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Структура собівартості комунальних послуг характеризується високою питомою 
вагою паливно-енергетичних ресурсів. Послуги теплопостачання є найбільш 
енергоємними. Найвищу питому вагу мають витрати на паливо: в середньому по 
Україні-51%, вартість електроенергії складає в середньому 11%. По підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства витрати на оплату електроенергії 
складають в середньому 31% від загальних  витрат, а по окремих підприємствах до 
50%. 

В умовах постійного підвищення цін на електроенергію при відсутності 
механізму коригування тарифів на  житлово-комунальні послуги, а також зростання 
вартості матеріалів та мінімальної заробітної плати собівартість послуг неухильно 
зростає, що обумовлює зниження рівня її відшкодування діючими тарифами та 
зростання збитковості. 

Як свідчить моніторинг Мінекономіки, рівень відшкодування тарифів для 
населення по базових підприємствах регіонів становив: 

• на послуги теплопостачання 50-92%; 
• на послуги водопостачання 23-95% (100% лише у місті Києві); 
• на послуги водовідведення 27-98% (лише у місті Києві-100%); 
• на утримання будинків з ліфтами 45-98% (у Волинській, Рівненській, 

Тернопільській областях – 100%). 
По всіх видах житлово-комунальних послуг у більшості регіонів спостерігається 

тенденція до зниження рівня відшкодування населунням вартості витрат підприємств 
на їх виробництво та реалізацію, при цьому рівень тарифів для промислових 
споживачів у кілька разів перевищує рівень тарифів для населення. 

Здійснивши свого часу на власний ризик спроби реформування житлово-
комунального господарства, окремі регіони сьогодні мають значний позитивний досвід 
реформування галузі та її адаптації до роботи в ринкових кмовах. Так, у Краматорську 
(Донецька обл.) у вигляді пілотного проекту створена служба замовника по утриманню 
житла та надання комунальних послуг. Це надало змогу створити ринкові відносини 
між постачальниками та споживачами послуг, запровадити процедуру конкурсного 
відбору виконавців. У Кривому Розі взаємовідносини між ресурсопостачальними 
організаціями, організаціями з обслуговування житла та споживачами врегульовані з 
урахуванням принципу межі власності основних фондів. Усі 35 житлово-екплуатаційні 
контори мають свої розрахункові рахунки. У місті створено єдину систему 
комунальних платежів за житлов-комунальні послуги та на її базі довідкову службу. 
Для надання методичної та практичної допомоги підприємствам, окремим фізичним 
особам по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 
Дніпропетровську створено громадську асоціацію об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. Крім того, на даний час у деяких містах України 
реалізуються такі пілотні проекти: Луцьку, Білгород-Дністровському, Рені (Одеська 
обл.), Одесі тощо. 


