
 Матеріали до участі  міського голови  

у роботі колегії обласної державної 

адміністрації   

14 травня 2020 року  10.00 

ІНФОРМАЦІЯ  
  

Про підсумки  проходження 

опалювального сезону 2019/2020 року та 

затвердження першочергових заходів        

з підготовки підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та об'єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 року    

 

 

Підсумки   

проходження опалювального сезону 2019/20 року 
 

Відповідно до розпорядження міського голови від 01.11.2019 р. № 228 р  

„Про перенесення   початку  опалювального періоду 2019 – 2020 років                

у м. Херсоні”, опалювальний період 2019/2020 років в м. Херсоні 

розпочався 06 листопада 2019 року. 

Котельні МКП "Херсонтеплоенерго" (38 котелень), АТ "Херсонська ТЕЦ" 

(1 станція), ПП "Херсонтеплогенерація" (5 котелень) та ДП "Теплотехсервіс" 

ЗАТ "Теплотехніка" (4 котельні) включено в роботу та розпочато подачу 

теплоносія на об'єкти соціальної сфери міста  і житлові будинки. 

Для контролю та координації дій служб всіх теплопостачальних 

підприємств щодо забезпечення централізованої подачі теплоносія до лікарень, 

дитячих садків, шкіл і всіх житлових будинків та дотримання і регулювання 

гідравлічного режиму щотижнево працювала комісія  з організації   та 

підготовки господарського  комплексу  міста   до роботи в осінньо-зимовий   

період 2019 – 2020 років. Робота теплопостачальних підприємств і організацій, 

що обслуговують багатоквартирні житлові будинки, та цілодобова робота їх 

аварійних бригад дозволила забезпечити своєчасну подачу теплоносія до 

об’єктів та провести налагодження гідравлічного режиму.  

Протягом опалювального періоду температура теплоносія відповідала 

нормативним параметрам. Обладнання котелень та теплових пунктів 

відпрацювало стабільно, без крупних аварій. 

Аналіз аварійних ситуацій на мережах теплопостачання показав: 

- МКП "Херсонтеплоенерго" – 15 аварій (попередні 2018/2019 років - 

8 аварій); 

- АТ "Херсонська ТЕЦ» - 231  аварія (попередні 2018/2019 років -  

220 аварій). 

На котельнях та мережах теплопостачання «Херсонтеплогенерація» та 

«Теплотехсервіс» протягом опалювального сезону аварій не виникало.  
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Протягом опалювального періоду 2019 – 2020 років на 

внутришньобудинкових мережах теплопостачання виникло 63 аварії, які  

ліквідувалися у нормативні терміни. 

Для усунення наслідків снігових заносів керуючими компаніями та 

житлово-експлуатаційними підприємствами залучалось 119 працівників, 3 

одиниці техніки. У зимовий період використано 24 тони  піщаносоляної суміші. 
 

 Комунальним підприємством «Міське дорожнє управління» в рамках 

фінансової підтримки забезпечувалось проведення  робіт по утриманню 

вулично-дорожньої мережі міста у зимовий період. Крім того, на базі 

зазначеного комунального підприємства, організовано роботу диспетчерської 

служби та цілодобове чергування спеціалізованої техніки. 

 Протягом зимового періоду 2019-2020 років для очищення вулиць і 

доріг від снігу та обробки протиожеледними матеріалами, залучалося                

11 одиниць техніки комунального підприємства "Міське дорожнє управління". 

У зимовий період КП "Міське дорожнє управління" використано 1840 тон 

протиожеледної суміші. 
 

На підставі викладеного, – опалювальний сезон 2019 - 2020 років             

в місті Херсоні в цілому пройшов стабільно. Всі заклади соціально-

культурного призначення та будинки житлового фонду були забезпечені 

послугами з теплопостачання, котельні працювали задовільно, параметри 

теплоносія відповідали нормативним. 

 

 

 

Підготовка підприємств паливно-енергетичного комплексу,   

житлово-комунального господарства,  

об'єктів соціальної сфери та інфраструктури  

до осінньо-зимового періоду 2020/21 року 

 

По  завершенню опалювального періоду 2019 – 2020 років (відповідно до 

розпорядження міського голови від 27.03.2020 № 73р - 31 березня 2020 року), 

теплопостачальними підприємствами м. Херсона  виконано гідравлічні 

випробування теплових мереж, визначено аварійні ділянки та розроблено 

відповідні заходи з підготовки об'єктів теплопостачання до роботи в осінньо-

зимовий період 2020 – 2021 років. 

Рішенням виконкому міської ради від 16.04.2020 № 157 підведено 

підсумки проходження опалювального періоду 2019 – 2020 років, визначено 

заходи з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-

зимовий період 2020 – 2021 років та затверджено склад міської  комісії з 

організації та підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-

зимовий період 2020 – 2021 років. 
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Теплове господарство міста 

              

 Під час підготовки до опалювального сезону 2020/2021 років   

теплопостачальні підприємства міста Херсона спрямовують роботу на 

виконання заходів, які дозволять забезпечити сталу роботу об'єктів 

теплопостачання, раціональне використання природного газу та зменшення 

його споживання. 
 

1. Теплопостачальними підприємствами м. Херсона передбачено 

підготовку: 

- МКП "Херсонтеплоенерго" – 38 котелень, 36 теплопунктів та 88,6 км. 

теплових мереж;  

- ПП "Херсонтеплогенерація" – 5 котелень та 4,3 км теплових мереж; 

      - АТ "Херсонська ТЕЦ" –1 станції, 35 теплопунктів (в тому числі 27 

переданих в управління) та  111,69 км теплових мереж;  

      - ДП "Теплотехсервіс"– 4 котелень та 2,05 км теплових мереж. 

 

Розрахунки теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ та 

оплата споживачів за послуги з теплопостачання  

 

МКП "Херсонтеплоенерго" 
 

Розрахунки теплопостачального підприємства перед НАК "Нафтогаз 

України" за спожитий в опалювальному періоді 2019-2020 років природний газ 

– складають 19,25 %, борг цього періоду – 119,1 млн грн (згідно з 

договорами з НАК "Нафтогаз України" кошти, що надходили від споживачів за 

поточні послуги з теплопостачання, перераховувалися на погашення 

заборгованості за природний газ минулого опалювального періоду). 

Загальний борг з урахування минулих  років – 143 млн грн. 
 

Оплата АТ "Херсонгаз" за транспортування становить 82,6 %. Борг - 

3 млн. грн. 

 

Загальний відсоток оплати споживачів за послуги з теплопостачання 

за опалювальний період 2019-2020 років – 75 %, у тому числі населення – 

69,5 %.  

Заборгованість споживачів за опалювальний період 2019-2020 років – 

68 млн. грн., у т.ч. населення – 66 млн. грн.  

Загальний борг споживачів, з урахуванням минулих років становить 

157 млн. грн., у тому числі населення – 151 млн. грн. 
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АТ "Херсонська ТЕЦ" 
 

Розрахунки теплопостачального підприємства перед НАК "Нафтогаз 

України" за спожитий в опалювальному періоді 2019-2020 років природний газ 

– складають 63 %, борг цього періоду – 73,9 млн. грн.  
 

Заборгованість підприємства перед АТ "Херсонгаз" за транспортування 

становить 10,3 млн. грн. 
 

Загальний відсоток оплати споживачів за опалювальний період 2019-

2020 років – 63,3 %, у тому числі населення – 60 %. Загальний борг 

споживачів за опалювальний період становить 97,2 млн. грн., у тому числі 

заборгованість населення складає – 76,4 млн. грн.  

 

ПП "Херсонтеплогенерація" 
 

Розрахунки теплопостачального підприємства перед НАК "Нафтогаз 

України" за спожитий в опалювальному періоді 2019-2020 років природний газ 

– складають 93,6 %. Борг цього періоду становить – 510,6 тис. грн.  

Оплата  АТ "Херсонгаз" за транспортування становить 85,3%. Борг – 214 

тис. грн. 

 

Загальний відсоток оплати споживачів за опалювальний період 2019-

2020 років – 78,4 %, у тому числі населення – 70,7 %. Загальна 

заборгованість споживачів – 5,6 млн грн, у тому числі заборгованість 

населення – 4,9 млн. грн.  

 

Соціальна сфера 

 

Планом підготовки об’єктів соціальної сфери передбачено підготовку: 

- 72 шкіл.  

- 72 дитячих садків.  

- 38 закладів охорони здоров'я. 

- 50 закладів культури.  

 

Дорожньо-мостове господарство 

 

Станом на 13.05.2020 підрядними організаціями управління 

транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради виконано 

роботи з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі міста 

загальною площею 1794 м2 на суму 3,4 млн грн. 

 

Крім того передбачено фінансову підтримку комунальному 

підприємству «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради у сумі 

12,4 млн грн., у тому числі, й на заходи з утримання доріг у зимовий період 

2020/21 року.  
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Комунальне підприємство «Міське дорожнє управління» 

Херсонської міської ради забезпечено 13 одиницями спеціалізованої техніки 

для роботи у зимовий період. На базі цього комунального підприємства 

заготовлено близько 3000 тон протиожеледної суміші з піску і солі та 150 

тон технічної солі. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                Ігор КОЗАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Войтенко  49 54 51 

Володимир Чушак  49 60 92 


