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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 депутата Черкаської міської ради від

політичної партії “За майбутнє”.

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

Середньооблікова кількість штатних працівників - 665 осіб, середньомісячна заробітна плата на

одного штатного працівника - 10 459 грн.

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:



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 2020 рік середньооблікова кількість штатних працівників підприємства склала 665 особи та

у порівнянні із середньообліковою кількістю штатних працівників за 2019 рік збільшилась на 42 особи.

Середня заробітна плата на одного працівника на місяць за результатами роботи 2020 року

склала 10 459 грн. та у порівнянні із середньою заробітною платою на місяць у 2019 році зросла на 1065

грн. Це пов`язано із зростанням розміру мінімальної заробітної плати у 2020 році згідно закону України

«Про Державний бюджет на 2020 рік» та згідно Галузевої угоди ЖКГ на 2019-2020 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 2020 році відділом охорони праці підприємства проведено навчання і перевірку

знань 427 робітників.

Кадрова політика підприємства
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Структура підприємства
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На балансі підприємства знаходиться:

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

5,16 Гкал/год

33 котельні
загальною
потужністю

520,5 
Гкал/год

81 
централь-

них 
теплових
пунктів
(ЦТП)

теплових мереж  
протяжністю
168,4  км  в 

двотрубному
вимірі

109 індивідуальних
теплових пунктів (ІТП);

11 вбудованих
водопідігрівачів

котельна
установка 

потужністю
2,15 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; швейний 

цех 
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3 виробничі бази



Підприємство приймає активну участь у спортивному житті міста

З 2002 року на базі підприємства по вул. Прик.Лазаренка, 6 перебуває спортивно-оздоровчий центр. За останній рік тут

проведений капітальний ремонт: замінені вікна, відремонтовано кришу, переобладнані роздягальні та душові кімнати. В трьох

спортивних залах проходять заняття з мініфутболу, спортивної гімнастики, волейболу, боксу, кікбоксингу. Займаються діти від

КДЮСШ «Вулкан» та здебільшого діти житлового масиву Південно-Західного району міста. Серед працівників підприємства

кожного року проводяться змагання з баскетболу, волейболу, настільного тенісу. Зал єдиноборств рахується одним з найкращих в

Черкаській області та й в Україні, де проводяться змагання міського, обласного рівня, республіканські турніри та чемпіонати. Під

керівництвом заслуженого тренера України Зубова Юрія Івановича підготовлено два чемпіона світу, два заслужених майстри спорту,

5 майстрів спорту України міжнародного класу. Керівництвом підприємства та профспілковим комітетом кращі спортсмени

нагороджені грамотами, пам’ятними подарунками та медалями.
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Почесні  відзнаки  підприємства  підприємства

Подяка міського голови  –
9 осіб

Грамота виконавчого 
комітету Черкаської міської 

ради                                                
– 11 осіб

Цінний подарунок 
міського голови – 3 оcіб

Медаль «За сумлінну 
працю» - 1 особа

2019

Подяка міського голови             
– 6 осіб

Грамота виконавчого 
комітету Черкаської міської 

ради                                          
– 6 осіб,

Подяка Прем’єр-міністра
України – 1 особа

Почесне звання 
«Заслужений працівник 
сфери послуг України» 

- 1 особа

2020
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• Підготовка підприємства до опалювального сезону проходила активно в рамках запланованих

планово-попереджувальних ремонтів та організаційно-технічних заходів, згідно яких:

- відновлено 3400 м² асфальтобетонного покриття після розкопок при ремонті теплових

мереж;

- відремонтовано 1504 м² покрівель на котельних та центральних теплових пунктах.

• Підготовлено теплових мереж протяжністю 167,9 км в двотрубному обчисленні (з них 138,6 км

мереж теплопостачання та 27,5 км мереж гарячої води);

• Після проведених планових гідростатичних випробувань виявили та ліквідовували 229

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).
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1. Для підготовки підприємства до опалювального періоду 2020–2021 рр. придбано основних засобів та 

проведено власними силами ремонтних робіт в обсязі близько 14 млн. грн з ПДВ.

2.  З метою оновлення основних фондів підприємства в 2020 році розпочато 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.

3. За кошти міського бюджету у 2020 році отримано 2,2 млн.грн. по програмі соціально-економічного

розвитку міста.



За 2019-2020 рр. технічний парк підприємства значно 

оновився, придбано:

Екскаватор-навантажувач колісний Caterpillar - 1 од.

Коток дорожний модель HAMM HD - 1 од.

Мінінавантажувач самохідний BOBCAT - 1 од.

Причіп вантажний, двовісний, марка Moeslen - 1 од.

Трактор колісний "БЕЛАРУС-82.1" - 1 од.

Навантажувач телескоп. самохідний колісний Caterpillar

Рециклер асфальтний марки Bagela - 1 од.

Автомобіль PEUGEOT BOXER  - 4 од.

Автомобіль PEUGEOT PARTNER FOURGON - 4 од.

Автомобіль Renault Logan MCV - 2 од.

Автомобіль Renault DUSTER - 2 од.

Автомобіль самоскид ТК-IV-CC на базі IVECO Daily -1 од.

Автомобіль ЗАЗ LANOS - 1 од.

Завдяки придбаній дорожній техніці істотно 

покращилась якість та швидкість виконання ремонтних 

робіт. У підприємства є змога, не покладаючись на 

підрядчиків, відновлювати асфальтне покриття після 

ліквідації аварій на тепломережах.

Придбання техніки
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На підприємстві створений швейний цех для забезпеченням спецодягом 

робітників власними силами
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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.

• 100%житлових будинків оснащено приладами комерційного обліку теплової енергії.



Реконструкція котельні по вул. Хрещатик, 
84 в м. Черкаси, яка передбачає:

• розробку проєктно-кошторисної документації;

• закупівлю двох водогрійних жаротрубних трьох-
ходових котлів теплопродуктивністю 7,56 МВт в
комплекті з моноблочними газовими пальниками,
конденсаційними економайзерами і автоматикою
управління;

• закупівлю сучасних високоефективних насосів
рециркуляції жаротрубних котлів та інших
насосних агрегатів для забезпечення режиму
роботи котлів котельні з різним рівнем
навантаження при дотриманні належних
параметрів теплоносія;

• закупівлю двох димоходів та металоконструкцій
для відведення димових газів після
конденсаційних теплообмінників жаротрубних
котлів.

• заміну мережевих насосів (закупівля насосного
обладнання).

Реконструкція теплової мережі від ТК-1-5 
до ТК-1-8-0 по вул. О.Дашковича

в  м. Черкаси:

• Для надійного теплопостачання мешканців центральної 
частини міста Черкаси необхідно провести заміну 
аварійних трубопроводів на трубопроводи попередньо 
теплоізольованих спіненим поліуретаном із сталевою 
провідною трубою в гладкій захисній оболонці із 
застосуванням електрозварних муфт. Виконання 
реконструкції даної теплової мережі дасть можливість:

• забезпечити надійну, безперебійну та безаварійну її 
роботу.

• забезпечити зниження теплових втрат в тепло-гідро-
ізольованих трубах порівняно з втратами в 
трубопроводах з мінераловатною ізоляцією традиційної 
прокладки. 

• зменшити витрати на транспортування теплової енергії 
за рахунок зниження середньорічних витрат на 
проведення аварійно-відновлювальних робіт при 
усуненні аварійних ситуацій та після проведення 
гідравлічних випробувань.

• збільшення терміну експлуатації теплопроводу та 
міжремонтного циклу теплопроводу.

• забезпечити споживачів якісним теплопостачанням 
відповідно до вимог діючих норм.

З метою оновлення основних фондів підприємства в 2021 році заплановано впровадження Інвестиційної 

програми, яка передбачає виконання наступних робіт на загальну суму 20 386,71 тис. грн з ПДВ, а саме:
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№ п/п Назва об'єкту Сума, грн. з ПДВ

1
Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ 

«Черкаситеплокомуненерго» по вул. П. Лазаренка, 6
917 693,60

2

Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-8-2-5 до житлових будинків по бул. Шевченка, 

336  та  бул. Шевченка, 338, а також теплової мережі  від ТК-8-2-6 до житлового будинку по 

бул. Шевченка, 334 в м. Черкаси 

184 925,29

3
Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. 

Черкаси 
430 656,0

4
Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ТК-46-8-5 до 

житлових будинків по вул. Гагаріна, 75 та вул. Гагаріна, 79 в м. Черкаси 
598 308,0

5 Придбання перетворювача частоти (в комплекті з комутаційною апаратурою) 259 000,0

6
Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. 

Різдвяна,35 в м.Черкаси
175 000,0

7

Реконструкція системи теплопостачання (із прокладанням підземної теплової мережі із 

попередньоізольованих труб) житлових будинків по вул.Смілянська,115 та Смілянська,117 

в м.Черкаси

87 603,60

8
Придбання в лізинг (перший внесок) жаротрубних котлів з пальниками, запірною 

арматурою (в т.ч. газовою), автоматикою та насосним обладнанням
2 100 000,0

9 Придбання в лізинг  (перший внесок) мобільних зварювальних комплексів 900 000,0

10 Придбання водонагрівачів (з запірною арматурою та регулюючою апаратурою) для ЦТП 3 000 000,0

11 Капітальний ремонт  мереж теплопостачання та гарячого водопостачання 5 000 000,0

По програмі соціально-економічного розвитку міста на 2021 рік за кошти міського 

бюджету в розмірі 13,7 млн.грн. передбачається: 

Для підготовки підприємства до опалювального періоду 2021–2022 рр. планується проведення в 2021 році 

власними силами ремонтних робіт в обсязі 8 747,07 тис грн з ПДВ (вартість матеріалів), в тому числі:

• Ремонт та пуско-налагоджувальні роботи котелнь на загальну суму 2 240,14 тис. грн.

• Ремонт теплових мереж з урахуванням відновлювальних робіт після гідравлічних випробуваннь на      

загальну суму 5 667,37 тис. грн.

• Ремонт центральних теплових пунктів –на загальну суму 839,56 тис.грн.



Звіт про фінансові результати  діяльності підприємства

За 2020 рік фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток у розмірі 41,952

млн.грн., який планується направити на впровадження інвестиційної програми та сплату фінансових

зобов’язань по кредиту ЄБРР.

тис.грн. без ПДВ
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Найменування показника 2019 рік 2020 рік

Доходи

Дохід від реалізації продукції 589 194 621 139

Податок на додану вартість 98 199 103 523

Чистий дохід від реалізації продукції 490 995 517 616

Інші операційні доходи 15 492 35 018

Всього операційний дохід 506 487 552 634

Інші доходи 37 209 7 574

в т.ч. курсова різниця 36 376 6 752

Фінансові доходи 1 213 399

УСЬОГО ДОХОДІВ 544 909 560 607

Витрати

Собівартість реалізованої продукції 456 757 389 566

Адміністративні витрати 21 522 18 651

Інші операційні витрати 5 269 40 668

Фінансові витрати 13 674 12 653

Інші витрати 1 691 57 117

в т.ч. курсова різниця 1 124 56 317

УСЬОГО ВИТРАТ 498 913 518 655

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 45 996 41 952



Споживачі

Населення

Бюджетні установи

Інші суб’єкти
господарювання

РАЗОМ

2019 рік

343,7

76,4

21,7

441,8

2020 рік

339,9

68,2

19,9

428,0
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Підприємство реалізує теплову енергію споживачам за чотирма категоріями: населення, релігійні організації,

бюджетні установи та інші споживачі. У 2020 році на абонентному обслуговуванні перебувало 43 106 особових рахунків зі

споживачами послуг – населення. Кількість фізичних осіб - споживачів послуг у 2020 році становила 70 764 осіб.

Кількість договорів, укладених підприємством з юридичними особами – споживачами послуг, складає 840 одиниць,

зокрема з бюджетними установами – 132 одиниць, з іншими споживачами – 708 одиниць.

Загальний операційний дохід підприємства у 2020 році і склав 552,6 млн.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 517,6 млн.грн. складається: дохід від реалізації теплової енергії

споживачам; надання послуг з постачання гарячої води; надання послуг з централізованого опалення; транспортування

теплової енергії інших власників; внесків на встановлення, заміну, обслуговування вузлів комерційного обліку теплової

енергії; обслуговування індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках; плати за абонентське обслуговування.

Питома вага відповідного доходу у загальній структурі доходу складає 92,3 відсотки.



Операційний дохід  підприємства у 2019 - 2020 рр. (тис.грн. без ПДВ)

92%

1%

6% 0,2%

Структура доходу в 2020 році

Основний дохід

Інший операційний 
дохід

Інший дохід

Фінансовий дохід

Інший операційний дохід підприємства сформували доходи від: продажу електроенергії; відшкодування експлуатаційних

витрат; повірки вимірювальної техніки, гідравлічних випробувань, ремонту теплових мереж, обслуговування елеваторних

вузлів; видачі технічних умов; оренди; послуг з управління будинками; безоплатно отриманих оборотних активів. Загальний

розмір іншого операційного доходу у 2020 році склав 35,1 млн.грн.

Інший дохід підприємства в розмірі 7,6 млн.грн. склав дохід від неопераційної курсової різниці 6,8 млн.грн. та дохід від

безоплатно отриманих необоротних активів 0,8 млн.грн.
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Основний дохід Інший операційний 
дохід

Інший дохід Фінансовий дохід

490 995  

15 492  
37 209  

1 213  

517 616  

35 018  
7 574  399  

2019 рік 2020 рік



Інші витрати 

Фінансові витрати 

Інші операційні витрати  

Адміністративні витрати  

Собівартість реалізованої 

продукції 

1 691

13 674

5 269

21 522

456 757

57117,вт.ч.

курсова

різниця 56 317

12 653

40 668

18 651

389 566

Порівняння структури загальних  витрат за 

2019-2020 роки (тис.грн. без ПДВ)

2020 рік

2019 рік

518 ,7 млн. грн

498,9 млн. грн

+4%

Інші 

витрати 

11%

Фінансові 

витрати 

2%

Інші 

операційні 

витрати  

8%

Адміністрат

ивні 

витрати  

4%

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

75%

Структура загальних  витрат                

у 2020 році 
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У 2020 році ціна на природний газ для виробництва теплової енергії з урахуванням

транспортування та розподілу природного газу для всіх категорій споживачів змінювалась

кожного місяця і на кінець року становила 6 707,26 грн/тис.м.куб. без ПДВ.

Січень 
5194,16

Лютий 
4492,16

Березень 
3940,16

Квітень 
3441,16

Травень 
2819,88

Червень 
2686,44

Липень 
2901,69

Серпень 
3583,32

Вересень 
4923,15

Жовтень 
5978,26

Листопад 
5979,53

Грудень 
6707,26

ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Динаміка зміни ціни природного газу в 2020 році 

Ріст в 2,5 рази



Порівняння структури витрат

Операційні витрати підприємства у 2020 році зросли проти попереднього періоду на 19,8 млн.грн, або на 4%

за рахунок:

• нарахування курсової різниці на залишок коштів по кредиту ЄБРР у зв’зку з ростом курсу євро;

• 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;

• 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 01.01.2020 – 1921 грн., з 01.07.2020 –

2197 грн., 01.12.2020 – 2270 грн.

Співвідношення загального розміру витрат до загальної кількості 
обслуговуваного населення 

2019 – 6,40 тис.грн.

2020 – 7,27 тис.грн.
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Тарифи у 2020 році 

З 01 січня по 16 січня 2020 року діяв тарифи згідно Постанов НКРЕКП від 11.12.2018 №1797 «Про встановлення тарифів

на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення та №1798 «Про встановлення тарифів на

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших

споживачів

З травня 2019 року набув чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який істотно змінив принципи відносин,

що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема запровадив нову термінологію та

класифікацію комунальних послуг, вніс зміни в організацію надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та

постачання гарячої води, вніс зміни у підходах щодо нарахування плати за спожиті комунальні послуги з постачання теплової

енергії та постачання гарячої води. Статтею 21 пунктом 5 Закону визначено, що ціною послуги з постачання теплової енергії є

тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання

теплової енергії. Тариф на послугу з постачання теплової енергії дорівнює тарифу на теплову енергію для споживачів відповідної

категорії з урахуванням податку на додану вартість.

Постановою НКРЕКП від 14.01.2020 №94 з 17 січня 2020 року (та постанова №628 від 17.03.20) підприємству затверджено нові

тарифи на послугу з постачання теплової енергії. На сьогодні діють тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №628 від 17.03.2020

року.
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№ з/п Категорія споживачів

Постанови НКРЕКП

Δ№1797,1798 від 

11.12.2018

№628 від

17.03.2020

1 для населення 1 321,8 1 255,02 -66,78

2 для бюджетих установ 1 294,78 1 178,34 -116,44

3 для інших споживачів 1 287,35 1 171,97 -115,38

4 для релігійних організацій 1 227,70 1 279,12 +51,42

Порівняння тарифів на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ

- 5,1%

- 9%

- 9%

+4,2%



Тариф на теплову енергію/тариф на послугу з постачання теплової 

енергії (постанова НКРЕКП №628)

Одиниця 

виміру
без ПДВ з ПДВ

Одноставковий тариф на теплову енергію грн/Гкал 1 255,02 1 506,02

тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 941,84 1 130,21

тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 307,41 369,89

тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 5,77 6,93

Умовно – змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(сплачується в період опалювального сезону)
грн/Гкал 941,84 1 130,21

Умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження,

сплачується протягом всього року)

грн/Гкал/год 56 043,05 67 251,66

:

Для потреб населення

Тариф на теплову енергію/тариф на послугу з постачання теплової 

енергії (постанова НКРЕКП №628)

Одиниця 

виміру
без ПДВ з ПДВ

Одноставковий тариф на теплову енергію грн/Гкал 1 178,34 1 414,01

тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 892,32 1 070,78

тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 279,93 335,92

тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 6,09 7,31

Умовно – змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(сплачується в період опалювального сезону)
грн/Гкал 892,32 1 070,78

Умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження,

сплачується протягом всього року)

грн/Гкал/год 48 880,03 58 656,04

Для потреб бюджетних установ:

24

Відповідно до Постанови НКРЕКП №628 від 17.03.2020 року підприємством введено в дію двоставкові тарифи на

послугу з постачання теплової енергії. Це дало змогу підприємству позбутися дефіциту коштів в літній період, ефективно

проводити підготовку до опалювального періоду, а для споживачів – зменшити фінансове навантаження в зимовий період.



Тариф на теплову енергію/тариф на послугу з постачання теплової 

енергії (постанова НКРЕКП №628)

Одиниця 

виміру
без ПДВ з ПДВ

Одноставковий тариф на теплову енергію грн/Гкал 1 171,97 1 406,36

тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 895,31 1 074,37

тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 270,49 324,59

тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 6,17 7,40

Умовно – змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(сплачується в період опалювального сезону)
грн/Гкал 895,31 1 074,37

Умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження,

сплачується протягом всього року)

грн/Гкал/год 45 397,16 54 476,59

:

Для потреб інших споживачів

Тариф на теплову енергію/тариф на послугу з постачання теплової 

енергії (постанова НКРЕКП №628)

Одиниця 

виміру
без ПДВ з ПДВ

Одноставковий тариф на теплову енергію грн/Гкал 1 279,12 1 414,01

тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 991,91 1 190,29

тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 281,23 337,48

тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 5,98 7,18

Умовно – змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(сплачується в період опалювального сезону)
грн/Гкал 991,91 1 190,29

Умовно – постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження,

сплачується протягом всього року)

грн/Гкал/год 48 155,13 57 786,16

Для потреб релігійних організацій:
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Оплачено підприємством  податків до місцевого бюджету, зокрема: 

Перелік податків 2019 рік 2020 рік

Прибутковий податок з громадян 12 629,9 15 411,7

Орендна плата за землю 559,8 510,3

Екологічний податок 559,7 1 265,8

Інші податки 1,0 1,0

Всього 13 750,4 17 188,8

тис.грн

До державного бюджету у 2020 році сплачено 34,7 млн.грн податку на додану вартість.
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Аудиторський висновок

ТОВ Аудиторською компанією «Кроу Україна» проводився аудит фінансових звітів підприємства за 2019 рік

відповідно до Міжнародних Стандартів фінансової звітності. Отримано висновок, в якому висвітлено про те, що

фінансова звітність відображається достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на 31.12.2019

року та його фінансові результати за рік на зазначену дату відповідають Міжнародним Стандартам фінансової

звітності.



181 181,4 тис.грн.

158 078,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість споживачів за

послуги теплопостачання підприємству на кінець

2020 року зросла проти попереднього періоду на 23

млн.грн., або на 14,6% і станом на 01.01.2021 року

склала 181,2 млн.грн. Борги населення зросли за

вказаний період на 19,9 млн.грн., інших споживачів –

на 3,1 млн.грн.

Загальна дебіторська заборгованість підприємства

за товари, роботи, послуги склала 212,5 млн.грн., в той

час як кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги склала 188,5 млн.грн.
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+14,6%

НАСЕЛЕННЯ БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ ІНШІ СПОЖИВАЧІ

149 674,1  

852,4  7 551,5  

169 614,7  

879,1  
10 687,7  

Порівняльний аналіз стану дебіторської заборгованості за послуги 

теплопостачання за 2019-2020 рр.

на 01.01.2020

на 01.01.2021

Кредиторська 

заборгованість

47%

Дебіторська 

заборгованість 

53%

212 499 тис.грн. 188 541 тис.грн.

Порівняльний аналіз стану дебіторської  та 

кредиторської заборгованості за 2020 рік
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За 2020 рік юридичною службою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» до районних судів м. Черкаси було

подано 301 заяву про стягнення боргу з фізичних осіб (населення) на загальну суму 7 090 тис. грн.

В органах ДВС юридична служба здійснює супроводження 5 699 виконавчих проваджень, які перебувають

на примусовому виконанні щодо стягнення заборгованості з фізичних осіб на суму 39 064 тис. грн.

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

було направлено 291 претензій на загальну суму 7 687 тис. грн.

Фізичним особам, що порушують строки виконання грошових зобов`язань було направлено 1 929

претензій на загальну суму 45 718 тис. грн.

До Господарського суду Черкаської області було подано 8 позовних заяв про стягнення боргу на загальну

суму 2 300 тис.грн. Вимоги підприємства були задоволені в повному обсязі, внаслідок чого рішення суду було

передано на примусове виконання до відділу ДВС.

Юридичною службою з державною виконавчою службою на протязі звітного періоду здійснювалась

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

стягнення та реалізації.

Суб`єкти господарювання, відносно яких не вжито заходів щодо стягнення боргу, відсутні.
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Задля кращої комунікації зі своїми абонентами підприємство

запровадило ряд заходів. Відтак городяни, які отримують послугу

теплопостачання від підприємства, мають можливість звертатися в

абонвідділ на багатоканальний номер телефону у будні до 19.00 та

замовити зворотний дзвінок на конкретний час.

Будь-хто з споживачів має можливість звернутися на підприємство

для передачі даних, поскаржитися, передати показники чи будь-яку іншу

інформацію.

Детальну інформацію і всі необхідні контакти можна знайти на

офіційному сайті підприємства: https://tke.ck.ua.

Зокрема показники лічильників можна повідомляти на

багатоканальний безкоштовний для усіх операторів номер абонентного

відділу підприємства: 0-800-332-151.

Показники можна повідомляти у понеділок-п’ятницю з 8:00 до 19:00,

у суботу з 8:00 до 16:00, неділя та державні свята - вихідні дні.

Номер безкоштовної гарячої телефонної лінії 0-800-505-200. За цим

номером телефону можна звертатися цілодобово і без вихідних у разі

проблем з якістю надання послуг.

Так само на головній сторінці сайту є спеціальне віконечко, де

споживачі мають змогу написати своє запитання та обов’язково вказати

свою електронну адресу, на яку спеціалісти підприємства надішлють

відповідь.

З повагою КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Черкаської міської ради
29


