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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 

водопостачання, центрального опалення, можливостей використання «блакитного палива».  

 Станом на кінець 2014р. газифіковані (природним, природним та зрідженим або 

зрідженим газом) всі міста області, чотири п’ятих селищ міського типу та переважна 

більшість (93%) сільських населених пунктів. Одиночна протяжність вуличної газової 

мережі на кінець 2014 року склала більше 20 тис. км, споживачам міських та сільських 

поселень газопостачальними підприємствами, які відпускали газ населенню та на 

комунально-побутові потреби, відпущено 4,6 млрд.м
3
 природного газу, близько половини 

його призначено для забезпечення населення та газифіковано ним 1,3 млн. квартир.  

Водопроводи мають усі міста області, 82,6% селищ міського типу та 23% сільських 

населених пунктів. За 2014 рік водопостачальними підприємствами, які відпускали воду 

населенню та комунально-побутові потреби, було відпущено споживачам 506,4 млн.м
3
 води, 

майже третина якої надійшла безпосередньо від них на забезпечення потреб населення.  

У 2014 році кількість котелень, які обігрівали житлові приміщення та осередки 

культури й побуту на території області, становила 1963 одиниці, що трохи менше, ніж у 

попередньому році. Ними відпущено теплової енергії 11,6 млн. Гкал, з них населенню – 48%, 

на комунально-побутові потреби – 17%. Переважна більшість котелень розташована в 

міських поселеннях.  

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. 
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