
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від  07.07.2021 № 816 

м. Краматорськ 

 

Про результати фінансово-

господарської діяльності КВП 

«Краматорська тепломережа» міської 
ради за 2020 рік 

 

 

 

Заслухавши довідку про результати фінансово-господарської діяльності КВП 
«Краматорська тепломережа» міської ради за 2020 рік, з метою покращення і оптимізації 
роботи підприємства, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визнати фінансово-господарську діяльність КВП « Краматорська тепломережа» 
міської ради за 2020 рік задовільною. 

 

2. КВП « Краматорська тепломережа» міської ради: 
 

1) забезпечити якісне проходження опалювального сезону 2021-2022 року; 
2) посилити роботу із споживачами щодо погашення дебіторської заборгованості 

за отриману теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова       О. В. Гончаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОВІДКА 

про результати фінансово-господарської 
діяльності КВП «Краматорська 
тепломережа» міської ради за 2020 рік 

 

Основний вид діяльності КВП «Краматорська тепломережа» - виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії всім групам споживачів, на що отримані 
відповідні ліцензії. Підприємство реалізує теплову енергію підприємствам, бюджетним 
організаціям і, головним чином, населенню. Загальна кількість особових рахунків на які 
нараховується плата за послуги теплопостачання - 8941. 

На балансі підприємства знаходяться 19 джерел теплової енергії, 22,6 км теплових 
мереж та ГВП, будівлі, споруди, автотранспорт та інше обладнання. Загальна встановлена 
потужність теплових джерел становить 136,9 Гкал. 

Дохід підприємства за 2020 рік від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 
74 868,8 тис. грн. Доходи в порівнянні з 2019 роком та планом на 2020 рік знизились за 
рахунок: 

- зменшення нарахувань за теплову енергію для населення на виконання постанови 
КМУ від 24.12.2019 № 1082 (перерахування газової складової тарифу) в січні-квітні 
2020 року; 

- невідповідності діючого тарифу собівартості реалізованої продукції (щомісячне 
підвищення ціни на природний газ в жовтні - грудні 2020 року); 

- опалювальний період 2020-2021 розпочато пізніше запланованого, у зв'язку з 
підвищеною температурою повітря. 

Інші доходи підприємства склали 2 115,1 тис. грн., в т.ч. дохід від оренди 
комунального майна - 61,4 тис. грн., дохід від безоплатно отриманих активів - 

468,8 тис. грн., дохід від реалізації матеріалів та послуг - 203,6 тис. грн., отримані штрафи, 
пені - 23,4 тис. грн., відсотки отримані - 1054,4 тис. грн., інші доходи - 303,5 тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції в 2020 році склала 73 156,0 тис. грн. та 
відповідає плановим показникам. В порівнянні з 2019 роком собівартість реалізованої 
продукції знизилась в основному за рахунок зниження вартості природного газу в січні-
квітні 2020 року. 

Інші витрати складають 7 397,9 тис. грн., в т.ч. адміністративні витрати – 

4 406,5  тис. грн., витрати на збут – 1 713,1 тис. грн., собівартість реалізованих запасів, 
послуг та виготовлених матеріалів - 80,6 тис. грн., списання необоротних активів - 

28,8 тис. грн., інші витрати операційної діяльності - 551,2 тис. грн., списання безнадійного 
боргу - 80,9 тис. грн., визнані штрафи, пені, неустойки - 536,8 тис. грн. 

За 2020 рік підприємство отримало збиток в сумі 3 570,0 тис. грн., що в порівнянні з 
2019 роком менше на 13 %. 

В 2020 році підприємством по результатам фінансово-господарської діяльності 
планувався прибуток, але значне підвищення цін на основні енергоносії (природний газ, 
електроенергія, вода) та зменшення фактичного обсягу реалізації теплової енергії, у 
зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2020-2021 розпочато пізніше запланованого, 
привело підприємство до збитків. 

Загальна дебіторська заборгованість на 01.01.2021 складає 86 185,0 тис. грн., в т.ч. за 
теплову енергію – 83 711,4 тис. грн.: населення – 83 599,6 тис. грн., інші організації - 

65,1 тис. грн., релігійні організації - 46,7 тис. грн. 
Впродовж 2020 року на підприємстві проводилась претензійно-позовна робота по 

розрахунках населення за теплову енергію. За звітний період в суд направлено 115 позовів 
на загальну суму 2 781,7 тис. грн. Розглянуто судом - 90 позов на суму 2 182,1 тис. грн. 
Отримано в результаті роботи органів юстиції - 873,2 тис. грн. 

Загальна кредиторська заборгованість на 01.01.2021 склала 142 873,4 тис. грн. 
Зростання кредиторської заборгованості відбувається за рахунок того, що підприємство 



повинно постійно сплачувати заборгованість та штрафні санкції за природний газ 
минулих періодів, постійним зростанням дебіторської заборгованості за надані послуги 
теплопостачання та невідповідності діючого тарифу на теплову енергію її собівартості. 

Прострочена заборгованість на електричну енергію та послуги водопостачання та 
водовідведення на підприємстві відсутня. Поточна заборгованість сплачується згідно 
договірних умов. 

Загальний фонд оплати праці за 2020 рік склав 17 747,8 тис. грн. Середня заробітна 
плата на підприємстві – 10061,1 грн. 

За 2020 рік капітальні інвестиції склали 4 966,0 тис. грн. (роботи по диспетчеризації 
котельні, меблі для абонентського відділу, проектні роботи на технічне переоснащення 
котелень, капітальні ремонти та технічне переоснащення ділянок теплових мереж, 
придбання котельного та теплового обладнання та ін.). 

За 2020 рік КВП «Краматорська тепломережа» сплатила до бюджетів всіх рівнів 
податків та зборів на загальну суму 11 242,8 тис. грн., в т.ч. місцевий бюджет – 

2 514,0 тис. грн. 
Підприємством в 2020 році проведено 8 тендерних процедур на загальну суму 

13 508,3 тис. грн. 
Бюджетне фінансування підприємством в звітному періоді не отримувалось. Не 

укладалось також кредитних договорів чи договорів оренди.  
 

 

Голова комісії, 
Заступник міського голови      А. О. Безсонний 

 

Члени комісії:        Г. І. Безкоровайний 

 

О. К. Андрієнко 

 

О. В. Гордійчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


