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ПРЕС-ВИПУСК
Благоустрій населених пунктів Дніпропетровської області
Наявність комфортного житла належить до числа первинних життєвих потреб людини і є
однією з актуальних соціальних проблем сьогодення. Комфортність ця визначається, в першу
чергу, рівнем житлового благоустрою – відповідністю стандартам щодо холодного та гарячого
водопостачання, центрального опалення, можливостей використання «блакитного палива».
Станом на 1 січня 2014 року всі 20 міст обласного та районного підпорядкування були
газифіковані природним та зрідженим газом. Одиночна протяжність вуличної газової мережі
на кінець 2013 року склала більше 20 тис. км, споживачам міських та сільських поселень
газопостачальними підприємствами, які поставляли газ населенню та на комунально-побутові
потреби, відпущено 5,2 млрд.м3 природного газу та газифіковано ним 1,3 млн. квартир.
Водопроводи мають усі міста області та 87% селищ міського типу. За 2013 рік
водопостачальними підприємствами, які обслуговували населені пункти та соціальну сферу,
було відпущено споживачам 551,5 млн.м3 води, трохи більше третини якої надійшло
безпосередньо від них на забезпечення потреб населення.
За даними щорічного статспостереження, у 2013 році кількість котелень, які обігрівали
житлові приміщення та осередки культури й побуту на території області, становила
1987 одиниць, що трохи менше, ніж у попередньому році. Ними відпущено теплової енергії
11,6 млн. Гкал, з них населенню – 49%, на комунально-побутові потреби – 16%. Переважна
більшість котелень розташована в міських поселеннях.
Рівень благоустрою житла на селі, як в області, так і в країні, в переважній більшості не
відповідає сучасним вимогам. Спостерігається відставання, порівняно з міськими
поселеннями, у рівні забезпечення сільських населених пунктів послугами з подачі газу, води
та теплової енергії. Щорічне введення нового житлового фонду з високим рівнем благоустрою,
а також дообладнання при капітальних ремонтах (реконструкції) житлових будинків різними
видами зручностей покращує житлові умови населення, але, в основному міського, а для
сільської місцевості ці показники незначні.
Покращення житлових умов сприяє збільшенню вільного часу у людей, які за рахунок
цього одержують більше можливостей організації дозвілля, виховання дітей, забезпечення
комфортного рівня та повноцінної життєдіяльності.
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