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СУЧАСНИЙ СТАН КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Проаналiзовано сучасний стан комунальної енергетики України, зокрема, опалювальних котелень i теплових мереж,
газоспоживання i шляхiв його зменшення, а також водопостачання i напрямiв його покращання.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є
важливою галуззю народногосподарського комплексу, яка забезпечує населення, промисловi
пiдприємства i громадськi органiзацiї необхiдними послугами. На сьогоднi в ЖКГ функцiонує
близько 7 тисяч пiдприємств i органiзацiй, експлуатується майже 25% основних засобiв, задiяних в економiцi держави, зайнято 5% працездатного населення. Проте бiльшiсть пiдприємств галузi працюють за рахунок ресурсних можливостей, накопичених ще до початку 90-х рокiв.
Вiдсутнiсть систематичного реформування
цiєї сфери економiки спiльно з недосконалою
нормативно-правовою базою та непослiдовнiстю
у прийняттi рiшень стають на завадi вирiшенню
головних завдань зi створення фiнансово-спроможних пiдприємств ЖКГ, зменшення питомих
витрат матерiальних i енергетичних ресурсiв,
пiдвищення рiвня та якостi надання послуг. Це
спричинило ситуацiю, за якої iнфраструктура галузi опинилася на межi розвалу.
Вiдсутнiсть iнвестицiй та обiгових коштiв
пiдприємств призвели до значного погiршення
технiчного стану основних фондiв, пiдвищення
аварiйностi об'єктiв ЖКГ, збiльшення питомих
витрат i непродуктивних витрат матерiальних i
енергетичних ресурсiв, що негативно впливає на
рiвень та якiсть комунальних послуг.
Сьогоднi комунальне господарство перебуває
в кризовому станi через моральне та фiзичне
зношення теплового обладнання. На комунальних пiдприємствах усiх форм власностi та вiдомчого пiдпорядкування експлуатується близько 30
тисяч котелень, загальний технiчний стан яких є

критичним. У табл. 1 наведено структуру кiлькостi опалювальних котелень України за їх
одиничною потужнiстю на кiнець 2007 року [1].
Як видно з наведених даних, переважна бiльшiсть котелень країни мають одиничну потужнiсть до 3 Гкал/год – їх питома вага становить
82,3% вiд усiх котелень. При цьому в мiських поселеннях їх частка є дещо меншою – 76,8%, тодi як у
сiльськiй мiсцевостi їх найбiльше – 91,7%. Питома
вага котелень потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год у
цiлому по країнi становить 14,2%: у мiстах i поселеннях мiського типу – 18,3%, в сiльськiй мiсцевостi – всього 7,4%. На котельнi потужнiстю вiд 20
до 100 Гкал/год у цiлому по країнi припадає 2,7%,
вони зосередженi в основному в мiських поселеннях (89%), тому питома вага їх тут переважає –
3,8%. В сiльськiй мiсцевостi таких котелень налiчується лише 89 одиниць (0,8%).
Котельних потужнiстю 100 Гкал/год i понад в
Українi налiчується 219 одиниць, їх питома вага
в структурi всiх котелень становить 0,8%, при
цьому 209 одиниць (95,4%) знаходяться в мiських поселеннях, в сiльськiй мiсцевостi лише 10
таких котелень (0,1% усiх котелень у сiльськiй
мiсцевостi). В цiлому на кiнець 2007 року в
мiстах та селищах мiського типу працювало 18
тис. 816 котелень, що становило 62,8%, а в сiльськiй мiсцевостi – 11 тис. 149 котелень, або 37,2%
загальної кiлькостi їх в Українi (табл. 1).
Структура споживання котельно-пiчного
палива була такою: на твердому паливi працювало 33,1%, на рiдкому – 1,9% i на газоподiбному
паливi – 64,3% усiх котелень. Їх сумарну потужнiсть на кiнець 2007 року наведено в табл. 2 – в

Таблиця 1. Структура кiлькостi опалювальних котелень України
в тому числi:

Кiлькiсть
котелень,
одиниць

%

мiськi поселення

%

сiльська
мiсцевiсть

%

Усього котелень
у тому числi потужнiстю:

29965

100,0

18816

100,0

11149

100,0

до 3 Гкал/год

24668

82,3

14447

76,8

10221

91,7

вiд 3 до 20 Гкал/год

4265

14,2

3436

18,3

829

7,4

вiд 20 до 100 Гкал/год

813

2,7

724

3,8

89

0,8

100 i бiльше Гкал/год

219

0,8

209

1,1

10

0,1
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цiлому по країнi вона становила 138,3 тис.
Гкал/год, в тому числi в мiських поселеннях –
120,2 тис. Гкал/год, або 86,9% i в сiльськiй мiсцевостi – 18,1 тис. Гкал/год, або 13,1%. Питома вага
котельних потужнiстю до 3 Гкал/год, яких за
кiлькiстю було найбiльше, в сумарнiй потужностi
всiх котелень країни становить лише 15,5%, котельнi потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год – вiдповiдно 22,7%, потужнiстю вiд 20 до 100 Гкал/год –
22,4%. Котельнi потужнiстю 100 Гкал/год i бiльше, яких за кiлькiстю було найменше, сумарною
потужнiстю є найбiльшими – їхня частка в сумарнiй потужностi всiх котелень становить 39,4%. В
мiських поселеннях питома вага потужностi котелень 100 Гкал/год i бiльше є найбiльшою – 44,3%,
а найменшою – потужнiсть котелень до 3
Гкал/год, їхня частка дорiвнює 11,1% сумарної
потужностi всiх котелень. У сiльськiй мiсцевостi
питома вага цих котелень у сумарнiй потужностi є
найбiльшою – 45,1%, а найменшою – потужнiсть
котелень 100 Гкал/год i бiльше, їхня частка становить 6,7% (табл. 2).
На кiнець 2007 року комунальна енергетика
України налiчувала 69,8 тисяч установлених
котлiв, з яких 23,7% функцiонують понад 20 рокiв.
При цьому значна їх кiлькiсть має коефiцiєнт
корисної дiї (ККД) нижчий за 82%. Структуру
виробництва теплової енергiї цими котлами за
2007 рiк наведено в табл. 3, з якої видно, що в мiських поселеннях понад половину тепла виробляють
котельнi потужнiстю 100 Гкал/год i бiльше
(51,5%), котельнi потужнiстю вiд 20 до 100
Гкал/год, вiдповiдно, 20,5%, потужнiстю вiд 3 до 20
Гкал/год – 18,7%, а малопотужнi котельнi до
3 Гкал/год дають лише 9,3% сумарного вироблення
теплової енергiї в мiських поселеннях. У сiльськiй
мiсцевостi питома вага вироблення тепла котельними потужнiстю вiд 3 до 20 та вiд 20 до 100
Гкал/год є майже такою, як i в мiських поселеннях

– вiдповiдно 18,6 i 13,6%. Натомiсть частка вироблення тепла котельними потужнiстю до 3 Гкал/год
превалює – 65,2%, потужнi котельнi 100 Гкал/год i
бiльше виробляють лише 2,6% сумарного вироблення теплової енергiї в сiльськiй мiсцевостi. В
цiлому по Українi частка вироблення тепла котельними одиничною потужнiстю до 3 Гкал/год становила 11,5%, вiд 3 до 20 Гкал/год – 18,6%, вiд 20 до
100 Гкал/год – 20,3% i потужнiстю 100 Гкал/год i
бiльше – 49,6% загального вироблення теплової
енергiї котельними України у 2007 роцi.
Попри поступове зменшення, питомi витрати
палива на вiдпуск теплової енергiї ще є надто
високими (понад 170–190 кг у.п. на 1 Гкал теплоти), тодi як у розвинених країнах Європи цей
показник становить 140–150 кг у.п./Гкал. Не
вiдповiдає вимогам експлуатацiї i технiчний стан
теплових мереж, загальна протяжнiсть яких у
двотрубному обчисленнi становить 35,7 тис. км. З
них 5 тис. 185 км, або 14,5%, перебувають в
аварiйному станi, внаслiдок чого щорiчнi втрати
теплової енергiї значно перевищують нормативнi. Тепло-, гiдроiзоляцiя на теплових мережах є
застарiлою та малоефективною, а загальна
зношенiсть мереж становить 70%.
Тепловi втрати енергiї при її транспортуваннi
в мережах сягають 20-30%. У структурi споживання палива – близько 70-80% становить
природний газ (загалом до 31-33 млрд. м3 за рiк),
iмпорт якого останнiм часом обтяжений низкою
проблем. Майже не використовуються мiсцевi,
вiдновлювальнi та нетрадицiйнi паливнi ресурси.
Центральнi та iндивiдуальнi тепловi пункти,
що забезпечують потреби систем опалення, гарячого водопостачання та вентиляцiї, також значною мiрою перебувають у незадовiльному станi.
На багатьох теплопунктах експлуатуються застарiлi кожухотрубнi водопiдiгрiвачi з низьким
коефiцiєнтом теплопередачi, приєднання їх до

Таблиця 2. Сумарна потужнiсть котелень України на кiнець 2007 року [1]
в тому числi потужнiстю, Гкал/год

Сумарна
потужнiсть
котелень

до 3

Гкал/год

питома
вага в
сумарнiй
потужностi, %

Територiя
Гкал/год

%

вiд 3 до 20

Гкал/год

питома
вага в
сумарнiй
потужностi, %

вiд 20 до 100

100 i бiльше

Гкал/год

питома
вага в
сумарнiй
потужностi, %

Гкал/год

питома
вага в
сумарнiй
потужностi, %

Мiськi
поселення

120228,4 100,0

13302,6

11,1

26117,0

21,7

27545,6

22,9

53263,2

44,3

Сiльськa
мiсцевiсть

18119,5

100,0

8170,3

45,1

5333,1

29,4

3403,1

18,8

1213,0

6,7

Усього

138347,9 100,0

21472,9

15,5

31450,1

22,7

30948,7

22,4

54476,2

39,4
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Таблиця 3. Структура виробництва теплової енергiї котельними України у 2007 роцi [1]
в тому числi котельними потужнiстю, Гкал/год
до 3
Вироблено
теплової
Територiя
енергiї за
рiк, тис.
Гкал

вiд 3 до 20

тис.
Гкал

питома
вага в
загальному
виробництвi
теплової
енергiї, %

тис.
Гкал

питома
вага в
загальному
виробництвi
теплової
енергiї, %

вiд 20 до 100

100 i бiльше

тис.
Гкал

питома
вага в
загальному
виробництвi
теплової
енергiї, %

тис.
Гкал

питома вага
в загальному
виробництвi
теплової
енергiї,%

Мiськi
поселення

94049,0

8750,9

9,3

17541,2

18,7

19325,7

20,5

48431,2

51,5

Сiльськa
мiсцевiсть

3761,6

2452,1

65,2

699,9

18,6

510,1

13,6

99,5

2,6

Усього

97810,6

11203

11,5

18241,1

18,6

19835,8

20,3

48530,7

49,6

мереж не завжди вiдповiдає чинним нормам, майже 40% теплових пунктiв перебуває в поганому
станi, що спричиняє постiйнi перебої в гарячому
водопостачаннi та перевитрати паливно-енергетичних ресурсiв.
Втiм, перш нiж модернiзувати та реконструювати комунальну енергетику, необхiдно налагодити облiк використання теплової енергiї, води, газу та електроенергiї в галузi. Було прийнято не одну постанову Кабiнету Мiнiстрiв
України щодо оснащення житлового фонду засобами облiку та регулювання споживання води i
теплової енергiї. Свого часу було розроблено
навiть “Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами облiку витрачання та регулювання споживання води i теплової енергiї”, котра з певних причин не була
реалiзована [2]. Серед iншого, називають вiдсутнiсть фiнансування, але справа не лише в цьому,
про що свiдчить такий факт. У 2007 роцi з
державного бюджету на фiнансування програм
енергозбереження було видiлено 100 млн.
гривень, але не всi регiони використали наданi їм
кошти, хоча i були в однакових умовах. Так, на
Хмельниччинi, у Кам’янець-Подiльському, видiленi кошти використано в повному обсязi, а Закарпатська область не використала 40%. Найбiльше видiленими коштами не скористалася
столиця України – 51%, а це 20 млн. грн. За таку
суму можливо було придбати двi тисячi лiчильникiв, внаслiдок чого майже 200 тисяч киян
отримали б змогу сплачувати за теплову енергiю
в пiвтора рази менше. Це при тому, що на сьогоднi по Києву облiковується лише 20% спожитого
тепла та 22% гарячої води.
У 2008 роцi держава видiлила на реалiзацiю
регiональних
програм
енергозбереження
600 млн. грн., iз них 300 млн. грн. мають бути
Сучасний стан комунальної енергетики України
ЄВТУХОВА Т.О., СИМБОРСЬКИЙ А.I.

спрямованi на забезпечення приладами облiку
використання тепла i води, 130 млн. грн. – на
ремонт i реконструкцiю котелень i мереж та
70 млн. грн. – на термомодернiзацiю старих
будинкiв [3].
Важливим напрямом у комунальнiй теплоенергетицi є зменшення споживання природного
газу за рахунок:
1. Виробництва й активного залучення в
паливнi ресурси бiогазу та газу звалищ вiдходiв,
шахтного метану, доменного та мартенiвського
газу, супутнього газу нафтовидобування, некондицiйного природного газу, газу малодебiтних
свердловин, розчиненого газу геотермальних вод.
З урахуванням реальної калорiйностi та обсягiв
зазначених газiв об'єми замiщення можуть становити до 1,5-2 млрд. м3 магiстрального природного
газу на рiк.
2. Використання мiсцевих та альтернативних
видiв палива, а саме: бурого вугiлля, дров, вiдходiв деревообробки, соломи, твердих побутових
вiдходiв, торфу, лушпиння, iнших видiв бiомаси,
їх сумiшей та композицiй. Наявнi в Українi рiчнi
об'єми бiомаси (14,8 млн. т у.п.) дозволяють
вивiльнити до 12,3 млрд. м3 газу на рiк.
3. Використання синтез-газу. Одним iз ефективних напрямiв використання мiсцевих видiв
палива є впровадження технологiй з виробництва та використання синтетичного газу як альтернативного природному газу виду палива. На
сьогоднi впроваджено понад 40 установок з виробництва iз мiсцевих видiв палива синтетичного
газу, який використовується для опалення об'єктiв бюджетної та соцiальної сфери (школи, лiкарнi, дитячi садки тощо) у Вiнницькiй, Київськiй,
Львiвськiй та iнших областях України. Втiм, це
лише пiлотнi проекти. Розрахунки показують, що
за умови державної пiдтримки можливо досягти
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у 2010 роцi виробництва синтетичного газу в
обсязi 4 млрд. м3, що дасть змогу замiстити 2,5
млрд. м3 природного газу. З урахуванням постiйно зростаючих цiн на природний газ це питання
набуває загальнодержавного значення.
4. Бiоенергетичнi технологiї використання
бiомаси лiсу та вiдходiв сiльського господарства
як палива. Ресурси невикористаних вiдходiв
лiсового та сiльського господарств перевищують
потреби палива для опалювальних котелень
майже у чотири рази. Виробництво теплової
енергiї в системах теплопостачання сiльських
поселень може бути значною мiрою переведено
на використання бiомаси: вiдходiв лiсового i сiльського господарства. Першочерговим завданням
може стати реконструкцiя для використання
бiомаси хоча б частини з наявних семи тисяч
котелень, що споживають тверде паливо в сiльськiй мiсцевостi.
5. Використання бiогазу, отриманого зi стокiв
очисних споруд. У недавньому минулому виробництво бiогазу на станцiях очистки комунальних
стокiв було досить поширене в Українi. На станцiях очистки комунальних стокiв встановлено
метантенки сумарним об’ємом 162 тис. м3.
Останнiм часом новi метантенки не вводилися в
експлуатацiю, а кiлькiсть працюючих значно
зменшилась. Сьогоднi лише на комунальних
очисних спорудах Києва бiогаз використовується
як паливо в котельнi. Актуальним завданням є
вiдновлення виробництва бiогазу та органiзацiя
його використання. Технiчно доступне виробництво бiогазу при переробцi осаду стiчних вод
мiст становить 334 млн. м3 на рiк. З використанням такої кiлькостi бiогазу можливо виробити
до 700 млн. кВт·год електроенергiї, а встановлена
потужнiсть електрогенеруючих установок (з
газомоторним чи газотурбiнним приводом) може
сягати 90 МВт. За статистичними даними, на
очистку 1000 м3 стокiв споживається в середньому 199,3 кВт·год електроенергiї, а для очистки
всiх комунально-побутових стокiв мiст в обсязi
3235 млн. м3/рiк оцiночно потрiбно буде
644 млн. кВт·год. Таким чином, у цiлому по Українi використання бiогазу, що виробляється з
осаду стiчних вод, дозволить повнiстю забезпечити електроенергiєю технологiчний процес очистки комунально-побутових стокiв.
6. Використання бiогазу зi звалищ твердих
побутових вiдходiв. Найближчим часом основним напрямом залишається захоронення значної
частки твердих побутових вiдходiв. Отже, видобування бiогазу зi звалищ є досить перспектив-
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ним i може становити 2308 млн. м3 на рiк. Бiогаз,
вилучений зi звалищ, може використовуватись
для виробництва теплової та електричної енергiї,
необхiдних для експлуатацiї звалищ, з частковою
передачею електроенергiї до енергетичної системи. Сумарна потужнiсть електрогенеруючих
установок з газотурбiнним або газомоторним
приводом може становити до 600 МВт з рiчним
виробництвом електроенергiї 4846 млн. кВт·год.
7. Утилiзацiя побутових вiдходiв. Планами
розвитку комунального господарства передбачається органiзацiя глибокої переробки твердих побутових вiдходiв з вилученням вторинних сировинних матерiальних ресурсiв, при цьому можлива органiзацiя виробництва паливних брикетiв
iз вiдходiв в обсязi до 4,1 млн. т, а їх енергетична
цiннiсть еквiвалентна 1,88 млн. т у.п. на рiк.
Енергетичнi об’єкти значно дорожчi за звичайнi
смiттєспалювальнi установки, тому органи самоврядування областей поки не розглядають можливостi створення великих смiттєспалювальних
заводiв з виробництвом товарної теплової та електричної енергiї. Досвiд зарубiжних країн свiдчить,
що паливнi брикети з твердих побутових вiдходiв
можуть використовуватись в енергетичних
котлах для спалювання разом iз вугiллям. При
використаннi вказаної кiлькостi паливних брикетiв iз твердих побутових вiдходiв на ТЕЦ можна
було б виробити 5295 млн. кВт·год електроенергiї.
Таке паливо може забезпечити експлуатацiю в
базовому режимi майже 800 МВт паротурбiнних
установок ТЕЦ [4].
В житлово-комунальнiй теплоенергетицi
України використовується одна чверть котельнопiчного палива вiд загального обсягу його споживання рiзними галузями народного господарства.
Переважна частина цього палива, а саме природний газ, iмпортується, що призводить до посилення енергетичної залежностi держави. Тому
тут зосереджено значний потенцiал енергозбереження, навiть часткове досягнення якого сприятиме пiдвищенню енергетичної безпеки України. У 2005 роцi споживання котельно-пiчного
палива в галузi становило 41485 тис. т у.п. (25%).
Кiлькiсть палива, яка прогнозується до споживання в комунальнiй теплоенергетицi вiдповiдно
до Стратегiї розвитку України до 2030 року,
у 2010 роцi зменшиться до 40961 тис. т у.п. (23%)
i у 2020-му – до 38308 тис. т у.п. (18%), тобто
знизиться на 3177 тис. т у.п., або на 7,7% [5].
Проблема газопостачання завжди була досить
гострою для України через значний обсяг споживання природного газу, високу частку його в енерПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ • 17/2008
www.ienergy.kiev.ua
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гетичному балансi, суттєву газоємнiсть експортоорiєнтованих галузей промисловостi (металургiйної, хiмiчної) та обмежений власний видобуток,
який забезпечував не завжди платоспроможних
споживачiв – населення, що i зумовлювало низький рiвень стiйкостi системи газозабезпечення.
Споживання природного i зрiдженого газу в мiських поселеннях та сiльськiй мiсцевостi України за
2007 рiк наведено в табл. 4 [6].
Таблиця 4. Споживання природного i зрiдженого газу
в мiських поселеннях та сiльськiй мiсцевостi
України у 2007 р.
у тому числi:
Всього
спожито
за рiк

52069,9
%

населення

комунальнопобутовi
потреби

виробничотехнологiчнi
потреби газового господарства

Природний газ, млн. куб. м
16652,6
10053,8
1028,9
32,0

19,3

Втрати
газу
за рiк

492,2

1,9

0,9

Зрiджений газ, т
148447

72020

5437

21083

2003

%

48,5

3,7

14,2

1,3

Споживання природного газу в Українi 2007
року становило 56 млрд. м3, з яких 16,7 млрд. м3,
або 32%, пiшло населенню; понад 10 млрд. м3
(19,3%) – на комунально-побутовi потреби;
1 млрд. м3 (1,9%) – на виробничо-технологiчнi
потреби газового господарства; 429 млн. м3, або
0,9%, становили втрати газу в газотранспортних
мережах. А iншi 23,8 млрд. м3 (45,9%) спожито в
промисловостi, будiвництвi, на транспортi та
iншими сферами економiки.
Споживання зрiдженого газу досягло 148,4
тис. т, iз котрих майже половину – 48,5% вiдпущено населенню; 14,2% – на виробничо-технологiчнi потреби газового господарства; 3,7% становили комунально-побутовi потреби; 1,3% – втрати зрiдженого газу.
Питома вага загальної житлової площi, де
споживають газ, на кiнець 2006 року становила в
мiських поселеннях 81,9%, а в сiльськiй мiсцевостi 84,3%. В цiлому природним газом у країнi
нинi газифiковано 12,7 млн. квартир, в тому числi
10,1 млн. квартир у мiських поселеннях, що
становить 79,3%, i 2,6 млн. квартир, або 20,7%, в
сiльських населених пунктах. Зрiдженим газом
газифiковано майже 3,5 млн. квартир, iз яких
2,5 млн. квартир знаходяться в сiльськiй мiсцевостi – це 71,8% сумарної кiлькостi квартир, якi
споживають зрiджений газ, i майже мiльйон
квартир, або 28,2%, у мiських поселеннях.
Сучасний стан комунальної енергетики України
ЄВТУХОВА Т.О., СИМБОРСЬКИЙ А.I.

На сьогоднiшнiй день питома вага загальної
житлової площi, яка обладнана водопроводами та
окремими водопровiдними мережами, що подають
воду населенню та пiдприємствам, установам i
органiзацiям на господарсько-побутовi потреби,
становить у мiських поселеннях 76,7%, в сiльськiй
мiсцевостi – 20,6%. По каналiзацiї цi показники
становлять вiдповiдно 75,4% та 16,3% [7].
Детальну характеристику водопостачання
України на кiнець 2007 року наведено в табл. 5
(стор. 36), яка вiдзначається насамперед одиничною протяжнiстю водоводiв, вуличної водопровiдної мережi та внутрiшньо-квартальної i внутрiшньо-дворової мережi. Так, сумарна протяжнiсть водоводiв у країнi становить 53,5 тис. км, з
яких 17,3 тис. км, або 32,3%, є зношеними та
аварiйними. При цьому 30,4 тис. км водоводiв,
тобто 56,8%, розташовано в мiстах i селищах мiського типу, а 23,1 тис. км, або 43,2% – в сiльськiй
мiсцевостi. Частка зношених i аварiйних водоводiв становить вiдповiдно 33,7 i 30,4%.
Протяжнiсть вуличної водопровiдної мережi в
цiлому по країнi становить 102,9 тис. км, з яких
39,2 тис. км, або 38,1%, є аварiйними. В мiських
поселеннях експлуатується 63,6 тис. км, чи 61,8%,
а в сiльськiй мiсцевостi 39,3 тис. км – 38,2%
сумарних вуличних водопровiдних мереж. Частка
зовсiм зношених та аварiйних водопровiдних
мереж у них становить вiдповiдно 41,4 та 32,7%.
Одинична протяжнiсть внутрiшньо-квартальної та внутрiшньо-дворової мережi в країнi становить 25,1 тис. км, у тому числi 19,5 тис. км, або
77,6% в мiських поселеннях i 5,6 тис. км, або
22,4% – в сiльськiй мiсцевостi. З них частка
зношених i аварiйних мереж в цiлому по країнi
становить 35,6%, в тому числi в мiських поселеннях 39%, а в сiльськiй мiсцевостi 23,5%.
Таким чином, понад третина протяжностi всiх
водоводiв перебуває в аварiйному станi та потребує на термiнову замiну. Не в лiпшому станi перебувають i каналiзацiйнi мережi – 30% їх загальної
протяжностi мають аварiйний стан. Проблема
ускладнюється також тим, що витоки з каналiзацiйних мереж, крiм вторинного забруднення
питної води, зумовлюють пiдтоплення територiй
населених пунктiв у окремих регiонах країни.
В 2007 роцi в мережi було подано 4,9 млрд. м3
води i витрачено на це 3,5 млрд. кВт·год електроенергiї (табл. 5). Проведенi розрахунки показують, що питомi норми водоспоживання перевищують аналогiчнi показники розвинених країн у
1,5-3 рази i становлять понад 300 лiтрiв на одну
особу за добу, втрати в системах водопостачання
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Таблиця 5. Характеристика водопостачання України у 2007 роцi [9]
Одинична протяжнiсть на кiнець року, км

Витрати
Подано
електровнутрiшньоводи
з неї:
квартальної та зношеної в мережу, енергiї на
внутрiшньовсього тис. водопоста
тачання за
дворової мережi аварiйної
куб. м
рiк, тис.
кВт·год

водоводiв

з них:
зношених
та аварiйних

вуличної
водопровiдної
мережi

з неї:
зношеної та
аварiйної

Усього

53561,7

17289,1

102938,4

39185,5

25143,6

8941,7

4852526

3500680,9

Мiськi
поселення

30448,9

10255,1

63598,6

26330,8

19516,3

7619,5

4572153

3267038,8

Сiльська
мiсцевiсть

23112,8

7034,0

39339,8

12854,7

5627,3

1322,2

280373

233642,1

Територiя

сягають 30-40%, а в деяких регiонах перевищують i
50% [8].
Четверта частина водопровiдних очисних
споруд i кожна п’ята насосна станцiя водопровiдно-каналiзацiйного господарства України
вiдпрацювали нормативний термiн амортизацiї.
Фактично амортизовано половину насосних
агрегатiв, з яких 40% потребує замiни. Тож для
полiпшення стану водопровiдно-каналiзацiйного
господарства насамперед необхiдно:
– забезпечити якiсть води джерел водопостачання вiдповiдно до стандарту "Джерела централiзованого господарсько-питного водозабезпечення";
– лiквiдувати диспропорцiї мiж потужностями систем водопостачання та очищення стiчних вод населених пунктiв;
– забезпечити очищення мiських стiчних вод
вiдповiдно до вимог природоохоронних законiв;
– утилiзувати осади стiчних i природних вод.

Для покращення водопостачання в ЖКГ
України пропонується:
– впровадити комплекс економiчних, науково-технiчних i правових заходiв щодо охорони та
полiпшення стану водного басейну;
– розробити i впровадити правовi та економiчнi важелi регулювання рацiонального водопостачання iз застосуванням сучасних систем облiку водоспоживання;
– оптимiзувати використання та штучне
поповнення пiдземних вод для питного водопостачання.
Отже, в житлово-комунальному секторi щiльно переплелися технiчнi, технологiчнi, екологiчнi, економiчнi та соцiальнi проблеми. Тому
завдання комплексної модернiзацiї житловокомунального господарства є надзвичайно актуальним для держави, оскiльки має на метi пiдвищення енергетичної безпеки.
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