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Директор підприємства – Карась Павло Миколайович 1977 року 

народження. З 14.07.2003 по 15.03.2005 був консультантом з питань місцевого 

самоврядування Черкаського представництва Асоціації міст України, з 24.03.2005 

по 31.12.2008 рік очолював управління з питань європейської інтеграції виконавчого 

комітету Черкаської міської ради та був відзначений подякою міського голови. З 

початку 2009 року до вересня 2011 року працював директором департаменту 

економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, в 

цьому ж році нагороджений грамотою виконавчого комітету Черкаської міської 

ради. З 01.11.2011 по 23.10.2012, та з 18.06.2018 і на даний час очолює комунальне 

підприємство теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради. 

Павло Миколайович поєднує керівництво з роботою на посаді заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретаря ради Черкаської 

міської організації Всеукраїнського об’єднання «Черкащани». 

Основні відомості про підприємство
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Підприємство «Черкаситеплокомуненерго» створене в 1969 році. 

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.



Основними напрямками діяльності підприємства згідно ліцензій є:
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виробництво,   постачання,   транспортування теплової енергії

виробництво електричної  енергії

постачання електричної  енергії споживачу

виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії

розроблення проектної документації, видача технічних умов 

ремонт теплових мереж 

ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

надання послуг з сервісного обслуговування і підготовки до повірки засобів вимірювальної техніки та 
засобів обліку тепла і води

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки

Додатковими напрямками діяльності підприємства є:



На балансі підприємства знаходиться:

4 когенераційних
установки електричною
потужністю 5,3 МВт/год 
та тепловою потужністю

5,16 Гкал/год

34 котельні
загальною
потужністю

541,1 
Гкал/год

81 
централь-

них 
теплових
пунктів
(ЦТП)

теплових мереж  
протяжністю

166,1 км  в 
двотрубному

вимірі

109 індивідуальних
теплових пунктів

(ІТП);

72  ІТП без 
незалежного контура

котельна
установка 

потужністю
2,5 МВт, що
працює на 
біопаливі

6 котлів на 
пелетах типу 

КПТ400К, КТ-3-
Ш, КТ-3Е-Ш

Власний конструкторсько-
кошторисний відділ; служба 
ремонтів та будівництва, що 

забезпечує повний 
комплекс ремонтних робіт

Електротехнічна 
лабораторія; хімічна 

лабораторія; 
лабораторія контролю  

металів та якості 
зварювання 
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3 виробничі бази



Кадрова політика підприємства

Підприємство очолює директор Карась Павло Миколайович, призначений на посаду 18 червня 

2018 року розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умовами контракту визначено строк 

найму, права, обов`язки, відповідальність, а також заробітна плата.

За 2019 рік середньооблікова кількість штатних працівників підприємства склала 623 особи та у

порівнянні із середньообліковою кількістю штатних працівників за 2018 рік збільшилась на 37 од.

Середня заробітна плата на одного працівника на місяць за результатами роботи 2019 року склала

9 394 грн. та у порівнянні із середньою заробітною платою на місяць у 2018 році зросла на 2 311 грн. Це

пов`язано із зростанням розміру мінімальної заробітної плати у 2019 році згідно закону України «Про

Державний бюджет на 2019 рік» та згідно Галузевої угоди ЖКГ на 2018-2019 рр.

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

котелень. У 2019 році відділом охорони праці підприємства проведено навчання і перевірку знань 414

робітників.
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У 2019 році з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування
населення відзначені Подякою міського голови – 9 працівників підприємства; нагороджені Грамотою виконавчого комітету Черкаської міської
ради – 11 працівників; Також цінним подарунком міського голови нагороджено трьох працівників підприємства.

Роботу підприємства не вперше відзначають на всеукраїнському рівні. В загальнодержавних рейтингах якості воно постійно посідає високі
місця. Так у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» підприємств – виробників пари та гарячої води підприємство є лідером
2017 року.

1 листопада 2017 року підприємство посіло друге місце серед 33 комунальних підприємств країни в конкурсі на звання «Краще підприємство
комунальної теплоенергетики України» за підсумками І півріччя 2017 року. Високі економічні та соціальні досягнення підприємства
відзначені спільною Постановою № 58/П-39 від 01.11.2017 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості,
побутового обслуговування населення та Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго».

Згідно з критеріями Національного рейтингу якості товарів і послуг та фінансово-економічними показниками у результаті ранжування повного
переліку суб’єктів господарської діяльності підприємство було удостоєно звання «Краще підприємства України 2016 року».

Трудовий колектив підприємства нагороджений Почесною грамотою заступника міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, голови ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості,
побутового обслуговування населення, президента Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» - за
друге місце в конкурсі на звання «Краще підприємство комунальної теплоенергетики України» за підсумками 2016 року».

За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, значний особистий внесок у підвищення ефективності виробництва і
постачання теплової енергії споживачам міста, а також із нагоди професійного свята - Дня працівника житлово-комунального господарства та
побутового обслуговування населення у 2018 році нагороджено медаллю «За сумлінну працю» Джулая Миколу Васильовича, головного
інженера комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради.

Від центрального комітету працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Постановою
Президії ЦК Профспілки від 08.02.2018 року №П-10-26-к керівник підприємства нагороджений нагрудним знаком „Лауреат Премії
галузевої Профспілки”.

Почесні відзнаки підприємства
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Участь у соціальному житті громади міста
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Підприємство з 2000 року опікується Михайлівською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат

Черкаської обласної ради за адресою: Кам`янський район, село Михайлівка. Підприємством постійно для

школи-інтернат надається допомога у придбанні сучасних меблів, інструментів, оргтехніки, обладнання для

виробничих класів, новорічні подарунки, допомога в ремонті автотракторної техніки та ін.

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 180 дітей віком

до 23 років від КДЮСША «Вулкан» та дітей житлового масиву Південно-Західного району. Обладнаний

спортивний зал силової підготовки. 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. На базі підприємства підготовлено 2 чемпіона

світу з кікбоксингу.

• Спортсмени беруть участь у змаганнях на чемпіонаті України з кікбоксингу. Вісім спортсменів увійшли до

складу Збірної України та будуть відстоювати честь України на міжнародних змаганнях. Трьом спортсменам

призначена стипендія Черкаської міської ради, двом – обласна стипендія.

• На базі спортивного комплексу проводяться змагання серед працівників підприємства з настільного тенісу,

баскетболу, волейболу, шахів, шашок, дартцу, гирьового спорту. Проводяться спортивно-масові заходи

місцевого, обласного та всеукраїнського значення. Проводяться спартакіади, в якій приймають участь

близько 100 учасників. Керівництвом підприємства та профспілковим комітетом кращі спортсмени

нагороджені грамотами, пам’ятними подарунками та медалями.



Структура підприємства

Директор підприємства

Заступник 

директора

Служба закупівель

Відділ 

закупівель

Відділ 

забезпечення 

товарно-

матеріальни-

ми цінностями

Адміністра-

тивно-

господарські 

працівники

Відділ 

інформацій

- них

технологій

Заступник 

директора 

з питань 

економіки

Планово-

економічний 

відділ

Відділ 

кадрів

Канцелярія

Головний інженер

Виробничо

-технічна

служба

Відділ по 

наладці 

теплових 

режимів

Транспортна 

служба

Служба 

виробниц

тва 

теплової 

енергії

Дільниці

№ 1-5

Аварійно-

диспетчерсь

ка дільниця

Дільниця 

теплової 

автоматики

Ремонтно-

механічна 

дільниця

Дільниця 

по ремонту 

мереж та 

будівель

Хімічна 

лабораторія

Служба 

ремонтів та 

будівництва

Група    

технічного    

нагляду та

прийому          

робіт

Конструк-

торсько-

кошторисний

відділ

Лабораторія

контролю 

металів та 

якості 

зварювання

Електротехнічна

служба

Дільниця 

електрич-

ного 

обладнання

Дільниця 

контрольно-

вимірюваль-

них приладів       

та 

автоматики
Дільниця 

газового 

обладнанн

я

Головний 

бухгалтер

Бухгалтерія

Юридична 

служба

Служба 

охорони 

праці

Служба 

постачання

Абонентний 

відділ

Договірно-

збутовий 

відділ

Відділ 

теплової 

інспекції

Група обліку з 

енергоносіїв         

та реалізації 

теплової 

енергії

Провідний 

спеціаліст

з господар-

ської

діяльності

Служба 

транспорту

вання 

теплової 

енергії

Дільниці

№ 6-9

Електро-

технічна 

лабораторія

Центральний 

склад
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• Підготовка підприємства до опалювального сезону  проходила активно в рамках запланованих планово-попереджувальних ремонтів та 

організаційно- технічних заходів, згідно яких: 

замінено 0,874 км теплових мереж; 

відновлено 1504 м² асфальтобетонного покриття після розкопок при ремонті теплових мереж;

відремонтовано 1320 м² покрівель на котельних та центральних теплових пунктах.

• Підготовлено теплових мереж   протяжністю 166,10  км в двотрубному обчисленні (з них 138,6 км мереж теплопостачання та 27,5 мереж 

гарячої води);

• Після проведених планових гідростатичних випробувань виявили та ліквідовували 337 поривів на теплових мережах, що дало 

можливість пройти опалювальний сезон значно краще ніж в попередні роки. Показником є зменшення поривів в опалювальний період ( 

до десяти поривів) та зменшення термінів ліквідації поривів (максимально до шести годин). Одним із покращення показників є значне

скорочення скарг населення.

По програмі соціально-економічного розвитку міста:  

• За кошти міського бюджету в розмірі 7 878,9 тис.грн. у 2019 році здійснено капітальний ремонт теплової мережі через вулицю

Сумгаїтську біля вул. Корольова (351,9 тис.грн.); капітальний ремонт теплової мережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку

по бул.Шевченка, 320 (143,8 тис.грн.); капітальний ремонт теплової мережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку по вул.

Гуржіївська, 6 (58,4 тис.грн.); придбання транспортних засобів в лізинг (5 млн.грн.); ремонт теплових мереж (949 тис.грн.);

реконструкція системи тепломережі ж/б по вул.Смілянській, 115 (907,1 тис.грн.); заміна вікон на котельних (468,7 тис.грн.).
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• Заміна теплових мереж в мінераловатній ізоляції на попередньоізольовані трубопроводи з використанням

пінополіуретанової ізоляції (коефіцієнт коефіцієнтом теплопередачі не більше 0.027 Вт/м*°С), що дозволило 

зменшити теплові втрати через ізольовані поверхні та підвищити рівень надійності теплопостачання. Річна економія

палива становить 45,3 тис.м³.

• Заміна на центральних теплових пунктах фізично та  морально застарілих швидкісних кожухотрубних водонагрівачів

на сучасні розбірні пластинчаті водонагрівачі, що дало змогу зменшити споживання на 1 тис.м³, а також забезпечити

надійну та якісну подачу гарячої води для споживачів.

• З метою економії паливно-енергетичних ресурсів, було прийнято рішення по закриттю котельні по вул. Кавказька 11 

(встановлена потужність котельні в два рази перевищувала приєднане навантаження споживачів)  та будівництву

блочно-модульної газової котельні (топочної) по вул. Пальохи, 1. Обладнання топочної повністю автоматизоване, що

виключає перевитрати палива за рахунок впливу людського фактору та працює в оптимальному режимі. 

Впровадження даного заходу дозволяє заощадити 809,73 тис.м³

• Будівництво електрокотельні за адресою вул. Дахнівська, 25 дало змогу забезпечити якісне надання послуги з 

теплопостачання для диспансеру КНП "Черкаська обласна лікарня ЧОР" та відключити значну частину теплової

мережі довжиною 1408 пог.м. Завдяки цьому були ліквідовані втрати теплової енергії на даній ділянці теплової

мережі. Річна економія палива становить  25,2 тис.м³.

• Станом на 01.06.2020 року 407 житлових будинків (або 92%) оснащено приладами комерційного обліку теплової

енергії. Підприємством проводиться робота з оснащення решти житлових будинків приладами комерційного обліку

теплової енергії.



Автомобіль PEUGEOT BOXER DropSide Double Cab – 4 одиниці;

Автомобіль PEUGEOT PARTNER FOURGON - 4 одиниці;

Автомобіль Renault DUSTER;

Навантажувач телескопічний самохідний колісний Caterpillar;

Мінінавантажувач самохідний BOBCAT;

Екскаватор-навантажувач колісний Caterpillar;

Рециклер асфальтний марки Bagela;

Причіп вантажний, двовісний, марка Moeslen;

Трактор колісний  «БЕЛАРУС-82.1»;

Коток дорожний модель HAMM HD;

Автомобіль самоскид ТК-IV-CC на базі IVECO Daily.

Придбання техніки у 2019 році:

11
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1. Для підготовки підприємства до опалювального періоду 2020–2021 рр. планується проведення в 2020 році власними

силами ремонтних робіт в обсязі 7 764,09 тис грн з ПДВ (вартість матеріалів), в тому числі :

1.1 Ремонт та пуско-налагоджувальні роботи котелнь на загальну суму 1 669,68 тис. грн.

1.2 Гідравлічні випробування та ремонт 168 км теплових мереж на загальну суму 5 553,36 тис. грн.

1.3 Ремонт центральних теплових пунктів –на загальну суму 541,05 тис. грн.

2. З метою оновлення основних фондів підприємства в 2020 році заплановано впровадження Інвестиційної прогами, яка

передбачає виконання наступних робіт на загальну суму 24 464,05 тис. грн з ПДВ:

2.1. Технічне переоснащення котельні по вул. О.Дашковича, 62, а саме :

2.1.1 Виконання проектних робіт по технічному переоснащенню котельні по вул. О.Дашковича, 62. Вартість

впровадження заходу – 1 984,82 тис. грн.

2.1.2 Технічне переоснащення котельні по вул. О. Дашковича,62 в м. Черкаси з заміною котла ТВГ-8 на

жаротрубний котел потужністю 10 МВт. з економайзером. Вартість впровадження заходу – 13 943,59 тис. грн.

2.2. Реконструкція мереж теплопостачання з заміною застарілих трубопроводів на попередньо ізольовані, всього 4

мережі, а саме:

2.2.1. Реконструкція мережі теплопостачання від ТК-3-5 по вул. Хрещатик до т. А по вул. Крилова в м. Черкаси.

Вартість впровадження заходу – 2 345,65 тис. грн.

2.2.2. Реконструкція мережі теплопостачання від ТК-918-/15 по вул. Кобзарська до ТК-83-2-918/15-3 по вул.

Чехова в м. Черкаси. Вартість впровадження заходу – 2 117,83 тис. грн.

2.2.3. Реконструкція мережі теплопостачання з закриттям котельні по вул. Надпільна 220 з переключенням

споживачів до котельні по вул. О.Дашковича,62 в м. Черкаси. Вартість впровадження заходу – 1 702,81 тис. грн.

2.2.4. Реконструкція мережі теплопостачання від ТК-1-3 до ТК-1-5 по вул. О.Дашковича в м. Черкаси. Вартість

впровадження заходу – 2 369,35 тис. грн.



Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності 
з урахуванням наступних категорій споживачів: 

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Релігійні організації

Тарифи  у  2019 році

13



Тариф на теплову енергію для населення, 
грн/Гкал без ПДВ:

У 2019 році діяли такі тарифи:
з 01 січня по 31 грудня 2019 року

- Згідно Постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1797 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її

виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Черкаської міської ради»;

- Згідно Постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1798 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її

виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Черкаської міської ради»;

14

1321,80



ТАРИФИ НА ПОСЛУГУ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ОПАЛЕННЯ

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

З приладами обліку                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал

1606,05

Без приладів обліку,                              
грн. з ПДВ за 1 м2

З 01 січня по 31 
грудня 

15

38,40



ТАРИФИ НА ПОСЛУГУ

З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

За наявності 
рушникосушників,          
грн. з ПДВ за 1 м3

94,49

За відсутності 
рушникосушників,            

грн. з ПДВ за 1 м3

87,26

16

З 01 січня по 31 
грудня 2019



Тариф на теплову енергію та послугу з централізованого постачання гарячої 
води для бюджетних установ (грн/Гкал, грн/м3)

без ПДВ:

17

Теплова енергія                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал

1294,78

Послуга з централізованого 
постачання гарячої води,                              

грн. з ПДВ за 1 м3

З 01 січня по 31 
грудня 69,33



Тариф на теплову енергію для релігійних організацій (грн/Гкал)

без ПДВ:

18

Теплова енергія                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал

1294,78З 01 січня по 31 
грудня 



Тариф на теплову енергію та послугу з централізованого постачання гарячої 
води для інших споживачів (грн/Гкал, грн/м3)

без ПДВ:

19

Теплова енергія                  
грн. з ПДВ за 1 Гкал

1287,35

Послуга з централізованого 
постачання гарячої води,                              

грн. з ПДВ за 1 м3

З 01 січня по 31 
грудня 68,97



У 2019 році ціна на природний газ для виробництва теплової енергії з урахуванням 

транспортування та розподілу природного газу  для всіх категорій споживачів із січня по квітень 

становила 6 968,21 грн/тис.м.куб. без ПДВ.

З 01 травня 2019 року щомісячно змінювалася ціна на природний газ для потреб побутових 

споживачів та релігійних організацій згідно вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 

2019 р. № 380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293"

На кінець 2019 року ціна на природний газ з урахуванням транспортування та розподілу 

природного газу склала 4 750,39 грн/тис.м.куб. без ПДВ. 

спад 31,83 %

ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Січень 2019 року

6 968,21

Динаміка зміни ціни природного газу в 2019 році

20

Грудень 2019 року

4 750 ,39

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-kvitnya-2019-r-293
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-kvitnya-2019-r-293


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

Споживачі

Населення

Бюджетні 
установи

Інші суб’єкти
господарювання

РАЗОМ

2018 рік

329,3

80,6

26,4

436,3

2019 рік

343,7

76,4

21,7

441,8

1,3 % росту 21



Звіт про фінансові результати  діяльності підприємства

За 2019 рік результатом діяльності підприємства є прибуток у розмірі 45 996 тис.грн.

тис.грн.
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Найменування показника 2018 рік 2019 рік

Доходи

Дохід від реалізації продукції 569 220 589 194

Податок на додану вартість 94 870 98 199

Чистий дохід від реалізації продукції 474 350 490 995

Інші операційні доходи 32 600 15 492

Всього операційний дохід 506 950 506 487

Інші доходи 30 598 37 209

в т.ч. курсова різниця 36 376

Фінансові доходи 318 1 213

УСЬОГО ДОХОДІВ 537 866 544 909

Витрати

Собівартість реалізованої продукції 488 925 456 757

Адміністративні витрати 13 114 21 522

Інші операційні витрати 35 146 5 269

Фінансові витрати 18 209 13 674

Інші витрати 16 808 1 691

в т.ч. курсова різниця 16 325 1 124

УСЬОГО ВИТРАТ 572 202 498 913

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ -34 336 45 996



Загальний операційний дохід підприємства у 2019 році і склав 506,5 млн.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції складається: дохід від реалізації теплової енергії споживачам; надання

послуг з постачання гарячої води; надання послуг з централізованого опалення; продажу електроенергії;

транспортування теплової енергії інших власників; відшкодування енергозатрат; ремонт та обслуговування підкачуючих

насосів. Питома вага відповідного доходу у загальній структурі доходу від реалізації товарів, робіт та послуг складає

90,1 відсотки.

За 2019 рік фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток в розмірі 45 996 тис.грн.

Реалізовано за 2019 рік 327,9 тис. Гкал теплової енергії.

Підприємство реалізує теплову енергію споживачам за чотирма категоріями: населення, релігійні організації,

бюджетні установи та інші споживачі. Ведеться 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 2019 році на абонентному обслуговуванні

перебувало 42 271 особових рахунків зі споживачами послуг – населенням. Кількість фізичних осіб - споживачів послуг

у 2019 році становила 71 308 осіб.

Нараховано пільг населенню у 2018 році на суму 12 942,1 тис. грн, у 2019 році – 9 722,6 тис.грн.

Субсидій нараховано у 2018 році на суму 77 239,2 тис.грн, у 2019 році – 11 869,5 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 860 одиниць, зокрема населенням – 24 договори,

з бюджетними установами – 132 договори, з іншими споживачами – 704 договори.
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Операційний дохід  підприємства у 2018 - 2019 рр. (тис.грн. без ПДВ)

90%

3%

7% 0,2%

Структура доходу в 2019 році

Основний дохід

Інший операційний 
дохід

Інший дохід

Фінансовий дохід

Інший операційний дохід підприємства сформували доходи від: повірки вимірювальної техніки, гідравлічних випробувань, ремонту

теплових мереж, обслуговування елеваторних вузлів; видача технічних умов; оренди; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів.

Загальний розмір іншого операційного доходу у 2019 році зріс склав 15,5 млн.грн. В 2019 році підприємство отримало з міського

бюджету 10 004 тис.грн. фінансової підтримки для забезпечення розрахунків за кредитними зобов’язаннями, гарантом яких виступає

Черкаська міська рада.

Інший дохід підприємства в розмірі 37,2 млн.грн. сформовано за рахунок доходу від неопераційної курсової різниці в розмірі 36,4

млн.грн. та безоплатно отриманих активів (0,8 млн.грн.)
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Основний дохід Інший операційний 
дохід

Інший дохід Фінансовий дохід

474 350  

32 600  30 598  

318  

490 995  

15 492  
37 209  

1 213  

2018 рік 2019 рік



СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,  МЛН.М3

49

44,8 43,5

32,8
29

39,2

29,8 31,2
35

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Збільшення споживання природного газу в 2016 та 2019 роках проти попередніх періодів пояснюється

зменшенням обсягу покупної теплової енергії та збільшенням власного виробництва теплової енергії. 25



Структура елементів операційних витрат за 2018-2019 роки (без ПДВ)

Структура загальних витрат за 2018-2019 роки (без ПДВ)

+1,1%

-6,5%
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456,7 млн грн

488,9 млн грн

365 млн грн

368,9 млн грн

Собівартість продукції

Адміністративні витрати 

Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Інші витрати

488,9

13,1

35,1

18,2

16,8

456,8

21,5

5,3

13,7

1,7

2019 рік 2018 рік

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні 
заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

239,5

51

10,7

21,2

42,6

240,8

73,4

15,4

22,4

16,9



Порівняння структури витрат

Операційні витрати підприємства у 2019 році зросли проти попереднього періоду на 3,9 млн.грн, або на

1,1% за рахунок:

• зростання витрат на оплату праці в зв'язку з внесеними змінами та доповненнями до Галузевої угоди та із

зростанням мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2019 – 1 921 грн, з 01.07.2019 –

2 007 грн, з 01.12.2019 – 2 102 грн.;

• росту ціни води для технологічних потреб та надання послуги з централізованого постачання гарячої води;

• росту цін на паливо-мастильні матеріали, інші матеріали та сировину для обслуговування виробничого процесу.

Співвідношення загального розміру витрат до загальної кількості 
обслуговуваного населення 

2018 – 6,73 тис.грн.

2019 –6,40 тис.грн.
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У 2018 – 2019 роках оплачено підприємством  податків 

до місцевого бюджету, зокрема: 

Перелік податків 2018 рік 2019 рік

Прибутковий податок з громадян 9 419,8 12 629,9

Орендна плата за землю 555,2 559,8

Плата за забруднення навколишнього природного середовища 11,8 0,1

Екологічний податок 207,6 559,7

Інші податки 1,4 0,9

Всього 10 195,8 13 750,4

тис.грн

До державного бюджету у 2019 році сплачено 16,6 млн.грн податку на додану вартість.
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Порівняльний аналіз стану дебіторської заборгованості за 2018-2019 рр.

158 078,0 тис.грн.

145 467,4 тис.грн.

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

кінець 2019 року зросла на 12,6 млн.грн., або на 8,7% і станом на 01.01.2020 року склала 158,1 млн.грн. Борги населення

зросли за вказаний період на 35,6 млн.грн., інших споживачів – збільшились на 0,3 млн.грн., бюджетних установ - зменшились

на 1,9 млн.грн., заборгованість місцевого бюджету перед підприємством по відшкодуванню пільг і субсидій зменшилась на 20,7

млн.грн.
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+8,7%

НАСЕЛЕННЯ ПІЛЬГИ СУБСИДІЇ БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ІНШІ СПОЖИВАЧІ

114 267,7  

4 906,6  
15 662,3  

2 744,6  7 886,2  

149 852,5  

67,9  
-246,3  

852,4  
7 551,5  

на 01.01.2019 на 01.01.2020



За вказаний період юридичною службою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» до районних судів м. Черкаси 

було подано 802 заяви про стягнення боргу з фізичних осіб (населення) на загальну суму 18 млн. 320 тис.

Станом на сьогодні в органах ДВС на примусовому виконанні перебуває 6 394 виконавчих проваджень 

щодо стягнення заборгованості з фізичних осіб на суму 41 320 887, 43 грн.

Щодо юридичних осіб які порушили строки виконання грошових зобов’язань було подано 12 претензій на 

суму 1 907 063, 67 тис. 

За вказаний період юридичною службою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» до Господарських судів було 

подано 2 позовні заяви про стягнення боргу на загальну суму 11 100 106, 72 грн. 

До нотаріальних контор міста було подано 17 заяв про визнання кредитором наше підприємство та 

покладено обов’язок про сплату боргу за використану теплову енергію спадкоемців на 502 806, 85 грн.

З метою забезпечення виробничо – госодарської діяльності підприємства протягом звітного періоду було 

розроблено та укладено 1 237 договорів з юридичними особами.

Юридичною службою з державною виконавчою службою на протязі звітного періоду з метою  

здійснювалась спільна робота щодо виявлення та вилучення грошових коштів, іншого майна боржників задля 

подальшого стягнення та реалізації.

З повагою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Черкаської міської ради
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