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Директор підприємства - Кушнір Микола Іванович  1958 року народження.          

За час трудової діяльності, зокрема на посаді директора з 2002 по 2010 рік, головного 

інженера з 2010 по 2012 рік  та директора з 2013 року нагороджений більш ніж 

вісімнадцятьма  нагородами та відзнаками. Найвизначніші з них:  Диплом і нагрудний 

знак «Інженер року, лідер ЖКГ України - 2005»; Диплом та  нагрудний знак „Інженер 

року, лідер ЖКК України - 2011”, Відзнака 2009 року  Національного бізнес - рейтингу 

– Орден  “Статус - нагорода “Професіонал галузі”,  Грамота 2015 року Мінрегіонбуду 

до Дня працівників ЖКГ за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок 

в розвиток галузі. 
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Звернення директора підприємства до громади міста 
 Основні відомості про підприємство 

 Комунальне підприємство теплових мереж  «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» 

створено шляхом перереєстрації Державного підприємства «Черкаситеплокомуненерго» в 1999 році. 

Основним напрямком діяльності згідно статуту є виробництво, постачання, реалізація та розподілення 

теплової та електричної енергії. Вироблена підприємством теплова енергія використовується для 

централізованого опалення та постачання гарячої води. 

На балансі підприємства знаходиться: 4 когенераційних установок електричною потужністю 5,3 

МВт./годину та тепловою потужністю 5,16 Гкал./годину; 36 котелень загальною потужністю 541,1 

Гкал./годину, які оснащені котлами в кількості 125 шт.; 82 одиниці центральних теплових пунктів (ЦТП); 109 

одиниць індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Загальна протяжність теплових мереж становить 161,3 км. в 

двотрубному вимірі. Підприємство обслуговує понад 40 тисяч абонентів населення та понад 750 об’єктів 

бюджетних установ та інших споживачів. 

Мета та завдання підприємства 

   Виробляти, транспортувати та постачати теплову та електричну енергію споживачам, а також 

використовувати на власні потреби; забезпечувати надійне і безперебійне теплопостачання для споживачів; 

управляти підприємством ринковим способом згідно комерційних принципів;  сприяти розвитку систем 

теплопостачання в контексті ефективності та технічних стандартів;  використовувати місцеві енергоресурси, 

уникати понаднормових втрат води і тепла; не допускати забруднення навколишнього середовища. 



У 2014 році  виконано значний обсяг робіт. Так, за рахунок власних коштів підприємства та коштів ЄБРР було 

замінено 2,2 км. аварійних тепломереж трубами в пінополіуритановій теплоізоляції. За рахунок власних коштів 

підприємства виконано капітальний ремонт 2 котелень, здійснено поточний ремонт 33 котелень та 82 центральних 

теплових пунктів, замінено газові котли в котельнях по вул. Я. Галана, 4 та бульв. Шевченка,176 на пелетні, що 

значно скоротило споживання природного газу (економічний ефект - 0,5 млн.грн./рік).  Також, в межах програми 

співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку  проведені наступні заходи: 
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1)      Введено в експлуатацію реконструйовану котельну по вул. Сумгаїтській, 

13, в якій замінено обладнання хімводоочистки, встановлено лічильники  

теплової енергії, котлову та загальну котельну автоматику, нові димові труби 

та котли з коефіцієнтом корисної дії 96%. За рахунок застосування  

енергоефективного обладнання забезпечено високу ефективність  спалювання 

природного газу, споживання електроенергії. 

 Річний економічний ефект  (без ПДВ) складе:  

за рахунок економії газу  - 0,5 млн.н.м3 на рік, або 1,2 млн.грн.;   

за рахунок економії електроенергії – 0,4 млн. кВт на рік, або 0,5 млн.грн.  

2)     Впроваджено 109  сучасних індивідуальних теплових пункти в 103 – х  

житлових  будинках, що дозволяє забезпечувати якісними послугами тепло- 

та гарячого водопостачання 21,3% об`єктів житлового фонду.  

       За рахунок впровадження цього заходу можливо: 

     - регулювати теплоспоживання залежно від конкретних  потреб 

споживачів, що зумовлює зменшення споживання теплової енергії 

мешканцями міста та витрат на опалення в обсязі до 14%. Погодне  

регулювання  дає змогу зекономити реалізацію теплової енергії в обсязі 11,5 

тис. Гкал/рік та відповідно зменшувати споживання природного газу в обсязі 

1,6 млн. н. м3. Економічний ефект за рахунок економії  теплової енергії 

споживачами після встановлення ІТП обраховано  в розмірі 6,5 млн.грн. – на 

стороні споживача; 

Найважливіші події і досягнення підприємства у 2014 році 



      - за рахунок підключення ІТП та закриття 6 ЦТП відпала необхідність у використанні двохтрубних 

мереж гарячого водопостачання (замість чотирьохтрубних мереж на подачу опалення та гарячого 

водопостачання стали використовувати тільки двотрубні мережі на подачу опалення), що спричинило 

зменшення втрат теплової енергії в мережах на 1,7 тис. Гкал на рік, або на 516,6 тис.грн.; 

                         

     - за рахунок автоматизації процесу теплопостачання відпала необхідність  у операторах теплових 

пунктів, що зумовило скороченню 4-х операторів  теплових пунктів.  Економія фонду заробітної плати з 

нарахуваннями на соціальні заходи складе 129,9 тис.грн. на рік. 
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Загальна економія  від впровадження ІТП склала  7,2 млн.грн. на рік (без ПДВ).  

Загальний економічний ефект по підприємству складе  0,65 млн.грн. на рік (без ПДВ). 

 3) Завершено встановлення трьох когенераційних установок по вул. Красовського,10, 

Сумгаїтській,13 та Онопрієнка,8 (дві установки електричної потужності 1,2 МВт/годину, та 

теплової потужності 1,24 Гкал/год; одна установка електричної потужності 1,4 МВт/годину та  

теплової потужності 1,45 Гкал/год).  

Впровадження когенераційних установок забезпечує додаткове виробництво теплової і 

електричної енергії та має високі енергетичній економічні показники, в т.ч. низьку собівартість 

виробленої електричної енергії та зумовлює  забезпечити енергетичну незалежність.   

 

 Річний економічний ефект складе 4,8 млн.грн. на рік (без ПДВ).       



Основні завдання та проблеми підприємства на наступний рік 

Основні завдання підприємства: підготувати до опалювального періоду 161 км. теплових мереж, в т.ч. 
замінити 4,2 км. трубопроводів із застосуванням труб в пінополіуритановій теплоізоляції; виконати ремонт 82 
центральних теплових пунктів;  підготувати до опалювального періоду 36 котелень,  з них на 4 –х провести 
капітальний ремонт;  завершити роботи по заміні тепломереж в рамках кредиту ЄБРР. У січні 2015 році введено 
в експлуатацію 3 когенераційні установки. 

З метою зменшення споживання природного газу планується встановити три котли на пелетах на трьох 
котельнях міста: по вул. Пастерівській, 57, вул. Ільїна, 421 та бул. Шевченка, 117. Для підвищення ККД до 95% 
планується встановити теплоутилізатори на газових котлах в котельнях по вул.Дашковича, 62, вул. Хрещатик, 
84 та  вул. Менделєєва, 5. 
 

Також, на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2015 рік, 
підприємством планується залучити підрядні організації до виконання капітальних ремонтів безгосподарських 
мереж тепло- та гарячого водопостачання, що будуть передані на баланс підприємства на суму  1,6 млн.грн. 
 

Основні проблеми підприємства: на виконання кредитної угоди від 10.01.2008, підприємством 
заплановано до відшкодування рівними частинами (у березні і у вересні) зобов`язань по кредиту: тіла кредиту 
та відсотків на загальну суму 1,4 млн. Євро, або 36,4 млн.грн. (по курсу 26,0 грн. за Євро). Основною 
проблемою підприємства в частині погашення зобов`язань по кредитній угоді є значний ріст курсу Євро 
Національного банку України на дату погашення зобов`язань у порівнянні з курсом на дату укладання 
кредитної угоди.  Очікувані втрати підприємства, зумовлені коливанням курсу, складуть в межах 20 – 22 
млн.грн. на рік (залежно від курсу НБУ). 
  

Аварійні  ситуації та скарги мешканців міста 
У 2014 році підприємством успішно локалізовано після гідравлічних випробувань – 250 поривів 

тепломереж та ліквідовано різних аварійних ситуацій в кількості 63 од., зокрема: поривів тепломереж – 21 од., 
поривів гарячого водопостачання –  42 од.  

 У 2014 році до підприємства надійшло 46 скарг від мешканців міста. В основному мешканці скаржилися 
на незадовільне опалення та гаряче водопостачання. Всі зауваження по скаргах враховані. За результатами 
скарг підприємством разом з балансоутримувачем вжито заходів як технічного так і організаційного характеру.  
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СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

Директор підприємства 

                                                          

                

Головний 

бухгалтер 

Заступник 

директора з 

фінансових 

питань  

  Заступник 

директора                        

з питань 

економіки 

  
Заступник 

директора з питань 

експлуатації 

  

Головний інженер 

    
Заступник 

директора з 

загальних питань 

Заступник 

директора з 

охорони праці 

Юридични

й відділ                                                                            
            

                          

Бухгалтерія                                       

Фінансово-

бюджетний 

відділ                                                                                                     

    Планово-

економічний 

відділ                                                                                                      

    Соснівський район 

теплових мереж                                                                         

    Виробничо-

технічний відділ                                                                       

Ремонтно-

будівельна 

дільниця                                                               

      Відділ                                                                                 

матер.-технічн. 

забезпечення                                                                          

Відділ 

охорони праці                                                                  
          

                    

    

Відділ кадрів  

    Придніпровський 

район теплових 

мереж                                                                                

    
Відділ теплової 

інспекції                                                                                          

Ремонтно-

механічне 

виробництво                                                                                     

      Адміністративно-

господарські 

працівники                                                                  

                

    
Абонентний 

відділ                                                                                                             

    
Аварійно-

диспетчерська 

служба                                                                                                                       

    
Конструкторсько-

кошторисний відділ                                                            

Виробнича служба 

по наладці 

теплових режимів         

    

        

                

    

Договірно-

збутовий відділ                                                                                         

    

                                                                                                                             

Транспортний цех  

    
Виробнича служба 

якості складально-

зварювальних робіт                                                           

Виробнича служба 

по ремонту і 

обслуговуванню 

КВПтаА                                                                              

    

      

          

  
Відділ 

стратегічного 

розвитку та 

впровадження 

інвестиційних 

проектів 

    Лабораторія 

контролю металів і 

якості зварюв.                      

Хімічна 

лабораторія                                                                          

    

    

  

Електроцех                                                                                                
    



Підприємство очолює директор Кушнір Микола Іванович, призначений на посаду 9 травня 2013 року 

розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умовами контракту визначено строк найму, права, 

обов`язки, відповідальність, а також заробітна плата. 

У 2014 році середньооблікова кількість штатних працівників підприємства склала 737 осіб та у 

порівнянні із  середньообліковою кількістю штатних працівників за 2013 рік зменшилася на 75 од. Це 

пов`язано  із оптимізацією виробничого процесу, в т.ч. за рахунок впровадження нового технологічного 

обладнання у зв`язку із реалізацією інвестиційних проектів.  

Середня заробітна плата на одного працівника на місяць за результатами роботи у 2014 році склала 

3355 грн. та у порівнянні із середньою заробітною платою на місяць у 2013 році зросла на 175 грн. Це 

пов`язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з грудня 2013 року, згідно статті 8 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

На підставі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 

№15, підприємством розроблені програми для навчання з наступних професій: оператор котельні, оператор 

теплового пункту, слюсар з обслуговування і ремонту тепломереж, слюсар з ремонту устаткування 

котелених. У 2014 році відділом охорони праці підприємства проведено навчання і перевірку знань 482 

робітників. На 2015 рік заплановано проведення навчання 560 осіб. У 2014 році підвищували кваліфікацію 

40 осіб робітничих спеціальностей, серед яких 18 осіб проводили навчання в  учбово-курсовому комбінаті.  

У 2014 році з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників житлово-комунального 

господарства та побутового обслуговування населення нагороджені: почесною грамотою підприємства – 66 

осіб; подякою міського голови – 6 осіб, почесною грамотою обласної організації профспілки працівників 

житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення – 3 особи.   

Кадрова політика підприємства 



КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» приймає активну участь у соціальному житті  міста. 

Підприємство з 2000 року опікується Михайлівською спеціальною загальноосвітньою школою – інтернат 

Черкаської обласної ради за адресою: Кам`янський район, село Михайлівка. У 2014 році підприємством для 

школи-інтернат було придбано бак-гідроакумулятор об’ємом 100 літрів, що дало можливість відновити 

забезпечення питною водою дітей закладу. Здійснено ремонт автотехніки, закуплено спортивний інвентар. 

Також підприємство придбало систему оповіщення та виконало її монтаж в новому спальному корпусі школи 

– інтернат.  

  Також, підприємство приймає активну участь у спортивному житті міста 

На балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» перебуває спортивний комплекс по вул. Ярославська, 6, де 

функціонує два спортивних зали: ігровий та зал єдиноборств. В ігровому залі займаються працівники та діти 

працівників підприємства. В залі єдиноборств безкоштовно займаються діти до 18 років від КДЮСША 

«Вулкан» та діти житлового масиву південно-західного району. За час роботи спортивного комплексу під 

керівництвом заслуженого тренера України Зубова Юрія Івановича підготовлено чотири майстри спорту 

міжнародного класу, одного заслуженого майстра спорту України, дев`ять майстрів спорту.  

У 2014 році спортсмени брали участь у змаганнях на чемпіонаті України з кікбоксингу. За результатами 

змагань, сім осіб стали чемпіонами України по кікбоксингу, дві особи здобули призові місця в змаганнях 

Кубку світу з кікбоксингу.  Три спортсмени ввійшли до складу Збірної України та будуть відстоювать честь 

України на міжнародних змаганнях.   

На базі спортивного комплексу проводяться  змагання  серед працівників підприємства з настольного 

тенісу, волейболу, шахів, шашок, дартцу. Проводяться спортивно-масові заходи місцевого, обласного та 

всеукраїнського значення.  

8 

Участь у соціальному житті громади міста 

Підготовлено 32 спортсменів-розрядників, дітей з КДЮСША «Вулкан» 

та дітей житлового масиву південно-західного району міста. Боксер  

професіонал Мішико Беселія під прапором Черкас проводить поєдинки  з 

професійного боксу під егідою компанії «К2 Promotions». Проводяться заняття 

з військово-спортивного багатоборства, більше 20 осіб-учасників приймають 

участь в бойових діях АТО, багато учасників проходять службу та працюють в 

силових структурах. 



Тарифи 2014 року на опалення та постачання гарячої води                          
для бюджетних організацій та інших споживачів 
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01.01.2014 

•678,08 

 

•823,24 

01.04.2014 

•975,80 

 

•991,43 

01.06.2014 

•1136,74 

 

•1150,80 

01.07.2014 

•1189,94 

 

•1189,94 

Бюджетні організації 

Інші споживачі 

Грн. з ПДВ/Гкал 

Ріст 75,5% (бюджетні організації) 
44,5% (інші споживачі) 

Тарифи  у  2014 році 

До 01.07.2014 р. діяли двоставкові тарифи для населення, споживачі тепла сплачували послугу 

опалення протягом всього року, а з 1 липня 2014 року Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг (постанова № 650 від 06.6.2014р.) встановлено  сезонні тарифи на 

теплову енергію, згідно яких розрахунки проводяться протягом опалювального сезону.  

       Тариф для населення зріс майже на 50 відсотків на централізоване постачання гарячої води та до 35 

відсотків  - на опалення. Вартість 1Гкал становила 368,29 грн. (з ПДВ). 

Для бюджетних установ вартість 1Гкал зросла у порівнянні з початку 2014 року до 1 липня на 75,5%, 

для інших споживачів – на 44,5% і  склала станом на 01.07.2014 р. 1189,94 грн. (з ПДВ).  

 



НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

За наявності 
рушникосушників,       
грн. з ПДВ за 1 м3 

14,05 

24,33 

За відсутності 
рушникосушників,  
грн. з ПДВ за 1 м3 

12,65 

22,64 

До  1 липня 
2014 року 

з 1 липня 
2014 року 

46,8% 
росту 

49,7% 
росту 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Постановою №650 
від 06.06.2014 року встановила з 1 липня 2014 року тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої 
води та на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є 
виконавцями цих послуг 

Тарифи 2014 року для населення 

НА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПІДІГРІВ ВОДИ) 



ТАРИФИ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

З приладами обліку                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал 

284,94 

368,29 

Без приладів обліку,                              
грн. з ПДВ за 1 м2 

3,348 
(період оплати: 
3,348 х 12 міс.) 

9,07         
(період оплати: 

4,535 х 2 х 6 міс.) 

до 1 серпня 
2014 року 

з 1 серпня 
2014 року 

29,3% 
росту 

35,5 % 
росту 



ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПО КАТЕГОРІЯХ 
СПОЖИВАЧІВ, (ТИС.ГРН. БЕЗ ПДВ)   

Споживачі 

Населення 

Бюджетні 
установи 

Інші суб’єкти 
господарювання 

РАЗОМ 

2013 рік 

88 763 

52 567 

18 730 

160 060 

2014 рік 

95 890 

51 254 

18 704 

165 848 

3,6 % росту 



Звіт про фінансові результати діяльності підприємства  
за 2013 - 2014 роки 

Показники
Код 

рядка
2013 рік 2014 рік

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції 001 204 162,7 211 138,2

від комерційної діяльності 001/1 204 162,7 211 138,2

                 в т.ч. пільги та субсидії 11 710,4 12 412,9

Податок на додану вартість 002 34 002,4 35 189,7

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 003 170 160,3 175 948,5

Інші операційні доходи 004 9 993,7 10 279,2

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008

Інші фінансові доходи 005 4 256,00 287,10

Інші доходи, зокрема:  006 17 641,0 21 276,5

          субсидії, асигнування з бюджету(різниця в тарифах)* 006/1 12 671,0 19 308,9

УСЬОГО ДОХОДІВ 007 202 051,0 207 791,3

Витрати

Собівартість реалізованої продукції 008 173 529,0 176 651,9

Адміністративні витрати 009 7 004,0 7 301,6

Витрати на збут 010 3 083,0 4 849,7

          в т.ч. питна вода для постачання гарячої води 2 384,60

Інші операційні витрати 011 13 295,0 18 801,2

         в т.ч. визнані штрафи, пені, неустойки 5 255,20 3 582,40

                    сумнівні та безнад.борги 6 736,40

Фінансові витрати 012 736,0 3 744,9

Інші витрати 013 8 963,00 78 714,15

         в т.ч. курсова різниця 8 166,30 78 292,00

УСЬОГО ВИТРАТИ 014 206 610,0 290 063,5

Фінансовий результат, ЗБИТОК 015 -4 559,0 -82 272,2

 * різниця в тарифах за 2013 рік отримана в 2014 році  в  розмірі 12 671 тис.грн.



Структура доходу підприємства 
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84,3% 

4,6% 

6,3% 

1,5% 2,4% 
0,9% 

2013 рік 

Основний дохід 

Інший операційний 
дохід 

Різниця в тарифах 

Курсова різниця 

Фінансовий дохід  

Інший дохід 

84,8% 

4,9% 9,3% 

0,5% 0,1% 

0,4% 

2014 рік 

тис.грн. 

Дохід 2013 рік 2014 рік (+,-)

Основний дохід 170 160,3 175 948,5 5 788,2

Інший операційний дохід 9 293,7 10 279,2 985,5

Різниця в тарифах 12 671,0 19 308,9 6 637,9

Курсова різниця 3 096,0 1 050,4 -2 045,6

Фінансовий дохід 4 956,0 287,1 -4 668,9

Інший дохід 1 874,0 917,2 -956,8

Всього дохід: 202 051,0 207 791,3 5 740,3



        Загальний чистий дохід підприємства у 2014 році зріс на 5,7 млн.грн., або 2,8% і склав 207,8 млн.грн.  

З діаграм структури доходу за 2013 та 2014 роки видно, що основним доходом підприємства є дохід від 
реалізації теплової енергії споживачам. Питома вага відповідного доходу у загальній структурі доходу від реалізації 
товарів, робіт та послуг складає біля 85 відсотків. 

Підприємство реалізує теплову енергію споживачам за трьома категоріями: населення, бюджетні установи 
та інші споживачі.  Підприємство веде облік особових рахунків фізичних осіб про надання послуг з централізованого 
опалення та постачання гарячої води, а також юридичних осіб шляхом укладання договорів про надання послуг з 
централізованого опалення і постачання гарячої води. У 2013 році на абонентному обслуговуванні перебувало 40 412 
особових рахунків зі споживачами послуг – населенням, у 2014 році  - 40 424 особових рахунків. Кількість фізичних 
осіб - споживачів послуг у 2014 році становила 85 943 осіб. Серед населення є особи пільгових категорій в кількості 
14 105 осіб, які становлять 16% до загальної кількості населення, що обслуговується підприємством.  

Найбільше пільгових категорій населення припадає на: 
дітей війни – 5 974 осіб,   
учасників війни – 897 осіб, 
учасників бойових дій – 890 осіб,  
потерпілих та ліквідаторів ЧАЕС 1-ї – 3-ї категорій – 1 445 осіб, 
інвалідів 1-ї – 3-ї групи – 1 074 осіб,  
ветеранів військової служби – 797 осіб,  
сімей загиблих учасників ВВВ – 671 особи,  
багатодітних сімей – 847 осіб,  
міліціонерів на пенсії – 430 осіб,  
ветеранів органів внутрішніх справ – 304 особи,  
інвалідів по зору – 220 осіб,  
військовослужбовців СБУ на пенсії – 57 осіб.  

       Нараховано пільг населенню у 2013 році на суму  8 611,7 тис.грн., у 2014 році – 8 607,7  тис.грн.  

       З 1 липня 2014 року набрала чинності постанова Кабміну, яка давала можливість отримувати компенсацію 
додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів. Нараховано у 2014 році 44,5 
тис.грн. компенсацій додаткових витрат. 

       Фінансування послуг за теплопостачання пільгових категорій споживачів здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів.  

       Кількість договорів про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, укладених 
підприємством з юридичними особами – споживачами послуг складає  923 одиниці, зокрема з бюджетними 
установами – 156 договорів, з іншими споживачами – 767 договорів. 
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Структура іншого операційного доходу за 2013 – 2014 роки (без ПДВ) 
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Відшкодування 
вартості 

електроенергії за 
підкачку холодної 

води 

Роботи і послуги Техобслуговування 
підкачуючих 

насосів 

Обслуговування 
елеваторних вузлів 

Дохід від оренди 

3 589,9 

3 121,1 

1 882,4 

345,5 
354,8 

4 091,7 

3 276,4 

2 074,7 

370,6 465,8 

• 9 293,7  тис.грн. 2013 

• 10 279,2 тис.грн 2014 

Інший операційний дохід підприємства сформували доходи: від відшкодування вартості 

електроенергії за підкачку холодної води; техобслуговування підкачуючих насосів;  від обслуговування 

елеваторних вузлів;  роботи (ремонти) та послуги;  від оренди. Загальний розмір іншого операційного 

доходу у 2014 році зріс на 10,6%  проти попереднього періоду і склав 10,3 млн.грн. 

Інший дохід підприємства в розмірі 20,6 млн.грн. складається з: субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на покриття різниці в тарифах  на теплову енергію; операційної та неопераційної 

курсової різниці; фінансового доходу (відсотків по депозитному вкладу) 



Структура елементів операційних витрат за 2013-2014 роки (без ПДВ) 

Собівартість  продукції 

Адміністративні витрати  

Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

Фінансові витрати 

Інші витрати 

173,5 (84%) 

7,0 (3,4%) 

3,1 (1,5%) 

13,3 (6,4%) 

0,7 (0,4%) 

9 (4,3%) 

176,7 (60,9%) 

7,3 (2,5%) 

4,8 (1,7%) 

18,8  (6,5%) 

3,7  (1,3%) 

78,7  (27,1%) 

млн.грн. 

• 290,0   млн.грн. 2014 
• 206,6   млн.грн 2013 

Енергоносії (газ) 

Матеріальні затрати 

Витрати на оплату праці  

Відрахування на соціальні заходи 

Амортизація 

Інші операційні витрати 

78,8 (38,1%) 

54,2 (26,2%) 

28,7 (13,9%) 

10,3 (4,9%) 

13,7  (6,6%) 

20,9 (10,1%) 

62,5 (30,3%) 

71,4 (34,5%) 

31,3 (15,1%) 

11,7 (5,7%) 

16,6 (8%) 

13,3 (6,4%) 

Структура загальних  витрат за 2013-2014 роки (без ПДВ) 

• 206,8   млн.грн. 2014 
• 206,6   млн.грн 2013 



СПОЖИВАННЯ ГАЗУ,  М3 
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Порівняння структури витрат 

У 2014 році діяльність підприємства була збитковою. Загальний розмір збитку склав 82,3 млн.грн. і 
виник з причин незалежних від діяльності підприємства, а саме: 

За результатами аналізу структури витрат за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком встановлено збільшення 

видаткової частини на 83,45 млн.грн., або на 40,4 відсотків, що в результаті спричинило збиток у розмірі 

82,3 млн.грн. Це пояснюється незалежними  від діяльності підприємства причинами, а саме: 

збільшенням витрат (курсова різниця) на не погашений залишок кредитних коштів ЄБРР на 78,3 

млн.грн. в зв'язку з зміною  (ростом) курсу Євро;  

нарахуванням підприємству НАК «Нафтогаз України»  штрафів,  пень та неустойок на суму 3,6 

млн.грн. у зв`язку з ненадходженням різниці  в тарифах; 

списанням безнадійних боргів на суму 4,5 млн.грн. у зв'зку з неплатоспроможністю банків ПАТ «БАНК 

ФОРУМ», ТОО "Укрпромбанк» та  ПАТ «ТЕРРА БАНК»;  

списанням безнадійної дебіторської заборгованості на суму 2,2 млн.грн.  

В разі відсутності вказаних факторів фінансовим результатом діяльності підприємства був би прибуток 

в розмірі  6,3 млн.грн. 

В розрізі елементів операційних витрат у 2014 році проти попереднього року: 

 відбулося зменшення споживання природного газу на 20,7%, але зросли матеріальні витрати за рахунок 
росту споживання покупного тепла на 28,8%. За період з 2010 року споживання газу зменшилось майже на 
60 відсотків; 

витрати на оплату праці зросли на 9 відсотків за рахунок збільшенням розміру мінімальної заробітної 
плати з грудня 2013 року, згідно статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»;  

збільшення амортизаційних відрахувань на  21,2% пояснюється  введенням в експлуатацію у 2014 році 
основних засобів за результатами виконання інвестиційних проектів по кредитній угоді від 10.01.2008 року. 
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Співвідношення загального розміру витрат до загальної кількості обслуговуваного населення 

складає: у 2013 році  - 2,4 тис.грн. , у 2014 році – 3,37 тис.грн. на одну особу у рік.  



 У 2013 – 2014 роках оплачено підприємством  податків до місцевого 
бюджету, зокрема:  

20 

Перелік податків 2013 рік  2014 рік 

Прибутковий податок з громадян 4 886,7 2214,1 

Орендна плата за землю 295,4 295,5 

Плата за забруднення навколишнього природного середовища 32,3 27,5 

Екологічний податок 114 136,7 

Інші податки  18,6 0,4 

Всього 5 347,0 2 674,2 

Аудиторський висновок 
 

ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн» проводився аудит фінансових звітів підприємства за 2013 рік   відповідно 

до Міжнародних Стандартів фінансової звітності. Отримано умовно-позитивний висновок, в якому  

висвітлено про те, що фінансова звітність відображається достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан підприємства на 31.12.2013 року та його фінансові результати за рік на зазначену дату 

відповідають  Міжнародним Стандартам фінансової звітності. 



Порівняльний аналіз стану дебіторської заборгованості за 2014 рік 
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Порівняльний аналіз стану кредиторської заборгованості за 2014 рік 

84 002  тис.грн. 

52 849 тис.грн. 



Дебіторська заборгованість споживачів за послуги теплопостачання підприємству (з урахуванням 

пільг і субсидій) з початку 2014 року зросла на 2,8 млн.грн., або на 5,6% і на кінець року склала 52,7 млн.грн. 

Борги населення зросли за вказаний період на 7,7 млн.грн., юридичних осібта інших споживачів – на 3,7 

млн.грн. Проте, заборгованість місцевого бюджету перед підприємством по відшкодуванню пільг і субсидій 

зменшилась на 8,6 млн.грн. У 2014 році нараховано пільг і субсидій на суму 12,4 млн.грн., а оплачено 

місцевим бюджетом  21,1 млн.грн, в т.ч. 8,6 млн.грн. боргу 2013 року.  

Для забезпечення повноти відшкодування дебіторської заборгованості, підприємством постійно 

здійснюється контроль за станом погашення фізичними та юридичними особами боргу за спожиту теплову 

енергію та вживаються відповідні заходи - активно ведеться претензійно-позовна робота по відношенню до 

боржників. 

Відносно населення  протягом 2014 року до районних судів м. Черкаси пред’явлено 815 позовних заяв 

про стягнення заборгованості відносно 2000 фізичних осіб на загальну суму грошових вимог 4,3 млн.грн.  

Всі без виключення грошові вимоги були задоволені рішеннями судів в повному обсязі та в подальшому були 

передані до органів ДВС на примусове виконання. В результаті проведених виконавчих дій органами ДВС на 

виконання рішень судів було стягнуто 1,5 млн. грн.   

Відносно заборгованості юридичних осіб протягом 2014 року було направлено юридичним особам, що 

порушують строки виконання грошових зобов`язань,  89 претензії на загальну суму 3,17 млн. грн. З них було 

сплачено 1,26 млн. грн., на решту заборгованості матеріали були передані до суду, а також узгоджені графіки 

погашення заборгованості.  До Господарських судів було подано 11 позовних заяв про стягнення боргу на 

загальну суму 340 тис. грн., всі без виключення позовні заяви були задоволені судом та передані на 

примусове виконання до органів ДВС. В результаті проведених виконавчих дій органами ДВС на виконання 

рішень судів було стягнуто 94,5 тис. грн. 

Субєкти господарювання відносно яких не вжито заходів  щодо стягнення боргу  відсутні.  
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У зв`язку з реалізацією інвестиційних проектів, передбачених на виконання кредитної угоди з ЄБРР, 

підприємство мало значне фінансове навантаження. З обігових коштів підприємства у 2013-2014 роках 

витрачено  38 млн.грн. на відшкодуванням місцевого внеску, повернення частини кредиту і сплати відсотків, 

залучення, крім кредитних, власних коштів з метою завершення робіт, передбачених інвестиційними 

заходами . Крім цього, 24 млн.грн. спрямовано на планові  капітальні ремонти, реконструкцію теплових 

мереж та котелень (щоб запобігти аварійним ситуаціям та зриву опалювального сезону).  

У зв`язку з ненадходженням субвенції з державного бюджету на покриття заборгованості з різниці в 

тарифах сплачено НАК «Нафтогаз України» 5,5 млн.грн. штрафних санкцій. Втрачено 4,6 млн.грн. на 

банківських рахунках у зв’язку з неплатоспроможністю банків. 

Тривале стримування зростання тарифів призвело до значного погіршення як фінансово-економічного, 

так і технічного стану підприємства. Тарифи, затверджені 1 липня 2014 року не покривали повністю 

складових собівартості виробництва тепла. 

Вищевказані фактори, складна політична та економічна ситуація в країні  стали причиною  виникнення 

значних боргів.  

На початок  2014 року кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складала 84 млн.грн. . 

Проте, до кінця  2014 року заборгованість зменшилась на 31,2 млн.грн. або на 37 відсотків і склала                    

52,8 млн.грн.   Зменшився борг перед: 

• НАК Нафтогаз України - на 25,6 млн.грн.,  

• контрагентами за виконання інвестиційних проектів – на 10 млн.грн., 

• підрядними організаціями за капітальний ремонт мереж тепло- та гарячого водопостачання (борг міського 

бюджету)  -  на  6,36 млн.грн.  

Заборгованість зросла перед ТЕЦ “Черкаське хімволокно” на 11,2 млн.грн.  

Стовідсоткове погашення споживачами дебіторської заборгованості в розмірі 

52,7 млн.грн. дало б змогу підприємству повністю розрахуватися з боргами. 

  

З повагою, КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» 

 Черкаської міської ради 
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