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На сьогодні в сфері теплопостачання існують невирішені проблеми, що 

характерні для більшості населених пунктів України, зокрема: 

- потужності встановленого обладнання котелень, як правило, значно 

перевищують теплові навантаження; 

- не виконуються вимоги чинних в Україні норм і правил щодо 

регулювання та обліку теплової енергії при її виробництві, транспортуванні 

та споживанні; 

- основне та допоміжне обладнання котелень практично вичерпало всі 

допустимі терміни експлуатації (термін експлуатації понад 57% котелень 

перевищує 20 років); 

- низька надійність теплових мереж через відсутність їх резервування, 

вичерпаний природний ресурс та незадовільна теплоізоляція, що обумовлює 

великі втрати тепла (до 30%), суттєві економічні збитки внаслідок частих 

аварій та значних обсягів ремонтних робіт;  

- в більшості міст централізоване гаряче водопостачання здійснюється за 

графіком, в окремих містах, у т.ч. обласних центрах, воно взагалі відсутнє, а 

трубопроводи систем гарячого водопостачання не підлягають відновленню. 

Також серйозною проблемою в населених пунктах є некероване 

відключення споживачів від централізованої системи теплопостачання та 

перехід на індивідуальне (поквартирне) опалення, що призводить до 

"розбалансування" теплових мереж та "перевантаження" газових мереж, тиск 

і діаметри яких не враховують додаткового обсягу споживання газу. Це 

призводить до значних втрат паливо-енергетичних ресурсів та збитків, 

особливо в нинішніх умовах зростання цін на енергоносії, зокрема на 

природний газ. 

Теплопостачальні підприємства, які експлуатують потужні централізовані 

системи теплопостачання не в змозі скорочувати свої витрати у строгій 

відповідності з рівнем падіння попиту на тепло в короткостроковий та 

середньостроковий перспективах. Таким чином, зниження попиту на тепло 

веде не до економії палива, а до надлишкового виробництва тепла, яке 

розсіюється у вигляді теплових втрат. Затрати залишаються високими і їх 

неможливо в короткий період скоротити, внаслідок чого виникає 

необхідність в підвищенні тарифів, що в свою чергу веде до зниження 

кількості споживачів. 

Практично для всього житлового фонду характерна проблема технічного 

та морального зношення інженерного обладнання будинків. 
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В системах опалення будинків відсутнє обладнання автоматичного 

регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури 

зовнішнього повітря, температури повітря в квартирах. 

Таким чином, в якості організаційно-економічного механізму слід 

розглядати комплексну систему, що складається з системи забезпечення, 

функціональної та цільової системи, які містять певну сукупність 

організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні і 

організаційні параметри системи управління підприємством з метою 

забезпечення ефективності управління і отримання конкурентних переваг. 

Організаційно-економічні заходи функціонування галузі 

теплопостачання: 

- розроблення економічної моделі державного регулювання на ринку 

комунальних послуг та системи її законодавчого забезпечення; 

- розроблення нової державної  політики, спрямованої на забезпечення 

належних умов проживання та якісного обслуговування громадян країни; 

- створення умов для вирішення питань економічного стимулювання 

енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, у 

житлових та адміністративних будівлях. 
 


