ним, що підприємство працює для нього,
вчасно вирішує проблеми, які виникають з
теплопостачанням. З іншого боку, � ро�
зуміти процедуру формування тарифів,
вчасно розраховуватися за отримані по�
слуги. У свою чергу, для якісного виконання
своїх зобов'язань підприємству необхідні
кошти, які повинні надходити від спожи�
вачів за спожиту ними теплову енергію.

В умовах обмежених правових можли�
востей впливу на боржників, відсутності
пені за несвоєчасну оплату послуг,
підприємства � надавачі послуг застосову�
ють різноманітні форми роботи із боржни�

ДОСВіД ОРГАНіЗАЦії РОБОТИ З БОРЖНИКАМИ (НА ПРИКЛАДі ПіДПРИєМСТВ

ОКВПТГ "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО" ТА КП "САМБіРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО")

ППееррееддууммооввии

ЩЩоо  ззррооббллеенноо??
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індивідуальний
підхід до борж�
ників з ураху�
в а н н я м
с о ц і а л ь н о г о
стану, контро�
лює пра�
вильність пе�
р е р а х у н к і в
субсидій як
при зміні та�
рифів, так і по
з а к і н ч е н н і
опалювально�
го сезону. На
підприємстві
розроблена
спрощена форма договору реструктури�
зації (за згодою сторін) терміном на 2 роки,
на прийнятну для боржника суму. Якщо за
2 роки не охоплено весь борг, то після ви�
конання договору (за умови, що сплата пе�
ревищує 50%) укладається новий договір,
знову на 2 роки. Протягом терміну дії дого�
вору працівники відділу контролюють його
виконання шляхом надсилання спожива�
чам нагадувань та претензій. У разі оплати
за договором реструктуризації менш як
50% встановленої місячної суми, оформля�
ються судові позови. При передачі справи
до суду формується позовна заява та пакет
документів, який включає довідку про
щомісячні нарахування, оплату, розраху�
нок боргу, копії рішень міської ради про
звільнення від сплати держмита, про за�
твердження тарифів, довідки про склад
сім'ї, або про власників (із БТІ), пояснення
та копії попереджень. 

На підприємстві "Лубнитеплоенерго"
до вирішення проблем кожного боржника
підходять індивідуально, враховуючи
розмір боргу, причини його виникнення,
соціальний та матеріальний стан сім'ї.
Працівники підприємства вважають, що
заборгованість до 3 місяців можна вважа�
ти тимчасовою і для її погашення спожива�
ча достатньо попередити, нагадати про

КП "Самбіртеплокомнуенерго" вдало�
ся суттєво поліпшити стосунки із спожива�
чами також через створення груп для ро�
боти з населенням, де, крім працівників
відділу планування та реалізації, задіяний
виробничий і адміністративний персонал
(з конкретними завданнями та закріплени�
ми абонентами). Окрім роботи з покра�
щення оплати послуг, ці групи проводять
роз'яснювальну роботу з населенням що�
до стану, проблем та якості послуг тепло�
постачання, що також сприяє створенню
позитивного іміджу підприємства. Завдяки
проведенню цієї роботи, протягом ос�
танніх двох років збір платежів за реалізо�
вану теплову енергію перевищує 100%.
Практикуються зустрічі керівників
підприємства із споживачами. Щотижня
на нарадах аналізуються скарги, даються
доручення технічним фахівцям щодо вияв�
лення причин скарг та їх усунення. Або�
ненти можуть звертатися за допомогою у
вирішенні питань за телефоном чи безпо�
середньо на підприємство. Завдяки прове�
денню такого діалогу забезпечується
ефективне врегулювання проблем, що ви�
никають із наданням послуг. У місті Лубнах
на підприємстві теплопостачання також
заведена практика щотижневого прове�
дення нарад керівництва для обговорення
проблем надання послуг споживачам та
боргів населення.

РРооббооттаа  зз  ббоорржжннииккааммии
На обох підприємствах створена чітка

процедура виявлення, обліку та впливу на
боржників, починаючи з попереджень, ук�
ладання договорів реструктуризації, спри�
яння в оформленні субсидій малозабезпе�
ченим, і до подання в суд та виконавчого
провадження. 

У місті Самборі налагоджено роботу з
попередження продажу квартир з боргами
(співпраця з агентствами нерухомості, но�
таріусами). Підприємство сприяє боржни�
кам в укладанні договорів реструктури�
зації, отриманні субсидій навіть при част�
ковому виконанні договору, застосовує
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надсилаються листи з пропозицією уклас�
ти договори реструктуризації заборгова�
ності за спожиті послуги. 

Підприємство "Самбіртеплокомуне�
нерго" налагодило ефективну співпрацю з
виконавчою службою. Розпочиналася ця
робота із оскарження через суд бездіяль�
ності виконавчої служби. Відносини із
службою покращилися, розпочалася тісна
співпраця. Усіх боржників викликали до
державної виконавчої служби, де повідо�
мили про санкції, що також сприяло укла�
данню договорів про погашення заборго�
ваності. Наразі жодна справа не зали�
шається поза увагою виконавчої служби.
Виконавці працюють разом із представни�
ками підприємства, по кожній справі
здійснюється виконавче провадження, за
винятком тих, де відсутнє майно (кошти,
особисті речі, приватний будинок чи квар�
тира), за рахунок якого може бути погаше�
на заборгованість. Така ж робота ведеть�
ся і з боржниками � юридичними особами,
укладаються договори реструктуризації,
визначаються безнадійні борги, подають�
ся позови, особливо щодо орендарів. 

Серед найрезультативніших засобів
боротьби із боржниками варто відзначити
наступні: 

щомісячне вручення боржникам
рахунків, а також попереджень тим борж�
никам, заборгованість яких перевищує 3
місяці (із врученням під розписку);

ведення автоматизованого
реєстру боржників, регулярний моніторинг
заборгованості та стану виконання дого�
ворів реструктуризації боргу;

вручення досудових попереджень
боржникам із заборгованістю понад 200 грн.,
або терміном заборгованості понад 1 рік;

публікація в міській газеті, вивішу�
вання у під'їздах житлових будинків списків
боржників;

подання списків боржників за
місцем їх роботи;

співпраця із старшими по будин�
ках, які нагадують боржникам про їх борг;

суму боргу. Наростаючі борги � це борги
терміном від 6 до 12 місяців. Для даної ка�
тегорії боржників застосовують нагаду�
вання про заборгованість та пропонують
укласти договори її реструктуризації. У
разі відмови від сплати та реструктуризації
боргу надсилається попередження про
звернення до суду. 

На цьому підприємстві боржників умов�
но розподіляють за категоріями, і,
відповідно, до кожної з них застосовують�
ся різні засоби впливу для сплати боргу:

перша категорія �  боржники не
мають змоги платити (немає коштів)  �  про�
водяться роз'яснювальні бесіди про мож�
ливість оформити субсидію на житлово�ко�
мунальні послуги;

друга категорія � боржники, які оп�
лачують послуги нерегулярно � проводять�
ся роз'яснювальні бесіди задля забезпе�
чення регулярної щомісячної оплати ними
спожитих послуг;

третя категорія � боржники, які ма�
ють змогу платити, але не платять � надсила�
ються  попередження та позовні заяви до су�
ду про примусове стягнення заборгованості. 

Основна проблема, що виникає при
індивідуальній роботі з абонентом, це не�
дотримання з боку споживача�боржника
умов договору, невчасна оплата боргу та
поточних нарахувань, що призводить до
збільшення заборгованості. До таких
боржників вживаються більш жорсткі захо�
ди. Але цьому передує письмове повідо�
млення про наміри звернутися до суду,
дається певний час для сплати боргу. У
разі відмови від сплати боргу працівники
відділу збуту теплової енергії готують судо�
вий позов. Варто зазначити, що під час
оформлення позову понад 30% боржників
частково або повністю погашають свій борг.

Відповідно до Закону України  "Про ре�
структуризацію заборгованості з квартир�
ної плати, плати за житлово�комунальні
послуги, спожиті газ та електроенергію",
обидва підприємства проводять активну
роботу з боржниками. Зокрема, всім їм
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блем заборгованості та ціноутворення на
послуги. Адже ці питання є найактуальніши�
ми для обох сторін. Зокрема, у міських газе�
тах "Новини Самбора" та "Голос
Самбірщини" були надруковані публікації,
в яких висвітлювалися питання стану і про�
блем комунальних підприємств, формуван�
ня  тарифів на послуги теплопостачання. 

Хід виконання Проекту розповсюджен�
ня досвіду реформування сфери кому�
нальних послуг та стану і проблем кому�
нальних підприємств у м. Лубни було опи�
сано у 14 публікаціях у міських газетах
"Вісник" та "Лубенщина". Ці питання також
були висвітлені у 6 радіопередачах та 2 те�
лесюжетах на місцевих каналах.

Протягом останніх двох років рівень
оплати послуг на обох підприємствах пе�
ревищує 100% (з урахуванням погашення
заборгованості минулих періодів). Посту�
пово зменшується рівень дебіторської за�
боргованості населення. Проведення та�
кої роботи із споживачами не тільки пози�
тивно впливає на погашення заборгова�
ності, але й сприяє підвищенню рівня оп�
лати з боку справних платників. 

За останні роки значно покращилась
якість послуг, про що свідчить зменшення
кількості скарг споживачів. У випадку, якщо
скарги все ж таки надходять, підприємства
завжди проводять перерахунки (навіть без
звернень абонентів), коли є дані про зни�
ження якості послуг теплопостачання. У
обох містах підприємства ідуть назустріч
своїм абонентам та всіляко допомагають
їм. Головний принцип � щоденна робота з
кожним абонентом, врахування матеріаль�
ного та соціального стану, роз'яснення
можливих дій підприємства. Абоненти по�
чинають розуміти, що підприємства
зацікавлені у наданні їм якісних послуг, то�
му і намагаються свідомо виконувати свої
обов'язки перед підприємством � вчасно
оплачувати отримані послуги.

подання судових позовів.
Для підвищення інформованості меш�

канців про споживачів, які своєчасно та ре�
гулярно вносять плату за спожиті послуги
теплопостачання, щоквартально на будин�
ках вивішуються списки з прізвищами та ад�
ресами таких платників, і з боку працівників
підприємства висловлюється їм подяка за
співпрацю. Підприємство "Лубнитеплое�
нерго" намагається заохотити платників, які
розраховуються несвоєчасно � надсила�
ються святкові вітання та прохання більш
уважно стежити за станом розрахунків. Для
покращення платіжної дисципліни
працівників бюджетних організацій до
співпраці залучають також органи місцево�
го самоврядування. До них щоквартально
подаються списки таких працівників, де за�
значаються суми їхньої заборгованості за
послуги теплопостачання.

ССооццііааллььнниийй  ззааххиисстт
Обидва підприємства налагодили

ефективну співпрацю із органами соціаль�
ного захисту. Відділи збуту аналізують
стан оплати послуг споживачами, які ма�
ють пільги чи отримують субсидії, контро�
люють виконання перерахунків при зміні
тарифів, сприяють у отриманні субсидій
малозабезпеченими споживачами. 

РРооббооттаа  іізз  ЗЗММІІ
Щоб зацікавити громадськість та допо�

могти їй усвідомити проблеми комунально�
го обслуговування, підприємства прово�
дять активну інформаційно�роз'яснюваль�
ну роботу серед населення. 

Наприклад, керівники підприємства
міста Самбір регулярно виступають в
місцевій пресі з інформаційними матеріала�
ми, проблемними статтями. Широко
висвітлювалася участь підприємства у Про�
екті розповсюдження досвіду реформуван�
ня сфери комунальних послуг за фінансу�
вання АМР США (USAID), робота над
Стратегічним планом дій підприємства (Га�
зета "Новини Самбора" від 25 липня 2006
р.). Систематично проводиться роз'ясню�
вальна робота з населенням щодо про�

РРееззууллььттааттии
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ВПРОВАДЖЕННЯ іНДИВіДУАЛЬНИХ РАХУНКіВ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЯК ЗАСіБ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТіЖНОї ДИСЦИПЛіНИ СПОЖИВАчіВ

роботи. Наприклад, на комунальних
підприємствах "Тернопільводоканал", "Во�
доканал" м. Мелітополя було запровадже�
но щомісячне інформування споживачів
через адресну доставку інформаційних
повідомлень або квитанцій. 

Такі повідомлення дозволяють опера�
тивно надати споживачу повну інфор�
мацію про:

нарахування за розрахунковий
місяць (із урахуванням пільг та субсидій);

суму поточної заборгованості; 
обсяги фактично спожитих послуг,

виконані перерахунки у зв'язку із знижен�
ням якості послуг чи ненадані послуги у по�
передньому місяці;

зарахування на особовий рахунок
споживача попередньо сплачених коштів.

Інформаційні повідомлення доставля�
ються усім споживачам або лише абонен�
там, які встановили індивідуальні засоби
обліку, та абонентам, які розраховуються
за показами будинкових засобів обліку.
При цьому розрахунки здійснюються за
допомогою абонентської книжки, а інфор�
маційні повідомлення носять допоміжний
характер.

Проте застосування системи щомісяч�
ного інформування споживачів лише част�
ково вирішує проблему забезпечення
своєчасних розрахунків за фактично спо�
житі обсяги послуг. Окрім того, додаються
видатки на щомісячне формування, друк
та доставку інформаційних повідомлень,
доопрацювання програмного забезпе�
чення, придбання засобів друку, витрат�
них матеріалів. Залишаються невирішени�
ми питання автоматизації обробки інфор�
мації про здійснені платежі та показники
лічильників, внесення їх до бази нараху�
вань та обліку споживачів. 

Разом з тим, практично такі ж видатки
дозволяють запровадити систему розра�
хунків за платіжними документами, що пе�

Традиційно споживачі розраховуються з
підприємствами � надавачами комунальних
послуг за допомогою абонентських книжок.
Але останніми роками з метою підвищення
платіжної дисципліни споживачів, все
більше підприємств впроваджують нові
форми розрахунків, зокрема, впроваджую�
чи систему індивідуальних рахунків.
Підприємства беруть на себе додаткові ви�
трати, щомісяця друкуючи тисячі бланків
рахунків, доставляючи їх споживачам. Що
змушує їх вдаватися до подібних заходів? 

Розрахунки за допомогою абонентсь�
ких  книжок мають суттєві недоліки: 

абонентські  книжки не сприяють
забезпеченню своєчасної оплати послуг;

абонентські  книжки не забезпечу�
ють регулярного інформування споживачів
про стан оплати, правильність розрахунків,
заборгованість;

споживачі змушені самостійно за�
повнювати абонентські книжки, що призво�
дить до ускладнення розрахунків та
збільшення кількості помилок.

Висока ймовірність помилок, перекру�
чень під час внесення даних до абонентсь�
кої книжки, можливість внесення неповної
(часткової) суми, відсутність точної інфор�
мації про поточну заборгованість,
відсутність інформації у споживача про
своєчасне зарахування на свій особовий
рахунок попередньо сплачених  ним коштів,
подальша ручна обробка інформації про
внесені платежі не сприяють забезпеченню
прозорості, своєчасності, повноти розра�
хунків споживачів за надані послуги. 

З метою вирішення цих проблем
підприємства водо�, теплопостачання та
водовідведення випробували різні форми

ППееррееддууммооввии

ННооввооввввееддеенннняя
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поліпшення платіжної дисципліни спожи�
вачів послуг, забезпечити й інші позитивні
результати, а саме:

своєчасне надання повної та до�
стовірної інформації споживачу зняло
більшість питань щодо коректності та про�
зорості нарахувань, суттєво знизило на�
вантаження на спеціалістів абонентських
служб, створило умови для своєчасної
сплати за фактично надані послуги; забез�
печило практично безпомилкові розра�
хунки (абонент вручну вносить тільки деякі
дані, наприклад, суму погашення заборго�
ваності, яку бажає сплатити додатково);

сама процедура запровадження
рахунків спонукала підприємства до про�
ведення інвентаризації абонентів, запро�
вадження додаткових заходів щодо кон�
тролю коректності нарахувань, застосу�
вання більш виважених та ефективних
форм роботи з боржниками, що, в свою
чергу, призвело до покращення платіжної
дисципліни;

запровадження рахунків створило
умови для автоматизації (шляхом скануван�
ня інформації з рахунків) � оперативної об�
робки інформації про сплачені кошти та
показники індивідуальних засобів обліку;

використання окремого рахунку (з
фіксованою сумою щомісячної обов'язко�
вої плати за договором реструктуризації)
дозволило суттєво (до 30%) підвищити
рівень погашення заборгованості боржни�
ками, з якими укладено договір реструкту�
ризації, створило умови для автоматизації
обліку договірної роботи;

вартість засобів друку, витратних
матеріалів, конвертів, які забезпечують
конфіденційність інформації рахунків,
можна компенсувати вдалим розміщенням
реклами на зворотному боці рахунку;

якість бланку рахунку, вдале
розміщення логотипу підприємства, обов'яз�
кове розміщення тексту подяки справним
платникам сприяє покращенню іміджу кому�
нального підприємства в очах сумлінного
споживача, мешканців міста в цілому. 

редбачає відмову від абонентських книжок
та впровадження індивідуальних рахунків
на оплату послуг.

Індивідуальні рахунки на оплату за на�
дані послуги дозволяють:

надати повну інформацію про на�
рахування за розрахунковий місяць (з ура�
хуванням пільг та субсидій) із забезпечен�
ням зворотного зв'язку з абонентом — на�
данням інформації про своєчасне зараху�
вання на особовий рахунок абонента по�
передньо сплачених сум;

створити умови для автоматизації
найбільш важливого та трудомісткого ета�
пу збору платежів � оперативної обробки
інформації про сплачені кошти та поточні
показники індивідуальних засобів обліку
що, у подальшому, компенсує додатково
понесені витрати. 

На зворотному боці індивідуального
рахунку можна розміщувати: 

важливу інформацію для спожи�
вачів, зокрема, про умови та можливість
отримання субсидії на житлово�кому�
нальні послуги, переоформлення пільг,
умови надання підприємством знижок на
оплату послуг (за умови погашення забор�
гованості); 

рекламну продукцію (за умови,
що підприємство, яке забезпечує друк, має
дозвіл на розміщення реклами).

З досвіду роботи ВАТ "Облтеплокому�
ненерго" (м. Чернігів), КП "ВУВКГ" (м. Шост�
ка, Сумська область), плануючи запровад�
ження індивідуальних рахунків на оплату
послуг, необхідно дуже уважно підійти до
розробки форми рахунку, провести інвен�
таризацію абонентів, поінформувати їх про
перехід до нового порядку розрахунків. 

Досвід вищеназваних підприємств, а
також підприємств водо�, теплопостачан�
ня та водовідведення у м. Червонограді
Львівської області, м. Калуші Івано�
Франківської області, м. Бровари
Київської області, які запровадили систему
індивідуальних рахунків, дозволив, окрім
одержання головного результату —
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налу, обмежують можливості споживачів
щодо часткової оплати послуг. Але, додат�
кові витрати, як правило, окуповуються
зростанням рівня оплати, прозорістю роз�
рахунків, регулярним оновленням бази да�
них споживачів, усуненням помилок і не�
точностей у розрахунках, поліпшенням
стосунків із споживачами в цілому. 

Вирішити проблему своєчасності, ад�
ресності доставки рахунків можна, напри�
клад, через створення додаткової системи
стимулювання працівників служби збуту,
залучення тимчасових працівників, які до�
ставляють платіжні документи, з оплатою
від виробітку.  

Щомісячна доставка рахунку забезпе�
чує постійний зворотний зв'язок
підприємства зі споживачами, є значним
дисциплінуючим фактором. Якщо ор�
ганізувати доставку рахунків споживачам
не пізніше 5�го числа кожного місяця, тоб�
то до початку виплат зарплат, пенсій, то
можна забезпечити додаткове зростання
рівня оплати послуг.

Перехід на систему розрахунків з насе�
ленням через виставлення індивідуальних
рахунків сприяє поліпшенню платіжної
дисципліни, при належній організації цього
процесу компенсує витрати на доопрацю�
вання програмного забезпечення, на вит�
ратні матеріали, адресну та своєчасну до�
ставку рахунків.

Таким чином, для надання повної та
прозорої інформації споживачу, забезпе�
чення своєчасних розрахунків за фактич�
но надані послуги, підприємствам доцільно
запроваджувати систему індивідуальних
рахунків на оплату послуг, яка успішно  ви�
користовується на ВАТ "Облтеплокомуне�
нерго" (м. Чернігів), КП "ВУВКГ"(м. Шостка,
Сумська область), КП "Костопільводока�
нал" (м. Костопіль Рівненська область),
ПТМ "Самбіртеплокомуненерго"(м.
Самбір, Львівська область) та інших
підприємствах комунальної сфери.

Вирішити пробле�
му своєчасності, ад�
ресності доставки ра�
хунків (із одночасним
з а б е з п е ч е н н я м
конфіденц ійност і
інформації) без
збільшення чисель�
ності персоналу або�
нентської служби
можна, наприклад,
через разове залу�
чення працівників
інших підрозділів

підприємства, колишніх працівників
підприємства, пенсіонерів, які за невелику
компенсацію виконають цю роботу. Заслуго�
вує уваги досвід Мелітопольського водокана�
лу, який використовує практику доставки ра�
хунків через старших по будинках1 . 

Впродовж останніх років у споживачів
житлово�комунальних послуг сформувала�
ся думка, що за спожиті послуги можна не
платити взагалі, або платити не в повному
обсязі.  Саме тому в рахунку важливо дру�
кувати суму нарахувань за розрахунковий
місяць, а не залишати споживачеві мож�
ливість самому вносити суму до сплати. Як�
що абонент з різних причин бажає сплати�
ти меншу суму, він може це зробити, але
не у будь�якому пункті прийому платежів,
а, наприклад, тільки у касі підприємства,
отримавши окремий рахунок на погодже�
ну суму. Одночасно важливо забезпечити
споживачу можливість  вносити до бланку
рахунку додаткову суму з метою погашен�
ня існуючої заборгованості.

Поширеною є думка про те, що такі но�
вовведення вимагають значних фінансо�
вих затрат, збільшення чисельності персо�

ВВииссннооввккии

1Мелітополь. Інститут старших по будинку як форма
налагодження партнерських стосунків між комунальним
підприємствам та споживачами його послуг //Реформування
сфери послуг водо�, теплопостачання та водовідведення в
Україні. Кращі практики. � Київ.   2005.   с. 25�27.
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ти населенням за спожиті послуги).
Перший випуск "Вісника ВУВКГ" вийшов

у серпні 2004 року. Випуск відкривається
зверненням директора підприємства
Міхньова О.М. до мешканців міста про ме�
ту видання, прагнення підприємства інфор�
мувати споживачів про свої проблеми та
досягнення, започаткувати відвертий
діалог із споживачами підприємства. У но�
мері вміщено коротку історію розвитку во�
допровідного господарства міста з часу
будівництва у 1905 році першого водого�
ну, спорудження перших очисних споруд,
історію розвитку та розширення мереж.
Матеріал про сьогодення підприємства
включає опис організаційної структури во�
доканалу, виробничих потужностей, дже�
рел водопостачання, мереж водопоста�
чання та каналізації. Також у номері було
розміщено порівняльну таблицю тарифів
на послуги водопостачання та водовідве�
дення в містах Сумщини, інформацію про
пільги для окремих категорій громадян та
умови їх надання,  наведено контактні те�
лефони для споживачів. З першого номера
стає очевидним, що видання ставить на
меті налагодження якісного діалогу,
співпраці зі споживачами для вирішення
проблем, які стосуються і підприємства, і
його споживачів.

Ось уже понад два роки кожні два
місяці мешканці міста отримують свіжий
номер "Вісника ВУВКГ", який видається на�
кладом 4000 екземплярів. Авторами ви�
дання стали провідні фахівці, керівники
служб підприємства. Основними темами
"Вісника" є актуальні проблеми діяльності
підприємства, серед яких:

питання формування тарифів на
послуги водопостачання та водовідведення;

порядок встановлення лічильників
та розрахунки за показниками квартирних
лічильників;

заходи підприємства щодо про�

Однією із найголовніших складових
процесу реформування житлово�кому�
нального господарства, поліпшення якості
послуг є створення партнерських стосунків
між надавачами та споживачами послуг.
Лише за умови партнерства можливе
вирішення проблем житлово�комунальної
сфери з урахуванням інтересів всіх сторін.
Підприємство � надавач послуг і його спо�
живачі можуть і повинні бути партнерами,
адже вони мають спільну мету � якісні по�
слуги за доступними і економічно обґрун�
тованими цінами. Але на заваді цього сто�
ять неусвідомлення населенням кризової
ситуації у комунальній сфері, негативне
ставлення споживачів до перегляду та�
рифів, відсутність діалогу, а іноді й відкри�
тий конфлікт між споживачами та надава�
чами послуг.

Лише налагодження партнерських сто�
сунків із споживачами може сприяти фор�
муванню позитивного іміджу підприємства,
вихованню економного ставлення меш�
канців до водоспоживання та поліпшенню
рівня оплати послуг. Підприємство має
стати більш відкритим, вести постійний
діалог із споживачами.

Підприємства � надавачі послуг практи�
кують проведення діалогу із споживачами
через виступи на радіо, телебаченні та
друкування статей у місцевих газетах. Ко�
мунальне підприємство "Виробниче уп�
равління водопровідно�каналізаційного
господарства" (ВУВКГ) міста Шостки, не
відмовляючись від інших форм роботи, за�
початкувало випуск власної газети "Вісник
ВУВКГ". Цей інформаційний вісник охоп�
лює всі аспекти діяльності підприємства
(від джерел водопостачання до рівня опла�
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вих коштах, зросла заборгованість за
енергоносії, затримувалися виплати за�
робітної плати, залишалася непокритою
ціла низка інших витрат. Збереження такої
ситуації ставить під загрозу стабільність во�
дозабезпечення міста та підтримки належ�
ного рівня відведення та очистки стоків.

Підприємство ініціювало перегляд
міськвиконкомом розміру плати за послуги
та запропонувало громадянам міста взяти
участь в обговоренні шляхів вирішення цієї
злободенної проблеми. Підприємством
було запропоновано для обговорення дві
альтернативи. Перша — незмінність
діючих тарифів. Проте, було зрозуміло,
що така альтернатива є неприйнятною,
оскільки підприємство може опинитися на
межі банкрутства. Друга альтернатива —
стовідсоткове відшкодування споживача�
ми економічно обґрунтованих тарифів. 

У цьому номері газети було вміщено
проект рішення міськвиконкому "Про та�
рифи на послуги водопостачання та во�
довідведення", яким передбачалося за�
провадження з 01.06.05 року нових та�
рифів на послуги. Прийняття цього рішен�
ня мало на меті приведення тарифів на по�
слуги водопостачання та водовідведення
до рівня, що забезпечує беззбиткову
діяльність підприємства, впровадження
низки першочергових інвестиційних про�
ектів, спрямованих на зменшення витрат
енергетичних ресурсів та сприяння вста�
новленню індивідуальних лічильників насе�
ленням міста. 

У "Віснику ВУВКГ" підприємство також
надає рекомендації як оптимально спожи�
вати воду. Наприклад, у випуску № 2 за
жовтень 2004 року вміщено інформацію
про те, як можна заощадити кошти за до�
помогою встановлення засобів обліку. Де�
тально висвітлено порядок встановлення
та експлуатації лічильників, а також поря�
док їх повірки. У випуску "Вісника ВУВКГ"
(№ 4 за лютий 2005 року) вміщено роз'яс�
нення щодо порядку розрахунків за показ�
никами квартирних лічильників при наяв�

кладання водопровідних та каналізаційних
мереж у райони міста, реконструкції очис�
них споруд, зусилля щодо заміни та ремон�
ту зношених трубопроводів, ліквідації
аварій;

проблема скорочення втрат води;
заборгованість споживачів та на�

прями її подолання;
питання соціального захисту мало�

забезпечених споживачів (пільги, субсидії);
участь підприємства у проектах та

програмах розвитку.
Питання необхідності перегляду та�

рифів обговорюються у №3 за грудень
2004, №5 за квітень 2005 року, №6 за
червень 2005 року. Окремий випуск (№ 5
за квітень 2005 року) був присвячений гро�
мадському обговоренню проблеми та�
рифів. На той час на підприємстві склалася
критична ситуація із тарифами на послуги
водопостачання та водовідведення для на�
селення, спричинена невідповідністю
діючих тарифів реальній собівартості по�
слуг. Тарифи на послуги для населення не
змінювалися з березня 2000 року, незва�
жаючи на постійне зростання собівартості.
У порівнянні з 2000 роком зросла вартість
електроенергії майже на 45%, виросли
ціни на паливно�мастильні матеріали на
53%,  рівень мінімальної заробітної плати
зріс на 145,5%. Також зросли витрати на

послуги з про�
в е д е н н я
аналізів води
та інші витра�
ти. Заборго�
ваність КП
ВУВКГ за елек�
т р о е н е р г і ю
станом на
01.03.2005 р.
с т а н о в и л а
877,3 тис грн.
Як наслідок,
підприємство
відчувало не�
стачу в обіго�
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зупинити витоки).
Регулярно випу�

ски "Вісника ВУВКГ"
містять звернення
к е р і в н и ц т в а
підприємства до
споживачів. Так, на�
приклад,  у № 3 за
грудень 2004 року
та у № 6 за червень
2005 року надруко�
вані звернення ди�
ректора комуналь�
ного підприємства
ВУВКГ міста Шост�
ки Міхньова О.М.
Темою цих звер�
нень є інформування споживачів про сучас�
ний фінансовий стан підприємства, не�
обхідність перегляду тарифів, майбутні інве�
стиційні проекти, технічну оснащеність та
виробничу потужність підприємства. У  № 2
за жовтень 2004 року та у № 12 за червень
2006 року опубліковано інтерв'ю з керівни�
ком відділу збуту Комісаровим А.А. У ході
інтерв'ю він висвітлює питання нарахування
плати за послуги, розповідає про порядок
переходу на оплату послуг за індивідуаль�
ними рахунками, наводить приклади нових
рахунків та роз'яснює порядок їх розрахун�
ку. Комісаров А.А. звертається до або�
нентів з проханням із розумінням постави�
тися до можливих помилок чи неточностей
при запровадженні нової схеми розра�
хунків, і звернутися у разі потреби до водо�
каналу для їх усунення. Головний бухгалтер
Луценко А.М. у цьому ж номері розповідає
про можливість погашення населенням
боргів за рахунок знецінених заощаджень. 

Начальник виробничого відділу Борсук В.П.
у низці публікацій популярно розповідає
про інженерні споруди, призначені для за�
бору, очистки та транспортування води,
про роботу насосних станцій, водо�
напірних башт, технологію рівномірного
забезпечення міста водою, особливості
системи каналізації, технологію очистки

ності будинкового обліку води, а також на�
ведено відповідні "Правила надання по�
слуг з централізованого опалення, поста�
чання холодної та гарячої води і во�
довідведення". З метою поліпшення обслу�
говування споживачів на підприємстві
створено метрологічну службу і тепер
мешканцям міста не потрібно їхати до Сум
для повірки лічильників. Роботі метро�
логічної служби присвячено матеріал,
підготовлений інженером�метрологом
підприємства Івановим Ю. (№ 9 за грудень
2005 року). 

У кожному номері "Вісник ВУВКГ"
інформує про стан оновлення основних
засобів підприємства, ліквідацію аварій,
плани модернізації систем водопостачан�
ня та водовідведення тощо. 

Майже кожен мешканець міста корис�
тується послугами біологічних очисних спо�
руд, розміщених за межами міста. Пере�
важна більшість населення має досить
приблизне уявлення про існування вели�
чезного об'єкту, від постійної й беза�
варійної роботи якого залежить еко�
логічний стан у регіоні, та, відповідно, і
здоров'я кожного з нас. З публікації
"Очисні споруди: погляд зблизька" (№ 4 за
лютий 2005 р.) читач дізнається про
історію появи очисних споруд у місті Шост�
ка, коли вони були введені в експлуатацію,
якою є їх пропускна спроможність, скільки
стадій проходить очистка води, як
здійснюється контроль якості вже очище�
ної води, як працює колектив очисних спо�
руд. Також у № 7 за серпень 2005 року
вміщено матеріал, присвячений 35�річчю
міських очисних споруд.

У виданні регулярно висвітлюється про�
блема втрат води. У № 8 за жовтень 2005
року представлені дані про втрати води, їх
розміри, як вони розраховані, джерела
втрат, особливо в побуті. У матеріалі на�
ведені поради, як раціонально споживати
воду, скоротити втрати (наприклад, як бо�
ротися з протіканням бачків, кранів, куди
звертатися, якщо самостійно не вдається



наслідки, до яких призводить несплата за ко�
мунальні послуги. Також у випусках друку�
ються попередження про відключення для
тих, хто не бажає сплачувати за отримані по�
слуги. Заступник начальника відділу водозбу�
ту Редько Т.М. надає роз'яснення щодо роз�
межування повноважень та обов'язків
підприємства і ЖЕКів, куди звертатися при
виникненні проблем із внутрішньобудинко�
вими мережами, як можна отримати компен�
сацію за неякісні послуги.

У цьому ж номері вміщено інформацію
про порядок та вартість під'єднання спо�
живачів до міського водопроводу, куди
потрібно подавати заяву, які документи
необхідно додавати. 

У "Віснику ВУВКГ" друкується інфор�
мація про умови праці на підприємстві,
розповідається про кращих працівників
водоканалу, проведення професійного
навчання, наводиться інформація про
служби підприємства, їх повсякденну ро�
боту. №9 "Вісника ВУВКГ" (грудень 2005
року) було присвячено опису дозвілля
працівників підприємства, вміщено інфор�
мацію про роботу профспілкового коміте�
ту, про екскурсії у місто Глухів, про насад�
ження фруктового саду на території
біологічних очисних споруд.

У газеті висвітлюється також участь
підприємства у різних програмах та проек�
тах розвитку. Підприємство брало участь у
Програмі  Європейського Союзу "Tacis"
(№ 6 за червень 2005 року). Участь
підприємства у Проекті розповсюдження
досвіду реформування сфери комуналь�
них послуг, який впроваджує Інститут
місцевого розвитку, представлено у № 12
за червень 2006 року. Завдяки цьому про�
екту був розроблений Стратегічний план
дій підприємства на 2006�2011 рр. Роз�
робці цього плану передувала робота по
аналізу виробничої, фінансової, еко�
номічної та технічної діяльності
підприємства. На основі проведеного
аналізу було розроблено основні шляхи
виведення водоканалу міста Шостки з

стоків. У статтях по�
даються схеми водо�
постачання та
міської каналізації.
Борсук В.П. регу�
лярно публікує
статті про роботу
виробничих служб
підприємства з
ліквідації аварій,
проведення ремонт�
них та профілактич�
них робіт, підготовку
мереж до зимового
періоду, впровад�
ження енергоз�

берігаючих технологій, подальші плани
розвитку підприємства. Ці публікації пока�
зують, як колектив підприємства працює
над поліпшенням водопостачання міста,
підвищенням якості води, покращанням
екологічної ситуації.  

Також у випусках "Вісника ВУВКГ" запо�
чатковано рубрику  "Питання � Відповідь", у
якій спеціалісти підприємства дають
відповіді на запитання та скарги спожи�
вачів. У № 2 за жовтень 2004 р. порушена
проблема звільнення від сплати за кому�
нальні послуги окремих членів сім'ї за
період їх тимчасової відсутності за основ�
ним місцем проживання. У статті наведені
посилання на нормативні документи, де за�
значено порядок звільнення споживачів від
сплати за комунальні послуги, перелік до�
кументів, які споживач має надати. У № 7
за серпень 2005 року вміщено роз'яснення
щодо порядку нарахування пільг за умов
встановлення квартирного лічильника. 

"Вісник ВУВКГ" висвітлює стан погашення
боргів споживачами, рівень оплати за послу�
ги. № 7 за серпень 2005 року присвячено
питанню погашення заборгованості за ра�
хунок знецінених заощаджень громадян, на�
ведено роз'яснення, як можна провести по�
гашення (куди необхідно звернутися, які до�
кументи підготувати). У № 3 за грудень 2004
року наведені приклади судових позовів та
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лення з ро�
зумінням постави�
лося до підвищен�
ня тарифів. Рівень
оплати послуг
стабільно переви�
щує 100%. У 2004
р. дебіторська за�
боргованість на�
селення зменши�
лася на 53,8 тис.
грн., у 2005 р. � на
124,3 тис. грн.

Видання веде
постійний і відвер�
тий діалог із спо�
живачами, прагне
довести до кожного мешканця міста думку
про те, що підприємство є спільною
власністю громади, а від стану
підприємства та якості води залежить май�
бутнє. Газета стала бажаним гостем, доб�
рим порадником, містком довіри між меш�
канцями міста і підприємством. Мешканці
на конкретних прикладах і фактах переко�
нуються, що підприємство працює для
міста, для людей. 

На сайті міста Шостки споживач також
може знайти інформацію про водоканал
та його інвестиційні проекти
(www.shostkainvest.coм.ua).

Таким чином, можна зробити одно�
значний висновок � проект впровадження
інформаційного вісника виявився дуже
вдалим і довів свою ефективність.

фінансової кризи, і його поступового пе�
ретворення у прибуткове комунальне
підприємство, що надає якісні послуги во�
допостачання та водовідведення. Цей
план було затверджено на сесії Шост�
кинської міської ради.

Підприємство не забуває вітати своїх
споживачів із державними та релігійними
святами, тому "Вісник ВУВКГ" готує святкові
випуски з поздоровленнями та привітання�
ми (№ 3 за грудень 2004, № 4 за лютий
2005,  №4 за квітень 2005 та №9 за гру�
день 2005 року).

Продумано і шляхи доставки видання
до потенційних читачів:

частину тиражу поширюють як
безкоштовний додаток до міської газети
"Вовремя";

частину � передають до уп�
равління соціального захисту, ради вете�
ранів, інших громадських організацій;

частина завжди наявна у або�
нентському відділі, куди приходять спожи�
вачі для вирішення особистих питань, дех�
то приходить спеціально, щоб отримати
свіжий випуск;

частину � розносять контролери, які
працюють безпосередньо з абонентами; 

перед початком чергової сесії
міської ради свіжі номери видання вруча�
ються всім депутатам. 

Започаткування видання "Вісника
ВУВКГ" сприяло налагодженню парт�
нерських стосунків між споживачами та КП
ВУВКГ міста Шостки, залученню меш�
канців міста до вирішення проблем ре�
формування підприємства, забезпечення
споживачів надійними й якісними послуга�
ми. "Вісник ВУВКГ" прагне об'єктивно
висвітлювати як проблеми підприємства,
так і захищати  інтереси споживачів. Насе�

РРееззууллььттааттии
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вого старовинного міста � "писанки" пере�
творюються деякими несвідомими меш�
канцями у смітники. Чому склалася така
ситуація? Житловий фонд м. Коломиї, як і в
багатьох інших містах, складається з
декількох видів житла: комунального, при�
ватного та відомчого секторів, гуртожитків
та об'єднання співвласників багатоквар�
тирних будинків (ОСББ). 

Мешканці комунальних будинків пла�
тять квартплату, до складу якої віднесено
кошти за вивіз сміття. Як відомо, ОСББ мо�
жуть самостійно вирішувати, які послуги з
визначеного переліку вони хочуть отриму�
вати. Вони самостійно укладають угоди з
енергетиками, газовиками, ліфтовим гос�
подарством  та іншими підприємствами �
платять та отримують ці послуги. Але май�
же дві третини ОСББ у м. Коломиї не пла�
тять за вивіз сміття, оскільки вони не укла�
ли угоди з комунальним підприємством з
експлуатації житла (КПЕЖом) щодо надан�
ня цієї послуги. Голови ОСББ пояснюють
це тим, що мешканці не хочуть платити, бо
вважають, що сміття в них немає. Разом з
тим, вони його виносять (більш "свідомі" �
вночі, крадучись) у контейнери тих бу�
динків, які платять за вивіз сміття. Кількість
контейнерів розрахована на певне наван�
таження. Але якщо сміття значно більше,
то воно у контейнери просто не
вміщується, і люди залишають його поряд
на землі. Таким чином, навколо будинків, у
яких проживають мешканці, що сплачують
за вивіз сміття, створюються стихійні зва�
лища. Сумлінні платники змушені страж�
дати ще й тому, що їм доводиться платити
за зайві обсяги вивезеного сміття. 

Мешканці деяких приватних будинків
також не хочуть оплачувати вивіз сміття,
оскільки вважають, що 36 грн. на рік на 1
особу � це надто дорого. На їх думку, пла�
та у розмірі 3 грн. на місяць (що дорівнює
вартості пляшки пива) за те, щоб раз на

Серед багатьох проблем підприємств
житлово�комунальної галузі є, принаймні,
дві, які неможливо вирішити без залучення
населення�споживачів житлово�комуналь�
них послуг. Це, насамперед, проблема за�
боргованості населення за послуги та
проблема встановлення економічно
обґрунтованих тарифів. 

На перший погляд, гострота проблеми
заборгованості населення за спожиті жит�
лово�комунальні послуги останнім часом
зменшилася. На багатьох підприємствах
ЖКГ на сьогодні (принаймні, до осіннього
підвищення цін на енергоносії) рівень оп�
лати населенням спожитих послуг переви�
щує 100%, але не треба забувати, що це
дані з урахуванням погашення боргів ми�
нулих років. Поточна оплата за житлово�
комунальні послуги у більшості міст коли�
вається на рівні 80�85%. Таким чином, 15�
20% населення України з року в рік нако�
пичують ту саму заборгованість, яка на�
прикінці 2005 р. вже перевищувала 5
млрд. грн. 

Достатньо серйозною залишається
проблема заборгованості населення  у м.
Коломиї — пілотному місті Проекту роз�
повсюдження досвіду реформування сфе�
ри комунальних послуг, який впроваджу�
вався в місті Інститутом місцевого розвитку
за фінансування Агентства з міжнародно�
го розвитку США (USAID). Впродовж бе�
резня � жовтня 2006 р. борг населення пе�
ред міським водоканалом досягнув
відмітки майже у 1 млн. грн. Систематично
недоотримуючи кошти за надані послуги,
водоканал та житлово�комунальні
підприємства міста не мають змоги нада�
вати послуги необхідної якості. 

Особливої уваги з боку міської влади
заслуговує санітарний стан міста Коломиї.
Вулиці, подвір'я, береги озера біля краси�

ПРО ГРОМАДСЬКИЙ ФОРУМ З ПРОБЛЕМИ ЗАБОРГОВАНОСТі НАСЕЛЕННЯ ЗА

ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАчАННЯ ТА ВИВОЗУ СМіТТЯ У М. КОЛОМИЯ
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лоді та комуналь�
ників причиною не�
задовільної якості
послуг назвали за�
боргованість насе�
лення. Підприємці
здебільшого впев�
нені у тому, що за�
боргованість насе�
лення за послуги
аж ніяк не впливає
на їх якість. На їх
думку, основними
причинами неза�
довільної якості по�
слуг є відсутність
фінансування, зно�
шеність основних фондів комунальних
підприємств та неналежне ставлення до
роботи комунальників. Звинувачують ко�
мунальників у поганій роботі також
пенсіонери, бюджетники та представники
молоді. Це свідчить, по�перше, про те, що
проблема заборгованості населення за
комунальні послуги не є у м. Коломиї акту�
альною, соціально значущою, а по�друге,
що у масовій свідомості склався негатив�
ний імідж комунальних підприємств. При�
чому, особливо упереджено ставляться до
надавачів послуг підприємці та пенсіоне�
ри.

2. Більшість учасників фокусних груп (за
винятком підприємців та бюджетників) вва�
жає, що люди стають боржниками най�
частіше через те, що в них не вистачає
коштів на оплату послуг. Частина респон�
дентів (особливо серед підприємців) причи�
нами заборгованості називає безкарність
та безвідповідальність боржників і низьку
якість послуг. Пенсіонери та підприємці та�
кож пов'язують накопичення боргів із не�
ефективною роботою комунальників що�
до їх стягнення. Разом з тим, ставлення до
боржників досить спокійне. Таким чином,
сьогоднішні комунальні підприємства та
влада не можуть розраховувати на знач�
ний громадський осуд неплатників. 

тиждень машина забирала сміття з будинку
� це непомірний фінансовий тягар. Вони та�
кож виносять сміття у чужі контейнери, або
вивозять мішки зі сміттям на берег озера. 

Це деструктивним чином впливає на
платіжну дисципліну, оскільки мешканці ко�
мунальних будинків, дивлячись на усе це,
теж припиняють платити. 

Комунальне підприємство, не отримую�
чи коштів, не може надавати послуги з ви�
возу сміття навіть на існуючому рівні, не ка�
жучи вже про закупівлю нових контейнерів,
облаштування площадок для їх розташу�
вання, тощо. Результат дуже сумний —
місто потопає у смітті.  

Необхідно зауважити, що переважна
більшість жителів м. Коломия є сумлінними
платниками, які вчасно розраховуються за
спожиті послуги, іноді відмовляючи собі у
необхідному. Зрозуміло, що ці люди мають
право отримувати якісні послуги. Чи ро�
зуміють вони, що недостатня якість послуг
підприємств ЖКГ напряму пов'язана із за�
боргованістю перед комунальними
підприємствами значної частки мешканців
� їх сусідів, родичів, знайомих? Як спожи�
вачі ставляться до неплатників? Чи існує
сьогодні у масовій свідомості населення м.
Коломиї позиція громадського осуду
боржників? Чи можна владі та комуналь�
ним підприємствам розраховувати на гро�
мадську підтримку активізації роботи що�
до стягнення заборгованості? 

Щоб отримати відповіді на поставлені
питання, у місті було проведено вивчення
громадської думки щодо проблем надання
комунальних послуг за допомогою методу
фокусних груп.

Учасниками дослідження стали пред�
ставники найбільш репрезентативних ка�
тегорій населення міста: пенсіонери, мо�
лодь, працівники бюджетної сфери, кому�
нальники та підприємці. Усього в опиту�
ванні взяло участь більше 50 осіб. Аналіз
результатів дослідження дозволив зробити
наступні висновки:

1. Лише поодинокі представники мо�
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активної адресної інформаційно�роз'яс�
нювальної роботи з мешканцями. При цьо�
му особлива увага була зосереджена на
формуванні виваженої громадської позиції
щодо відповідальності кожного споживача
за оплату використаних ним послуг.  

Ефективним інструментом формування
виваженої громадської позиції щодо про�
блеми заборгованості, створення атмо�
сфери непримиримості до несплати за
спожиті послуги  є проведення громадсь�
ких форумів. 

Громадський форум � це обговорення
проблеми шляхом виваженого діалогу �
дискусії, яка побудована навколо 3�4
підходів до вирішення проблеми. Прове�
дення такого обговорення зважує усі вит�
рати та наслідки застосування різних
підходів на терезах наших цінностей, фор�
муючи виважене громадське судження.

Виважене громадське судження з пев�
ної проблеми — це судження не фахівців, а
звичайних людей. Воно означає поінфор�
мованість та обізнаність населення щодо
усіх аспектів проблеми. Обговорюючи
проблему, ми повинні відповісти, наскільки
вагомим буде кожний наслідок прийнятого
рішення? Які витрати ми понесемо? Важ�
ливою рисою діалогу є також аналіз думок
інших людей. Ніколи одна людина або ма�
ленька група людей не володіла усім
досвідом та розумінням, необхідними для
прийняття найкращого рішення. Саме то�
му важливо поєднувати досвід та думки
інших людей. Виважений діалог допомагає
нам передбачити наслідки наших рішень. 

У м. Коломиї було організовано та про�
ведено громадський телевізійний форум з
проблеми існування заборгованості за
житлово�комунальні послуги. 

Для обговорення пропонувалося три
підходи: 1) запровадити до неплатників
примусові заходи; 2) компенсувати кому�
нальним підприємствам збитки, пов'язані із

3. Серед учас�
ників існують певні
утриманські настрої.
Частина респон�
дентів усіх категорій
вважає, що компен�
сувати борги за
боржників повинні
держава і/або
місцеві органи влади
(щоправда, деякі
уточнюють, що лише
за тих, хто має низькі
статки).  Відповідно,
не всі учасники

усвідомлюють, що держава і так допома�
гає малозабезпеченим сім'ям через систе�
му субсидій, і що компенсувати таким чи�
ном борги є нереальним та несправедли�
вим по відношенню до справних платників.
Очевидно, що у мешканців не сформова�
но виваженої громадської позиції щодо
відповідальності кожного за оплату спожи�
тих ним послуг.

4. Відповіді на питання щодо рівня
інформаційного забезпечення стану
підприємств   надавачів житлово�кому�
нальних послуг доводять, що більшість
учасників різних категорій вважає ефек�
тивність інформаційно�роз'яснювальної
роботи серед населення невисокою. На
думку багатьох респондентів � підприємців
і, навіть, комунальників, інформація про
діяльність та стан комунальних
підприємств, про формування тарифів та
боржників підприємств майже відсутня. Ча�
стина підприємців та пенсіонерів вважає
за необхідне проводити інформаційно�
роз'яснювальну роботу щодо важливості
своєчасної оплати за спожиті послуги. На
їх думку, така робота комунальниками
майже не проводиться.

Результати проведених досліджень ста�
ли дещо несподіваними для керівництва
місцевої влади та працівників водоканалу.
Але ними були зроблені правильні виснов�
ки щодо необхідності проведення більш

ННооввооввввееддеенннняя  
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тежів у прямому ефірі сприяло покращен�
ню розуміння мешканцями наявності тісно�
го зв'язку між рівнем оплати та якістю  по�
слуг. Про це свідчили дзвінки коломийчан у
телестудію з пропозиціями відключати не�
платників від послуг, оприлюднювати
інформацію про боржників у ЗМІ, засто�
совувати судові позови тощо. 

Зрозуміло, що проведення одного те�
левізійного форуму не призведе відразу
до того, що усі неплатники терміново роз�
рахуються за спожиті послуги. Але, як
свідчить досвід, широке обговорення про�
блеми заборгованості сприяє підвищенню
зацікавленості людей, покращенню
усвідомлення ними наслідків, які можуть ви�
никнути, якщо цю нагальну проблему не
вирішувати.  

Для того, щоб сформувати виважене
громадське судження щодо необхідності
вирішення проблем житлово�комунально�
го обслуговування, було проведено ще
п'ять громадських форумів у звичному фор�
маті � у мікрорайонах міста. Таким чином,
новий ефективний метод громадського об�
говорення життєво важливих проблем взя�
то на озброєння місцевою владою та кому�
нальними підприємствами міста. 

наданням послуг неплатникам, за рахунок
державного та/або міського бюджету; 3)
поступово формувати політику взаємної
відповідальності та підтримки між спожива�
чами та надавачами комунальних послуг
через удосконалення договірних відносин.
У прямому ефірі брали участь міський голо�
ва Юрій Овчаренко, директор комуналь�
ного підприємства "Коломияводоканал"
Ігор Калиняк, начальник виробничо�
технічного відділу КПЕЖа Коломийської
міської ради Олена Злотко та керівник гру�
пи залучення громадськості Інституту
місцевого розвитку Кадрія Сафіуліна.
Учасники в студії висловлювали аргументи
"за" та "проти" кожного з представлених
підходів, обговорювали можливі наслідки
від прийняття того чи  іншого підходу. 

Під час форуму було наведено резуль�
тати опитування мешканців на вулицях
міста, в ході якого ставилося питання, яким
чином можна вирішити проблему забор�
гованості населення. Досить багато опи�
таних висловилися на підтримку застосу�
вання примусових заходів до злісних не�
платників. 

Хоча технічної можливості проводити
рейтингове голосування не було, тим не
менше, обговорення проблеми непла�

РРееззууллььттааттии

ДОСВіД ВРЕГУЛЮВАННЯ ВіДНОСИН МіЖ КОМУНАЛЬНИМИ ТА ЖИТЛОВО,
ЕКСПЛУАТАЦіЙНИМИ ПіДПРИєМСТВАМИ

Сторонами договору про надання послуг
централізованого водопостачання та во�
довідведення, централізованого теплопос�
тачання є їх виконавець та споживач.
Відповідно до діючого законодавства, ви�
конавцем послуг можуть бути визначені як
комунальні (за предметом діяльності)

Відповідно до Закону України "Про
житлово�комунальні послуги", житлово�ко�
мунальна послуга визначається як "резуль�
тат діяльності суб'єктів господарювання,
який спрямований на забезпечення на�
лежних умов проживання та перебування
осіб у жилих та нежилих приміщеннях"1.

ППееррееддууммооввии ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

Святоцька Валентина
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Консультант Інституту
місцевого розвитку з 

юридичних питань
тел. (044) 428�76�10,�11,

факс (044) 428�76�12
E�mail: svyatotska@mdi.org.ua

1 Стаття 1 Закону України "Про житлово�комунальні
послуги". 



оскільки за такої схеми ЖЕПи повинні за
договором купівлі�продажу придбати у ви�
робника (комунального підприємства) пит�
ну воду чи теплоносій, і надати споживачу
послугу водопостачання чи теплопоста�
чання по внутрішньобудинкових мережах.
Ці мережі вони самі ж експлуатують. 

У випадку, якщо виконавцем комуналь�
них послуг визначено комунальне
підприємство, у багатоквартирних будин�
ках до процесу надання послуг залучають�
ся ще і підприємства, що експлуатують
внутрішньобудинкові системи, по яких ко�
мунальні послуги надходять безпосеред�
ньо до кожного споживача.

Законодавство, з одного боку, надало
право органам місцевого самоврядування
на власний розсуд визначати виконавця
комунальних послуг у багатоквартирних
будинках. З іншого боку, виконавцю цих
послуг не було надано право визначати
механізм покриття витрат на обслугову�
вання внутрішньобудинкових систем.
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів
України № 560 від 12 липня 2005 року2

визначено,  що роботи по обслуговуван�
ню внутрішньобудинкових систем входять
до переліку послуг з утримання будинків і
споруд, і їх вартість включається до тарифу
на послуги з утримання будинків і споруд.

Яка ж сьогодні склалася практика у
містах України? Достатньо часто рішення
виконавчих комітетів рад про визначення
виконавця послуг відсутні (наприклад, у
містах Коломия Івано�Франківської області,
Славута Хмельницької області). У ряді міст
виконавцями комунальних послуг визначені
житлово�експлуатаційні підприємства (Ко�
вель Волинської області, Самбір Львівської
області, Лубни Полтавської області).

підприємства, так і житлово�експлуатаційні
(далі � ЖЕПи). Саме виконавець зобов'яза�
ний укласти договір із споживачем та не�
сти перед ним відповідальність за якість та
кількість наданих послуг.

Недосконале та суперечливе законо�
давство щодо визначення сутності послуги, її
кількісних і якісних параметрів, регулювання
договірних відносин між учасниками процесу
призвело до того, що внутрішньобудинкові
системи стали "каменем спотикання" чи не
усієї реформи житлово�комунальної сфери
України. Дуже часто споживач не може
знайти відповідь на запитання: "Чому я отри�
мую погану послугу водопостачання чи теп�
лопостачання?" Комунальне підприємство
на це відповідає, що виробляє і транспортує
до вводу в будинок питну воду чи теплоносій
належної якості і у достатніх обсягах, а якість
послуги знижується вже в самому будинку.
Житлово�експлуатаційні підприємства, які
здійснюють експлуатацію внутрішньобудин�
кових систем у багатоквартирних будинках
і, відповідно, суттєво впливають на процес
надання послуг, у свою чергу, відповідають
споживачам, що вони не виробляють і не
надають послуги, тому не можуть вплинути
на їх якість.

Рішення про те, хто є виконавцем кому�
нальних послуг (тобто, хто відповідає пе�
ред споживачем за їх якісні та кількісні по�
казники), приймає орган місцевого само�
врядування. Вагомість такого рішення
значно зросла після прийняття Закону Ук�
раїни "Про житлово�комунальні послуги",
відповідно до якого споживач має право
отримати від виконавця відшкодування
збитків, завданих внаслідок неналежного
надання або ненадання послуг. Як резуль�
тат, споживачу може бути зменшена пла�
та за ненадані або надані не у повному
обсязі чи нижчої якості послуги. 

Якщо виконавцем послуг визначено
житлово�експлуатаційні підприємства
(ЖЕП), то вони несуть відповідальність за
зниження якісних параметрів послуги все�
редині багатоквартирного будинку,
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договору про надання послуг з утримання будинків і споруд
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ником роботи за
рахунок тих вит�
рат, які передба�
чені у тарифі на
послуги з утри�
мання будинків і
споруд (квар�
тирній платі).
П р о б л е м о ю
функціонування
цієї схеми є вста�
новлення органа�
ми місцевого са�
моврядування до�
сить низьких та�
рифів на утри�
мання будинків і
споруд, що обумовлює обмеженість
коштів на роботи по обслуговуванню
внутрішньобудинкових мереж. Тому
підрядник може виконати лише частину не�
обхідних робіт і тільки у межах фінансуван�
ня, які може здійснити замовник робіт
(ЖЕП).

У місті Шостка між комунальним
підприємством "Виробниче управління во�
допровідно�каналізаційного господарст�
ва" (виконавцем послуг централізованого
водопостачання та водовідведення) та
житлово�експлуатаційними підприємства�
ми міста кілька років тому було укладено
договори про розподіл відповідальності за
якісне постачання питної води спожива�
чам у багатоквартирних будинках. Зокре�
ма, такі договори передбачають встанов�
лення межі відповідальності кожної із
сторін за якість послуг централізованого
водопостачання та водовідведення у про�
цесі надання послуг у багатоквартирному
будинку, а також порядок віднесення
збитків на рахунок кожної із сторін у ви�
падку надання споживачам послуги ниж�
чої якості. Умови договору не виконуються
із�за складного фінансового стану житло�
во�експлуатаційних підприємств, які не в
змозі самостійно виконувати усі необхідні
роботи по обслуговуванню внутрішньобу�

Поширеною є практика, коли виконав�
цем комунальних послуг визначено кому�
нальне підприємство (наприклад, у містах
Лисичанськ Луганської області, Костопіль
Рівненської області, Бориспіль Київської об�
ласті, Ніжин Чернігівської області, Шостка
Сумської області). Як стверджують керівники
цих міст, головним аргументом на користь
прийняття подібного рішення є чітке вста�
новлення повної відповідальності вико�
навців перед споживачами за спожиту по�
слугу. Однак, у цих випадках виникає про�
блема організації співпраці комунальних
підприємств   виконавців послуг та житлово�
експлуатаційних підприємств. Причому, в
різних містах існують різні підходи до
вирішення цього питання. 

Рішенням Лисичанського міськвиконко�
му внутрішньобудинкові системи  передані
на обслуговування комунальним
підприємствам, які за свої кошти реалізу�
вали комплекс заходів щодо усунення при�
чин погіршення послуг (заміна стояків,
запірних та регулювальних приладів, про�
мивка внутрішньобудинкових мереж), що
призвело до значного покращення якості
послуг. Однак, внаслідок відсутності у та�
рифах на послуги центрального водо�,
теплопостачання та водовідведення дже�
рел покриття проведених робіт, кому�
нальні підприємства  несуть значні збитки.

По іншому шляху пішли у місті Ніжині.
За договором підряду, укладеному між
підприємством теплопостачання ТОВ
"НіжинТеплоМережі" (виконавець кому�
нальних послуг) та "Службою єдиного за�
мовника", яка є житлово�експлуатаційним
підприємством, вона виступає замовником
робіт по обслуговуванню внутрішньо бу�
динкових систем за договором підряду.
Підрядником цих робіт є підприємство теп�
лопостачання. Договір підряду на вико�
нання робіт передбачає, що підрядник
проводить відповідні роботи та на вимогу
замовника пред'являє розрахунки здійсне�
них витрат. Замовник робіт, у свою чергу,
зобов'язується оплатити виконані підряд�
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чем на умовах, визначених договором, ма�
теріальної компенсації від виконавця за
недотримання умов договору щодо показ�
ників якості послуг. Тому органи місцевого
самоврядування, приймаючи рішення про
визначення виконавцем комунальних по�
слуг комунального (за предметом діяль�
ності) чи житлово�експлуатаційного
підприємства, повинні зважати на їх
технічний, організаційний та фінансовий
стан і реальну можливість надавати
відповідну послугу.

Приймаючи рішення про визначення
виконавця комунальних послуг у багаток�
вартирних будинках, органи місцевого са�
моврядування  повинні врахувати, що во�
ни не мають права вилучати витрати на
проведення робіт по обслуговуванню
внутрішньобудинкових систем із складу та�
рифів на утримання будинків і споруд, та,
відповідно,  включати у тарифи на кому�
нальні послуги. 

Обсяг робіт по обслуговуванню
внутрішньобудинкових систем залежить
від наявності коштів. Тому перегляд
розмірів тарифів на обслуговування бу�
динків і споруд (квартирної плати)
потрібно здійснювати із врахуванням ста�
ну внутрішньобудинкових систем та по�
треб у проведенні відповідних робіт по їх
належному утриманню.

Доцільним і необхідним є запроваджен�
ня договірних відносин між житлово�ек�
сплуатаційними та комунальними
підприємствами або про купівлю � продаж
води/тепла (якщо виконавцем послуг є
ЖЕПи), або про розмежування
відповідальності перед споживачами у
процесі надання комунальних послуг (як�
що виконавцем  визнане комунальне
підприємство).

динкових систем чи відшкодовувати збитки
комунальному підприємству, які воно несе
через ненадані чи неякісно надані  спожи�
вачам послуги.

Розпорядженням міського голови міста
Костополя у 2002 році затверджено "По�
ложення про систему технічного обслуго�
вування внутрішньобудинкових систем
централізованого опалення та гарячого
водопостачання житлового фонду міста".
Метою Положення визначено "...забезпе�
чення єдиного технічного підходу до про�
цесу технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем централь�
ного опалення...., недопущення порушень
безпеки експлуатації систем теплопоста�
чання житлових будинків і забезпечення
утримання будинків без погіршення
санітарно�гігієнічних умов...., а  також до�
тримання при цьому прав та інтересів всіх
зацікавлених сторін".  Положення перед�
бачає, що обслуговування внутрішньобу�
динкових мереж можуть здійснювати як
житлово�експлуатаційні підприємства, так і
комунальне підприємство теплопостачан�
ня на умовах договору підряду. На даний
момент часу у місті розглядається мож�
ливість та умови укладання договору про
розмежування відповідальності між кому�
нальним та житлово�експлуатаційними
підприємствами у процесі надання спожи�
вачам комунальних послуг централізова�
ного теплопостачання.

Для споживача ефективною є така схе�
ма надання комунальних послуг, за якої
виконавець послуг (чи то комунальне
підприємство, чи житлово�експлуатаційне)
надає йому якісну послуг в достатній
кількості. Ефективність зумовлюється  ре�
альною можливістю отримання  спожива�
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Інститут місцевого розвитку надає кон�
сультативні, інформаційні та експертні по�
слуги за такими напрямами:

Науково�аналітичні, соціологічні
дослідження та участь у розробці норма�
тивних актів у сфері ЖКГ

Навчання та підвищення
кваліфікації працівників комунальних
підприємств та органів місцевого самовря�
дування з питань реформування житлово�
комунальної сфери

Стратегічне планування
Оцінка технічного стану систем

водо�, теплопостачання та водовідведення
Планування капітальних інвес�

тицій
Бізнес�планування
Фінансове управління та ціноу�

творення 
Бухгалтерський облік та оподатку�

вання
Оцінка економічної доступності

житлово�комунальних послуг 
Управління збутом послуг 
Організаційно�правове забезпе�

чення діяльності комунальних підприємств
та органів місцевого самоврядування 

Робота з громадськістю.
Вагомим компонентом у діяльності

Інституту є реалізація комплексної на�
вчальної програми для представників ор�
ганів місцевого самоврядування та
працівників комунальних підприємств,
складовими якої є десять оновлених восе�
ни 2006 року навчальних курсів:

1. Технічна та організаційна оцінка
підприємств водопостачання та водовідведення

2. Технічна та організаційна оцінка
підприємств теплопостачання

3. Фінансовий аналіз та планування на
підприємствах водопровідно�каналізаційно�
го та теплового господарства

4. Бухгалтерський облік та оподатку�
вання в житлово�комунальному госпо�
дарстві

5. Планування капітальних інвестицій
6. Формування та встановлення та�

Інститут місцевого розвитку створено у
2004 році групою провідних спеціалістів у
сфері житлово�комунального господарст�
ва. Діяльність організації спрямована на
забезпечення всебічної просвітньої, ор�
ганізаційної, інформаційної, методичної,
матеріально�технічної та фінансової
підтримки розвитку місцевого самовряду�
вання та соціально�економічного рефор�
мування житлово�комунального господар�
ства в Україні. 

До роботи в Інституті залучені
досвідчені спеціалісти з фінансового уп�
равління та ціноутворення, бухгалтерсько�
го та податкового обліку, економічних та
юридичних питань, інженери�консультанти,
які спеціалізуються на дослідженнях систем
централізованого водо�, теплопостачання
та водовідведення, люди з достатнім
життєвим та практичним досвідом. Серед
працівників та консультантів Інституту � на�
уковці, доктор економічних наук, кандида�
ти економічних, технічних та соціологічних
наук, професори, доценти, фахівці, які ма�
ють великий досвід роботи на комунальних
підприємствах, у проектних інститутах, а
також досвід співпраці з такими міжнарод�
ними організаціями та консалтинговими
фірмами як Світовий банк, Європейський
банк реконструкції та розвитку, OECD,
PADCO, CH2M Hill, COWI, RTI та ін.

Спеціалісти Інституту брали участь у
впровадженні різних проектів міжнарод�
ної технічної допомоги і набули значного
досвіду роботи з комунальними
підприємствами в 45 містах України. Се�
ред них, зокрема, міста Бердянськ, Бо�
риспіль, Бровари, Дрогобич, Дубно, Жито�
мир, Жмеринка, Івано�Франківськ, Ізюм,
Калуш, Кам'янець�Подільський, Ковель,
Коломия, Комсомольськ, Коростень, Кос�
топіль, Лубни, Луцьк, Львів, Лисичанськ,
Маріуполь, Мелітополь, Ніжин, Новоград�
Волинський, Нововолинськ, Олександрія,
Полтава, Рівне, Самбір, Славута, Сніжне,
Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черво�
ноград, Черкаси, Чернігів, Шостка, Умань. 
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Коломиєю, Костополем, Самбіром та
Славутою) регіонів України. Триває робо�
та з містами південно�східного регіону
(Білгород�Дністровський, Іллічівськ, Ніко�
поль, Павлоград, Сєверодонецьк), яку бу�
ло започатковано у вересні 2006 року. І,
нарешті, у січні 2007 року розпочато ро�
боту з останньою групою міст, які відібрані
до участі в Проекті � мм. Ізюм, Лозова, Ка�
ховка, Нова Каховка та Світловодськ, яка
триватиме до кінця серпня 2007 року.

Мета Проекту � сприяти покращанню
надання послуг водо�, теплопостачання та
водовідведення у містах України через
всебічне оздоровлення діяльності кому�
нальних підприємств, посилення взаємо�
розуміння між ними, органами місцевого
самоврядування та громадськістю як ос�
новним споживачем послуг.  А головним
результатом його реалізації у пілотних
містах є розробка Стратегічного плану дій
комунальних підприємств на середньост�
рокову перспективу, який містить стра�
тегічні ініціативи розвитку та відповідні їм
технічні, фінансові та організаційні заходи.

ММии  ввііддккррииттіі  ддоо  ссппііввппрраацціі  
вв  ііннттеерреессаахх  ссууссппііллььссттвваа

За додатковою інформацією 
звертайтеся до нас

уу  ККииєєввіі
04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 14�А,
тел. (044) 428�76�10,�11, 
факс (044) 428�76�12,
office@mdi.org.ua, www.mdi.org.ua
уу  ЛЛььввооввіі
79044, м. Львів, вул. Сахарова, 37,
тел. (032) 244�32�18,�19,�21
usenk@mdi.lviv.ua

рифів на послуги централізованого водо�,
теплопостачання та водовідведення

7. Стратегічне планування на підприємствах
комунального господарства

8. Залучення приватного сектора в
діяльність комунальних підприємств

9. Залучення громадськості
10. Збільшення обсягів реалізації, підви�

щення збору платежів та зменшення втрат.
В історії Інституту � робота над впрова�

дженням двох проектів міжнародної
технічної допомоги за фінансової підтрим�
ки Агентства США з міжнародного роз�
витку (USAID).

Відразу після заснування (вересень
2004 � серпень 2005) Інститут у співпраці з
консультативною фірмою PADCO був за�
лучений до виконання чергового етапу
Програми "Реформування тарифів та рест�
руктуризація комунальних підприємств в Ук�
раїні", що була розпочата у жовтні 2000 р.
Власне, ця Програма для спеціалістів Інсти�
туту була не новою, оскільки вони з перших
днів були залучені до її впровадження в
якості консультантів фірми PADCO. Про�
грамою було охоплено 35 підприємств во�
до�, теплопостачання та водовідведення у
18 містах України.

У вересні 2005 р. за підтримки Агентст�
ва США з міжнародного розвитку (USAID)
Інститут розпочав впровадження нової
програми міжнародної технічної допомоги
� Проекту розповсюдження досвіду ре�
формування сфери комунальних послуг,
робота над яким триватиме до серпня
2007 р. і яким передбачено охопити кому�
нальні підприємства у 20 містах України.

Задля забезпечення рівних можливос�
тей для всіх міст України бути залученими
до участі у проекті, було вирішено утвори�
ти групи міст, що територіально належать
до чотирьох регіонів України � північно�
центрального, західного, південно�цент�
рального та східного. Сьогодні вже завер�
шено роботу з містами північно�централь�
ного (Борисполем, Лубнами, Ніжином,
Шосткою, Уманню) та західного (Ковелем,
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ППррааццііввннииккии  ттаа  ккооннссууллььттааннттии  ІІннссттииттууттуу  ммііссццееввооггоо  ррооззввииттккуу

ККееррііввннииццттввоо  ппррооееккттуу
РРооммааннююкк  ООллььггаа  ППааннаассііввннаа Президент ІМР, керівник проекту, 

кандидат економічних наук, доцент
м. Київ, oromanyuk@mdi.org.ua

ССллооббооддееннююкк  ІІггоорр  ППииллииппооввиичч Виконавчий директор ІМР, заступник 
керівника проекту, М.В.А.
м. Київ, islobode@mdi.org.ua

ЦЦииммббааллііссттиийй  ІІггоорр  ССттееппааннооввиичч Грант�менеджер проекту 
м. Київ, itsymbalisty@mdi.org.ua

ГГррууппаа  зз  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  ввппрроовваадджжеенннняя  ннааввччааллььнниихх  ппррооггрраамм
РРооггууллііннаа  ННааттааллііяя  ААннааттооллііїїввннаа Керівник групи, координатор навчальних 

програм проекту
м. Київ, rogulina@mdi.org.ua

ППррооккооппееннккоо  ТТееттяяннаа  ММииккооллааїїввннаа Консультант з організації та впровадження 
навчальних програм
м. Київ, prokopenko@mdi.org.ua

ГГррууппаа  ккооннссууллььттааннттіівв  зз  ппииттаанньь  ввооддооппооссттааччаанннняя  ттаа  ввооддооввііддввееддеенннняя
ГГііпппп  ТТааммаарраа  РРооммааннііввннаа Керівник групи

м. Львів, thipp@mdi.org.ua

ККааррппііннаа  ЕЕллііоонноорраа  ЮЮххииммііввннаа Консультант з питань енергозбереження
м. Львів ekarpina@mdi.org.ua

ККооппииттіінн  ААннааттоолліійй  ММииккооллааййооввиичч Консультант з питань водопостачання 
та водовідведення
м. Львів, akоpytin@mdi.org.ua

ММааккооввссььккиийй  ЄЄввггеенніійй  ССееррггііййооввиичч Консультант з питань водопостачання 
та водовідведення
м. Львів, emakovsky@mdi.org.ua

ТТррииллььооввссььккаа  ММааррііяя��ССооффііяя  РРооммааннііввннаа Консультант з питань водопостачання 
та водовідведення
м. Львів, mtryliovska@mdi.org.ua

ЦЦаарриинннниикк  ООллеегг  ЮЮррііййооввиичч Консультант з питань інфраструктури 
підприємств водо�, теплопостачання 
та водовідведення, кандидат технічних наук
м. Львів, otsarynnyk@mdi.org.ua

ШШааррккоовв  ММииххааййллоо  ВВаассииллььооввиичч Консультант з питань водопостачання 
та водовідведення
м. Львів, msharkov@mdi.org.ua
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ГГррууппаа  ккооннссууллььттааннттіівв  зз  ппииттаанньь  ттееппллооппооссттааччаанннняя
ППууггаачч  ББоорриисс  ММииккооллааййооввиичч Керівник групи

м. Львів, bpuhach@mdi.org.ua 

ССммаалльь  РРооммаанн  ММииххааййллооввиичч Консультант з питань теплопостачання
м. Львів, rsmal@mdi.org.ua

ДДооллииннссььккиийй  ВВооллооддииммиирр  ВВаассииллььооввиичч Консультант з питань теплопостачання
м. Львів, vdolynsky@mdi.org.ua

ГГррууппаа  зз  ппииттаанньь  ффііннааннссооввооггоо  ууппррааввлліінннняя  ттаа  ццііннооууттввоорреенннняя
ББааббаакк  ААллььооннаа  ВВааллееррііїїввннаа Керівник групи, Віце�президент ІМР

м. Київ, babak@mdi.org.ua

ААллееккссєєєєвваа  ННааттааллііяя  ООллееккссааннддррііввннаа Консультант з питань фінансового аналізу 
діяльності підприємств теплопостачання
м. Київ, alekseeva@mdi.org.ua

ВВаащщееннккоо  ААннннаа  ЄЄввггееннііввннаа Консультант з питань фінансового управління 
та ціноутворення у сфері теплопостачання
м. Київ, avasсhenko@mdi.org.ua

ККррююкк  ІІррииннаа  ІІввааннііввннаа Консультант з питань фінансового аналізу 
діяльності підприємств водопостачання 
та водовідведення та планування 
капітальних інвестицій
м. Київ, ikryuk@mdi.org.ua

ЛЛееввииццььккиийй  ММааккссиимм    ААннттооннооввиичч Консультант з питань управління та 
ціноутворення у сфері водопостачання 
та водовідведення
м. Київ, mlevytsky@mdi.org.ua

ННиичч  ААллььооннаа  ООллееккссааннддррііввннаа Консультант з питань управління 
та ціноутворення у сфері теплопостачання
м. Київ, nych@mdi.org.ua

ССллююссаарр  ІІррииннаа  ВВооллооддииммииррііввннаа Консультант з питань управління та 
ціноутворення у сфері водопостачання 
та водовідведення
м. Київ, slusar@mdi.org.ua

ШШееххооввццоовваа  ССввііттллааннаа  ООллееккссааннддррііввннаа Керівник групи  з питань фінансового аналізу 
та планування капітальних інвестицій
м. Львів, sshekhovtsova@mdi.org.ua
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ГГррууппаа  ккооннссууллььттааннттіівв  зз  ппииттаанньь  ббууххггааллттееррссььккооггоо  ооббллііккуу  ттаа  ооппооддааттккуувваанннняя
ЛЛииссееннккоо  ННааддііяя  ММииххааййллііввннаа Керівник групи, кандидат економічних наук, 

професор, сертифікований аудитор
м. Київ, lysenko@mdi.org.ua

ГГооннттаарр  ЛЛююддммииллаа  ВВаассииллііввннаа Консультант з питань обліку, аудиту та 
оподаткування, сертифікований аудитор, 
СAP, Dip. IFR ACCA
м. Київ, gontar@mdi.org.ua, golv@farlep.mk.ua

ООззеерраанн  ААллллаа  ВВооллооддииммииррііввннаа Консультант з питань обліку, аудиту та 
оподаткування, кандидат економічних наук, 
доцент, сертифікований аудитор, 
сертифікований міжнародний професійний 
бухгалтер (CIPA)
м. Київ, aozeran@mdi.org.ua

ППааннттееллііййччуукк  ЛЛааррииссаа  ББооррииссііввннаа Консультант з питань обліку, аудиту та 
оподаткування, доцент, сертифікований 
бухгалтер�практик (САР)
м. Київ, kons@i.com.ua 

ГГррууппаа  ккооннссууллььттааннттіівв  зз  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм  ттаа  ззббууттуу  ппооссллуугг
ЛЛееввииццььккиийй  ААннттоонн  ААннттооннооввиичч Керівник групи

м. Київ, alevytsky@mdi.org.ua

ГГрриибб  ЮЮллііяя  ООллееггііввннаа Консультант з інформаційних систем 
та збуту послуг
м. Київ, gryb@mdi.org.ua

ННааггооввііцциинн  ООллееккссааннддрр  ЛЛееооннііддооввиичч Консультант з інформаційних систем 
та збуту послуг
м. Київ, anagovitsin@mdi.org.ua

ППррооссккууррннііннаа  ВВааллееннттииннаа  ООллееккссііїїввннаа Консультант з інформаційних систем 
та збуту послуг
м. Київ, proskurnina@mdi.org.ua

ГГррууппаа  ккооннссууллььттааннттіівв  зз  ппииттаанньь  ззааллууччеенннняя  ггррооммааддссььккооссттіі
ССааффііууллііннаа  ККааддррііяя  РРаашшииттііввннаа Керівник групи, кандидат технічних наук, 

доцент
м. Київ, kadria@ticom.kharkov.ua

ССввєєжжееннццеевваа  ЮЮллііяя  ООллееккссааннддррііввннаа Консультант з питань залучення громадськості, 
кандидат соціологічних наук
м. Київ, yasvezh@mail.ru 

ШШееввччееннккоо  ССееррггіійй  ВВііккттооррооввиичч Консультант з питань залучення громадськості
м. Київ, safiulina@mdi.org.ua
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ККооннссууллььттааннттии  ппррооееккттуу
ССввяяттооццььккаа  ВВааллееннттииннаа  ГГррииггооррііввннаа Консультант з юридичних питань

м. Київ, svyatotska@mdi.org.ua

ЛЛееввииццььккиийй  ДДммииттрроо  ММииккооллааййооввиичч Консультант з юридичних питань
м. Київ, compdim@cdmaua.com 

ЛЛііссооггоорр  ЛЛааррииссаа  ССееррггііїїввннаа Економіст�аналітик, доктор економічних наук, 
старший науковий співробітник
м. Київ, lara_lis@ukr.net 

ГГррууппаа  ссппееццііааллііссттіівв  зз  ввииммііррюювваанньь
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