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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. 

Звернення директора підприємства до громади міста 
 Основні відомості про підприємство 

 Комунальне підприємство теплових мереж  «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» 

створено шляхом перереєстрації Державного об’єднання «Черкаситеплокомуненерго» в 1997 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/год 

та тепловою потужністю 5,16 Гкал/год; 36 котелень загальною потужністю 541,1 Гкал/год, 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, понад 750 об’єктів бюджетних установ та 

інших споживачів, транспортує теплову енергію ПАТ «Черкаське Хімволокно» власними магістральним 

мережами. 

Мета та завдання підприємства 

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



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. 

За 2015 рік середньооблікова кількість штатних працівників підприємства склала 706 осіб та у 
порівнянні із  середньообліковою кількістю штатних працівників за 2014 рік зменшилася на 31 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  2015 року  склала 
3908 грн. та у порівнянні із середньою заробітною платою на місяць у 2014 році зросла на 553 грн. Це 
пов`язано  із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з вересня 2015 року згідно закону України 
«Про Державний бюджет на 2015 рік» та нарахуванням індексації заробітної плати згідно індексів 
споживчих цін.  

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 2015 році відділом охорони праці підприємства проведено навчання і перевірку знань 560 
робітників.  

У 2015 році з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників житлово-комунального 
господарства та побутового обслуговування населення нагороджені подякою міського голови 10 осіб, 
почесною грамотою обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування населення - 4 особи.  Трудовий колектив підприємства нагороджено почесними  
грамотами: від міжгалузевої Асоціації з розвитку системи теплопостачання «Укртеплокомуненерго» за 
сумлінну плідну працю з Асоціацією, високий професіоналізм, вагомий внесок у становлення та розвиток 
теплоенергетики України; Мінрегіонбуду та житлово-комунального господарства - за третє місце в конкурсі 
на звання «Краще підприємство комунальної теплоенергетики України» за підсумками І півріччя 2015 року. 

Кадрова політика підприємства 



КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» приймає активну участь у соціальному житті   
Підприємство з 2000 року опікується Михайлівською спеціальною загальноосвітньою школою – інтернат 

Черкаської обласної ради за адресою: Кам`янський район, село Михайлівка. У 2015 році підприємством для школи-

інтернат було придбано обладнання для кабінету соціально-побутової орієнтації та матеріали і інструменти для 

навчального класу зі столярної справи.  

  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 залі єдиноборств займається 160 дітей віком до 18 років 

від КДЮСША «Вулкан» та дітей житлового масиву Південно-Західного району. За час роботи спортивного комплексу 

під керівництвом заслуженого тренера України Зубова Юрія Івановича підготовлено чотири майстри спорту 

міжнародного класу, два заслужених майстри спорту України, дев`ять майстрів спорту.  

У 2015 році спортсмени брали участь у змаганнях на чемпіонаті України з кікбоксингу. За результатами змагань, 12 

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. У 2015 році проведена спартакіада, в якій прийняли участь 76 учасників. Визнано переможців в розділах: 

настольний теніс, дартц, баскетбол, шахи, шашки. Систематично проводяться  заняття з волейболу,  настольного тенісу. 

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, більш ніж 20 

осіб-учасників приймають участь в бойових діях АТО, багато учасників проходять службу та працюють в силових 

структурах. 

Участь у соціальному житті громади міста 

За підтримки міської ради придбано новий олімпійський ринг на суму 140 

тис.грн.  За кошти підприємства відремонтовано роздягальню, поновлено 

спортивний інвентар та устаткування. 
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      Так,  за рахунок власних коштів підприємства здійснено:  

-   капітальний ремонт 2,12 км  теплових мереж в.т.ч. 2,05 км -  із застосуванням попередньоізольованих труб;  

-   капітальний ремонт 4 котелень:  по вул. Дашковича, 62 - ремонт котла ТВГ-8;  в котельнях по вул. Пастерівській, 

57, Золотоніській, 2 та бул. Шевченка, 117 замінено газові котли на пелетні, що дало можливість  зекономити  

споживання природного газу в об′ємі 49,6 тис.м³; 

-  установлено 2 теплоутилізатори власного виробництва на котлах ТВГ-8 в котельнях по вул.Дашковича,62 і 

Менделєєва,5, що забезпечило збільшення ККД котлоагрегатів на 6 відсотків; 

- поточний ремонт 32 котелень та 82 центральних теплових пунктів, 159,23 км теплових мереж; 

- проведені гідравлічні випробування теплових мереж від  котелень і теплових мереж, підключених до Черкаської 

ТЕЦ.  При цьому виявлено 226 поривів, які було ліквідовано в установлені терміни. 

-  на котельнях і ЦТП виконані роботи по відновленню технічного стану котельного, насосного, газового, 

тепловикористовуючого обладнання, обладнання хімводопідготовки, контролю і автоматики; 

-  на звернення  служб утримання будинків та організацій бюджетної сфери було ліквідовано 25 поривів теплових 

мереж за кошти балансоутримувачів та 22 пориви на безгосподарчих тепломережах.  

         

       Згідно  інвестиційної  програми   2015 року: 

-     замінено тепломережі із застосуванням попередньо -ізольованих труб в кількості 0,345 км; 

-     виконана заміна двох мережевих насосів на котельнях по вул. Мендєлєєва, 5 та Онопрієнка, 8 на насоси з більш 

високим коефіцієнтом корисної дії, що дає економію  432,7 тис.грн./рік; 

-     виконана заміна підживлюючи насосів на котельнях по вул. О.Дашковича, 62  та вул. Хрещатик, 84, що дозволить 

зекономити  207,7 тис.грн./рік; 

-    з метою економії газу та недопущення перетопів, на 16-ти центральних теплових пунктах міста виконано монтаж 

автоматики з погодною корекцією. 

 



    1.   Згідно оргтехзаходів підприємство планує виконати капітальний ремонт теплових мереж загальною довжиною 1,1 

км, 2-х котелень і 5 ЦТП із заміною насосів та водопідігрівачів; 

    2.   Згідно пропозицій  до програми соціально-економічного розвитку міста  на 2016р. прийняти на баланс  

безгосподарські теплові мережі та виконати  їх капітальний ремонт на суму 10 млн.грн.;   

    3.   Підприємством подана заявка на участь в конкурсі по фінансовій програмі «Демо-Україна» на встановлення котла 

на біопаливі потужністю 3,0 Мвт  з використанням відходів сільськогосподарського виробництва та встановлення 

конденсаційного теплоутилізатора в котельні по вул.Менделєєва,5а.  На даний час пройдено  перший  етап відбору.     

          В 2015 році підприємство, виконуючи програму соціально-економічного розвитку м. Черкаси, прийняло  

на баланс 18 безгосподарчих теплових мереж та забезпечило виконання на них капітального ремонту на суму 

 1,93 млн.грн. 

         На підприємстві працює лабораторія по ремонту та повірці лічильників холодної і гарячої води та теплолічильників. 

Є група спеціалістів з обладнанням для пошуку витоків в теплових мережах, а також група наладки режимів роботи котлів 

та гідравлічного режиму теплових мереж, які постійно контролюють разом з експлуатаційним персоналом роботу 

котлоагрегатів та теплоенергетичного обладнання. 

      Ліцензія, видана підприємству, дозволяє виконувати широкий спектр робіт від проектування до виконання спеціальних 

видів робіт та робіт підвищеної небезпеки, на що отриманий дозвіл №319.14.71 «Держгірпромнагляду» України.  

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 1,35 млн. євро, або 35,1 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;   

в діючих тарифах на теплову енергію інвестиційну складову для повернення тіла кредиту  та сплати фінансових 

витрат не включено. 

Основні проблеми підприємства:  



Тарифи 2015 року на теплову енергію                                                                         
для бюджетних організацій та інших споживачів 

01.01.2015 

•1416,20 

01.02.2015 

•1380,53 

01.03.2015 

•1987,36 

01.04.2015 

•1891,99 

01.05.2015 

•1816,50 

01.11.2015 

•1758,60 

Грн. з ПДВ/Гкал 

Ріст 24,2% 

Тарифи  у  2015 році 

У 2015 році діяли  сезонні тарифи на теплову енергію, згідно яких розрахунки проводяться протягом опалюваль-

ного  сезону.  

       Тариф на теплову енергію для потреб населення,  що діє з 1 квітня 2015 року затверджено постановою НКРЕКП 

№914 від 26.03.2015 року у розмірі 721,68 грн. (з ПДВ). У порівнянні із тарифом, що діяв до 1 квітня 2015 року у розмірі  

361,15 грн. (з ПДВ) зріс в два рази. В стуктурі тарифу для населення витрати на газ в собівартості теплової енергії 

скаладають 76% .  

Для бюджетних установ та інших споживачів  вартість 1Гкал змінювалась протягом року  і станом на 01.11.2015 

року  склала  1 758,60  грн. (з ПДВ). В стуктурі тарифу витрати на газ  в собівартості теплової енергії скаладають майже  

90%.  

На ріст тарифів вплинув значний ріст ціни на природний газ (в 2,3 рази- для населення , в 2,6 рази – для бюджетних 

організацій).  Ціна на природний газ:  для населення – 2 994,3 грн. з ПДВ /тис.м.куб з 01.04.2015 р.,  для  бюджетних 

організацій та інших споживачів ціна змінювалась протягом року і станом на 01.11.2015 р. становила   8 745,72 грн. з 

ПДВ /тис.м.куб. 

 



ТАРИФИ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

З приладами обліку                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал 

368,29 

733,97 

Без приладів обліку,                              
грн. з ПДВ за 1 м2 

9,07  

18,07 

до 1 квітня 
2015 року 

з 1 квітня 
2015 року 

199,3
% 

росту 

199,2 
% 

росту 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Постано 
вою №1171 від 31.03.2015 року встановила з 1 квітня 2015 року тарифи на послуги з центра 
лізованого постачання гарячої води та на послуги з централізованого опалення, що надаються  
населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг 



ТАРИФИ  ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ  НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ  

За наявності 
рушникосушників,       
грн. з ПДВ за 1 м3 

24,33 

44,71 

За відсутності 
рушникосушників,  
грн. з ПДВ за 1 м3 

22,64 

41,38 

До  1 квітня 
2015 року 

з 1 квітня 
2015 року 

183,8
% 

росту 

182,8
% 

росту 



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

Споживачі 

Населення 

Бюджетні 
установи 

Інші суб’єкти 
господарювання 

РАЗОМ 

2014 рік 

115 068 

61 829 

22 445 

199 342 

2015 рік 

185 280 

103 084 

28 511 

316 875 

59 % росту 



Звіт про фінансові результати  діяльності підприємства за 2015 рік 

За  2015  рік операційним результатом діяльності підприємства є прибуток в розмірі 22,5 млн.грн.  

В зв’язку з ростом курсу євро та збільшенням на 65,6 млн.грн. витрат на непогашений залишок кредитних 

коштів ЄБРР  фінансовим результатом діяльності підприємства є збиток  у розмірі 44,2 млн.грн.  

Показники
Код 

рядка
2014 рік 2015 рік

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції 001 206 632 314 880

від комерційної діяльності 001/1 206 632 314 880

                 в т.ч. пільги та субсидії 12 413 42 130

Податок на додану вартість 002 34 439 52 480

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 003 172 193 262 400

Інші операційні доходи 004 14 035 25 654

Інші фінансові доходи 005 287

Інші доходи, зокрема:  006 21 277 22 181

          субсидії, асигнування з бюджету (різниця в тарифах) 006/1 19 309 3 461

          дохід від неопераційної курсової різниці 010/2 1 050 17 947

УСЬОГО ДОХОДІВ 007 207 791 310 235

Витрати

Собівартість реалізованої продукції 008 176 652 226 224

Адміністративні витрати 009 7 302 7 339

Витрати на збут 010 4 850 11 671

          в т.ч. питна вода для постачання гарячої води 2 385 5 653

Інші операційні витрати 011 18 801 15 646

         в т.ч. визнані штрафи, пені, неустойки 3 582 5 331

                    сумнівні та безнад.борги 6 736

Фінансові витрати 012 3 745 8 945

Інші витрати 013 78 714 84 607

         в т.ч. курсова різниця 78 292 83 529

УСЬОГО ВИТРАТИ 014 290 064 354 431

Фінансовий результат, ЗБИТОК 015 -82 272 -44 196

Фінансовий результат, без курсової різниці та штрафів -4 608 22 463



        Загальний чистий дохід підприємства у 2015 році зріс на 101,4 млн.грн., або  48,8% і склав  310,2 млн.грн.  

З діаграм структури доходу за 2014 та 2015 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  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 2014 році на абонентному обслуговуванні перебувало 40 424 особових рахунків зі 

споживачами послуг – населенням, у 2015 році  - 41 078 особових рахунків. Кількість фізичних осіб - споживачів послуг у 

2015 році становила 72 792 осіб. Серед населення є особи пільгових категорій в кількості 11 025 осіб, які становлять 15,1% до 

загальної кількості населення, що обслуговується підприємством.  

Найбільше пільгових категорій населення припадає на: 

дітей війни – 3 674  особи,   

учасників війни - 366 осіб 

інвалідів 1-ї – 3-ї групи – 1 122  осіоби, 

учасників бойових дій – 1 465 осіб,  

потерпілих та ліквідаторів ЧАЕС 1-ї – 3-ї категорій – 1320 осіб, 

ветеранів військової служби – 1 241 особа,  

сімей загиблих учасників ВВВ – 241 особа,  

багатодітних сімей – 750 осіб,  

інвалідів по зору – 225 осіб,  

учасників АТО – 123 особи 

інші категорії – 498 осіб. 

       Нараховано пільг населенню у 2014 році на суму  8 607,7  тис.грн., у 2015 році – 11 102,9 тис.грн. 

        Субсидій нараховано у 2014 році на суму 3 805,2 тис.грн., у 2015 році -  31 026,9  тис.грн.          

       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  941 одиниця, зокрема з бюджетними установами – 173 

договори, з іншими споживачами – 768 договорів. 

 



Дохід  підприємства у 2014 - 2015 рр. (тис.грн. без ПДВ) 

0,0

130 000,0

260 000,0

Основний 
дохід  

Інший 
операційний 

дохід 

Різниця в 
тарифах 

Курсова 
різниця 

Інший дохід 

2014 рік 172 193,0 14 034,7 19 308,9 1 050,4 1 204,3

2015 рік 262 399,7 25 654,1 3 460,9 17 947,2 773,1

Тис.грн. 

207 791 тис.грн. 

310 235 тис.грн. 

85% 

8% 
1% 6% 0,2% 

Структура доходу у 2015 році 

Основний дохід  

Інший 
операційний 
дохід 
Різниця в 
тарифах 

Курсова 
різниця 

Інший дохід 

Дохід 2014 рік 2015 рік  +,-

Основний дохід 172 193,0 262 399,7 90 206,7

Інший операційний дохід 14 034,7 25 654,1 11 619,4

Різниця в тарифах 19 308,9 3 460,9 -15 848,0

Курсова різниця 1 050,4 17 947,2 16 896,8

Інший дохід 1 204,3 773,1 -431,2

Всього дохід: 207 791,3 310 235,0 101 394,9

+48,8 % 



Структура іншого операційного доходу за 2014 – 2015 роки (без ПДВ) 

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 2015 році зріс на 82,8%  проти попереднього періоду і склав 25,7 млн.грн. 

Інший дохід підприємства в розмірі 22,2 млн.грн. сформовано за рахунок: субвенції з державного 

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

неопераційної курсової різниці. 

Надання послуг 
центрального 
опалення та 

постачання гарячої 
води 

Відшкодування 
вартості 

електроенергії за 
підкачку холодної 

води 

Техобслуговування 
підкачуючих 

насосів 

Роботи, послуги, 
інший дохід 

Дохід від оренди 

3 755,5 4 091,7 

2 074,7 

3 276,4 

465,8 

11 763,0 

4 964,6 

3 053,5 

4 951,5 

491,5 

• 14 034,7 тис.грн. 2014 

• 25 654,1 тис.грн 2015 



СПОЖИВАННЯ ГАЗУ,  М3 
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Структура елементів операційних витрат за 2014-2015 роки (без ПДВ) 

Собівартість  продукції 

Адміністративні витрати  

Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

Фінансові витрати 

Інші витрати 

226,2 (63,8%) 

7,3 (2,0%) 

11,7 (3,3%) 

15,6 (4,4%) 

8,9 (2,5%) 

84,6 (23,8%) 

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. 

• 354,4   млн.грн. 2015 
• 290,0   млн.грн 2014 

Енергоносії (газ) 

Матеріальні затрати 

Витрати на оплату праці  

Відрахування на соціальні заходи 

Амортизація 

Інші операційні витрати 

93,5 (34,8%) 

92,7 (34,5%) 

33,7 (12,6%) 

13,1 (4,9%) 

18,7  (7%) 

16,7 (6,2%) 

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 2014-2015 роки (без ПДВ) 

• 268,4   млн.грн. 2015 
• 206,8   млн.грн 2014 



Порівняння структури витрат 

 

Операційні витрати підприємства у 2015 році зросли на 61,6 млн.грн., або на 29,8 % за рахунок: 

•  росту ціни на природний газ для всіх категорій споживачів згідно постанов НКРКП №965 від 

31.03.2015 р, №1338 від 30.04.2015 р., №1627 від 28.05.2015 р.; 

•  росту ціни  на покупне тепло для всіх категорій споживачів згідно постанов НКРКП №912 від 

26.03.2015 р. та №328 від 27.02.2015 р. 

•  індексації заробітної плати та росту мінімальної заробітної плати з 01.09.2015 року; 

• збільшення амортизаційних відрахувань в результаті  введення в експлуатацію основних засобів за 

результатами виконання інвестиційних проектів по кредитній угоді від 10.01.2008 року. 

 

Співвідношення загального розміру витрат до загальної кількості обслуговуваного населення 

складає: у 2014 році  - 3,37 тис.грн. , у 2015 році – 4,87 тис.грн. на одну особу у рік.  



 У 2014 – 2015 роках оплачено підприємством  податків до місцевого 
бюджету, зокрема:  

Перелік податків 2014 рік 2015 рік 

Прибутковий податок з громадян 2214,1 3870,6 

Орендна плата за землю 295,5 364,6 

Плата за забруднення навколишнього природного середовища 27,5 20,2 

Екологічний податок 136,7 144,8 

Інші податки  0,4 0,6 

Всього 2 674,2 4 400,8 

Аудиторський висновок 
 

ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн» проводився аудит фінансових звітів підприємства за 2014 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 31.12.2014 року та його фінансові результати за рік на зазначену дату 

відповідають  Міжнародним Стандартам фінансової звітності. 

Тис.грн. 



Порівняльний аналіз стану дебіторської заборгованості за 2015 рік 

0,0

20 000,0

40 000,0

населення пільги субсидії бюджетні 
установи 

інші 
споживачі 

01.01.2015 37 096,9 1 476,5 1 154,3 3 444,9 9 553,6

01.01.2016 45 733,1 3 966,6 13 946,6 1 882,9 10 670,4

60% 

5,2% 

18,3% 

2,5% 
18,1% 

70,4% 

2,8% 2,2% 
6,5% 

14% 

Тис.грн. 

52 726,2 тис.грн. 

76 199,6 тис.грн. 

55 274 тис.грн. 

41 413 тис.грн. 

0,0

20 000,0

40 000,0

НАК Нафтогаз 
України 

ТЕЦ Черкаське 
хімволокно 

Черкасиводока
нал 

Інші  

01.01.2015 24 685,9 24 399,5 1 566,7 4 621,9

01.01.2016 4 023,7 35 904,6 647,7 837,0

44,7 % 
44,1 % 

2,8 % 
8,4 % 

9,7 % 

86,7 % 

0,02 % 
2,0% 

Порівняльний аналіз стану кредиторськоъ  заборгованості  за 2015 рік 



 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 01.01.2016 року склала 41,4 млн.грн. і  зменшилась з 

початку року на 13,9 млн.грн. Підприємство повністю розрахувалось з боргами за природний газ (лишилась поточна 

заборгованість). Залишається ще значним борг перед ТЕЦ “Черкаське хімволокно” в сумі 35,9 млн.грн. 

Дебіторська заборгованість споживачів за послуги теплопостачання підприємству (з урахуванням пільг і субсидій) 

з початку 2015 року зросла на 23,5 млн.грн., або на 44,5% і на 01.01.2016 року склала 76,2 млн.грн. Борги населення 

зросли за вказаний період на 8,6  млн.грн., інших споживачів – на 1,1 млн.грн., бюджетних установ - зменшилась на 1,6 

млн.грн., заборгованість місцевого бюджету перед підприємством по відшкодуванню пільг і субсидій зросла на 15,3  

млн.грн. За 2015 рік нараховано пільг і субсидій на суму 42,1 млн.грн., а оплачено місцевим бюджетом  26,8  млн.грн.  

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. 

Протягом  2015 року юридичним відділом до районних судів м. Черкаси було подано 634 заяви про стягнення боргу з 

фізичних осіб (населення) на загальну суму близько 5 млн. грн., вимоги підприємства були задоволені в повному обсязі в 

зв’язку з чим судові накази були передані на примусове виконання до органах державної виконавчої служби.  В результаті 

проведених виконавчих дій протягом  2015 року було сплачено 1,9 млн.грн. в рахунок виконання рішень судів. 

Юридичним особам (суб`єктам господарювання), що порушують строки виконання грошових зобов`язань було 

направлено  70  претензії на загальну суму 1,6 млн.грн.  

До Господарського суду Черкаської області було подано 10 позовних заяв про стягнення боргу на загальну суму 940 

тис.грн., вимоги підприємства були задоволені в повному обсязі, рішення судів були передані на примусове виконання до 

органах державної виконавчої служби.   В результаті проведених виконавчих дій на протязі 2015 року в рахунок виконання 

рішень судів надійшло 600 тис.грн. Суб’єкти господарювання відносно яких не вжито заходів щодо стягнення боргу 

відсутні.  

 

З повагою, КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» 

 Черкаської міської ради 

 

 


