
 

 

Річний звіт керівника за 2019 рік 

До першого комплекту звітності за МСФЗ 

   Комунального підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради 

     станом на 31.12.2019 р. 

 

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради, 

скорочена назва - КП «Теплоенерго», є комунальним унітарним комерційним 

підприємством, яке підпорядковане Департаменту благоустрою та 

інфраструктури Дніпровської міської ради і який  здійснює оперативне 

управління КП «Теплоенерго». 

06 жовтня 2003 року, шляхом виділу з Обласного комунального 

підприємства «Дніпротеплоенерго», на підставі рішення Дніпропетровської 

обласної ради від 24.04.2003 р. № 144-8/XXIV та наказу Обласного 

комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» від 22.08.2003 р. № 381, 

було утворене Дочірнє підприємство Обласного комунального підприємства 

«Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго». В 

подальшому, на підставі рішення Дніпропетровської міської ради від 

01.03.2006 р. № 52/34 Дочірнє підприємство Обласного комунального 

підприємства «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії 

«Теплоенерго» було перейменовано в Комунальне підприємство 

«Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради.  

КП «Теплоенерго» є великим підприємством, бо  відповідає всім 

наведеним нижче критеріям, а саме має: 

1) балансову вартість активів — від 20 мільйонів євро; 

2) чистий дохід від реалізації — від 40 мільйонів євро; 

3) середню кількість співробітників — від 250 чоловік. 

 
Підприємство є платником податку на додану вартість на загальних підставах. 

Розмір ставки ПДВ становить 20%, ставки податку на прибуток - 18%. 

Підприємство не має виробничих потужностей та інших активів, 

розташованих на окупованій території України. 
 
Основні відомості про Підприємство на дату подання звітності 

Повне найменування 
Комунальне підприємство «Теплоенерго» 

Дніпровської міської ради 

Скорочене найменування КП «Теплоенерго» 

Код ЄДРПОУ 32688148 

Юридична адреса 
Україна, 49081, Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, проспект Слобожанський, буд. №29, 

офіс №504 

Фактична адреса 
Україна, 49081, Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, проспект Слобожанський, буд. №29, 

офіс №504 



 

Телефон /факс (056) 374-30-00 

Дата державної реєстрації 06.10.2003 р. 
Індивідуальний податковий 

номер 326881404633 

Дата та номер запису в ЄДР 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 

Дата первинної реєстрації 06.10.2003 р., дата та 

номер останньої реєстрації дії 11.01.2020  

№ 12241050038025607 

Перелік засновників 
юридичної особи 

Дніпровська міська рада, код за ЄДРПОУ 

26510514 

Основні види діяльності (КВЕД) 
35.30  Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря  

Наявність структурних 
підрозділів 

Апарат управління, дільниці, цехи, 

лабораторії та служби  

  

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року від власника підприємства  

Дніпровської міської ради надійшло фінансування як внесок у статутний 

капітал в сумі 93,6 млн. грн. згідно рішень міської ради від 20.06.2018 № 

3/33, від 25.07.2018 № 4/34 , від 24.10.2018 № 3/36, від 19.12.2018 № 2/39.  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року від власника підприємства  

Дніпровської міської ради надійшло фінансування як внесок у статутний 

капітал в сумі 134,0 млн. грн. згідно рішення міської ради від 4/38 від 

05.12.18 р. 

 

КП «Теплоенерго» виробляє товарну продукцію - теплову енергію - для 

забезпечення потреб опалення мешканців, бюджетних установ та інших 

споживачів в адміністративних районах  міста Дніпро та селищу міського 

типу Слобожанське  Дніпропетровської області. Підприємства - 

постачальники теплової енергії являються природними монополістами, 

здійснюють свою діяльність, що підлягає державному ліцензуванню. 

 
ЛІЦЕНЗІЇ НА ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Серія та 
номер 

Термін дії Вид діяльності Орган ліцензування 

Постанова 
НКРЕКП 
№ 444 від 
30.03.2017 

Безстрокові 

«Виробництво теплової енергії», 

«Транспортування теплової 

енергії магістральними та 

місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами»,  

«Постачання теплової енергії» 

Національна комісія, 

що здійснює 

державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

 Тарифи, за якими КП «Теплоенерго» надає послуги регулюються 

державою. На рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво 

впливають соціально-політичні фактори. Протягом 2019 року діяли  наступні 

тарифи по категоріям споживачів: 

НАСЕЛЕННЯ 



 

       Тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання  - 1302,30 грн/Гкал (без ПДВ), встановлені постановою НКРЕКП 

від 10.12.2018 року № 1732. 

       Тариф на надання послуги з централізованого опалення: 

С приладами обліку теплової енергії  - 1579,51 грн. за 1 Гкал з ПДВ. 

Без приладів обліку – 43,80 грн/кв.м ( на середню температуру зовнішнього 

повітря в опалювальний період (-) 0,20С., з урахуванням  фактичної 

температури зовнішнього повітря місяця, в якому надавалась послуга з 

централізованого опалення, розмір оплати може бути менше, або більше. 

Тарифи встановлені постановою НКРЕКП від 10.12.2018 року № 1775. 

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ та ІНШІ СПОЖИВАЧІ (крім населення) 

За 1 Гкал – 1305,02 грн/Гкал без ПДВ. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

За 1 Гкал – 1304,90 грн/Гкал без ПДВ. 

       Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для потреб бюджетних установ, інших споживачів (крім 

населення) та релігійних організацій встановлені постановою НКРЕКП від 

10.12.2018 року № 1733. 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 р. це 

дохід отриманий підприємством від реалізації (млн. грн.): 

- теплової енергії (в т.ч. пільговій категорії населення) – 1 646,6; 

- підвищення тиску (підкачки) холодної води -  6,8; 

- видачі технічних умов – 0,5; 

- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 7,6 ; 

- інших послуг – 1,4.  

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий дохід зріс на 7%, та 

на 30% в порівнянні з 2017 роком. 

В той же час собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг) 

зросла у 2019 р. в порівнянні з 2018 р на 8%, а в порівнянні з 2017 р. на 30%. 

Крім того підприємством у 2019 році отримані інші операційні доходи та 

інші доходи, але вони несуттєві (складають менш ніж 1% від суми чистого 

доходу). 
Підґрунтям збиткової роботи підприємства є неповне відшкодування  

протягом 2019 р. витрат тарифами на транспортування та постачання теплової 

енергії та на послуги централізованого опалення та централізованого гарячого 

водопостачання, затвердженими  постановами   НКРЕКП. 

Зокрема,  у 2019 році в порівнянні з 2018 роком, відбулося зниження витрат на 

придбання природного газу та його транспортування і розподіл (на 5,27%), але, в 

той же час зросла вартість електроенергії (на 20,6%), законодавче підвищення 

мінімальної заробітної плати призвело до збільшення витрат на оплату праці (на 

43,98%), та внаслідок зросли витрати та соціальні заходи на (44,19%). 

Таким чином, виникає різниця між економічно-обґрунтованими витратами 

щодо надання послуг КП «Теплоенерго» та діючими тарифами на них. При цьому, 

невідповідність  отриманих доходів  від здійснення діяльності з теплопостачання та 

понесених витрат на надання  цих послуг має тенденцію до зростання в 

подальшому. Для зменшення збитковості та покращення фінансового стану 

керівництвом підприємством було заплановано: 



 

- участь у нарадах НКРЕКП для своєчасної підготовки матеріалів на 

затвердження інвестиційної програми, встановлення економічно-

обґрунтованих тарифів; 

- провести реконструкцію та модернізацію об’єктів теплопостачання для 

зменшення втрат теплової енергії в мережах; 

-  провести перепідключення споживачів з котелень з низьким ККД на 

котельні з меншою енергоємністю; 

- провести модернізацію насосного устаткування з ціллю зменшення 

споживання електричної енергії. 

 

 

Для виробництва теплової енергії підприємство залучає природні 

ресурси, трудові ресурси та засоби виробництва. Споживання природного 

газу, електричної енергії, питної води здійснюється на підставі договорів на 

постачання. Підприємства - постачальники являються природними 

монополістами, здійснюють свою діяльність на підставі отриманих ліцензій. 
Майно підприємства становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 

підприємства. Останній статут затверджено 18.12.2019 р. Рішенням міської ради 

№69/52. Зареєстрований статутний капітал складає 1 444 млн. грн. 

 

КП «Теплоенерго» на 31.12.2018 р. забезпечувало опаленням 3 487 

житлових будинків. Опалювало 2 885 – місцевих рад, 205 – відомчого житла, 209 – 

житлово-будівельних кооперативів, ОСМД – 125. Крім того, лікувальних закладів – 

78, учбових закладів – 205, дитячих дошкільних закладів – 159, інші навчальні 

заклади - 21. 

Структура споживачів теплової енергії: 

- населення – 82,32%; 

- бюджетні установи – 12,55%; 

- інші споживачі – 5,13%. 

А станом на 31.12.2019 - забезпечує опаленням 3 482 житлових будинки. 

Опалює 3 177 – місцевих рад, 210 – відомчого житла, 234 – житлово-будівельних 

кооперативів, ОСМД – 154, гуртожитків - 67. Крім того, лікувальних закладів – 

160, учбових закладів – 225, дитячих дошкільних закладів – 189, інші навчальні 

заклади - 61. 

Структура споживачів теплової енергії: 

- населення – 80,70%; 

- бюджетні установи – 13,33%; 

- інші споживачі – 5,97%. 

Опалювальний період триває протягом 1 та 4 кварталу, 2-3 квартали - 

міжопалювальний період.  
 

Оскільки основною діяльністю (метою) КП «Теплоенерго» виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з  

централізованого опалення і постачання гарячої води населенню, державним, 

кооперативним, суспільним, приватним підприємствам і організаціям на території 

громади міста Дніпра та селище міського типу  Слобожанське Дніпропетровської 

області, найбільший обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи (послуги) 

складає заборгованість споживачів за теплову енергію. 



 

 Станом на 01.01.2018 року підприємство експлуатувало 374 котельні, 

встановленою потужністю 2450,8 Гкал/год, в яких встановлено 1055 одиниць 

котлів, 2273 одиниць насосного устаткування та 667,682 км теплових мереж 

(у двотрубному обчисленні) діаметром від 800 мм до 32 мм. 

Паливом, що використовується для роботи котлів є природний газ. 

Заходами з підготовки до опалювального періоду було виконано 

наступні заходи: виконано капітальний ремонт 19 котлів, заміна 278 одиниць 

насосного устаткування, заміна 7,211 км теплових мереж та заміна ізоляції 44 

км теплових мереж. 

 На виконання рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 

№31/13 “Про надання дозволу на передачу з балансу КП «ТПТЕ» 

«Теплотранс» на баланс КП «Теплоенерго» зовнішніх мереж 

теплопостачання, теплових розподільчих пунктів, мереж електропостачання 

та допоміжного устаткування”, рішення Дніпровської міської ради від 

25.04.2018 №41/31 “ Про надання дозволу на передачу з балансу КП «ТПТЕ» 

«ТЕПЛОТРАНС» на баланс КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» об’єктів і мереж 

теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, 

теплових розподільчих пунктів, вузлів обліку теплової енергії та інших 

активів ”, рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №12/29 “Про 

надання дозволу на передачу з балансу департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради та комунальних закладів на баланс КП 

«ТЕПЛОЕНЕРГО» і КП «Комунжилсервіс» котелень”, рішення Дніпровської 

міської ради від 25.04.2018 №56/31 “Про надання дозволу на передачу з 

балансу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

котельні” виконало процедуру прийняття на баланс основних фондів 

(котелень з обладнанням, теплових мереж та інше). 

 Станом на 01.01.2019 року підприємство експлуатувало 474 котельні, 

встановленою потужністю 2530,74 Гкал/год, в яких встановлено 1240 

одиниць котлів, 2494 одиниць насосного устаткування та 686,546 км 

теплових мереж (у двотрубному обчисленні) діаметром від 800 мм до 32 мм. 

Паливом, що використовується для роботи котлів є природний газ, 

електрична енергія, пелети. 

Заходами з підготовки до опалювального періоду було виконано 

наступні заходи: виконано капітальний ремонт 31 котла, заміна 128 одиниць 

насосного устаткування, заміна 16,268 км теплових мереж та заміна ізоляції 

56 км теплових мереж, також було придбано 7 одиниць автотранспортної 

техніки. 

На виконання рішення Дніпровської міської ради №28/42 від 

20.02.2019 “Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2017 

№24/26 «Про надання дозволу на передачу з балансу комунальних закладів 

зовнішніх мереж та об’єктів теплопостачання, водопостачання і 

водовідведення на баланс комунальних підприємств»”, рішення Дніпровської 

міської ради №38/40 від 23.01.2019 “Про надання дозволу на передачу з 

балансу комунальних закладів зовнішніх мереж газопостачання та 

теплопостачання на баланс КП «Теплоенерго»”, рішення Дніпровської 

міської ради №30/47 “Про надання дозволу на передачу з балансу КП 

«Комунжилсервіс» на баланс КП «Теплоенерго» котелень, теплових 



 

розподільчих пунктів, насосних станцій, мереж теплопостачання, 

водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, вузлів 

обліку теплової енергії та інших активів” підприємство виконало процедуру 

прийняття на баланс основних фондів. 

Станом на 31.12.2019 року підприємство експлуатує 459 котельних 

(всього на балансі 499 котелень із яких 40 законсервовано), встановленою 

потужністю 2460,24 Гкал/год, в яких встановлено 1093 одиниць котлів 

(всього 1348 котлів з яких законсервовано 255 котлів, 2382 одиниці 

насосного устаткування.  

Паливом, що використовується для роботи котлів є природний газ, 

електрична енергія, пелети. Підприємство є енергоємним. Частка енергоносіїв у 

витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 

85%. Внаслідок цього, суттєву частку  кредиторської заборгованості складає 

заборгованість за спожитий природний газ та нараховані за рішенням суду санкції 

за проведення несвоєчасних розрахунків. Станом на 31.12.2019 р. існують 

зобов*язання по договорам реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ з НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 217,2 млн. грн. 

Погашення зазначеного боргу проводиться щомісяця, згідно умов укладених 

договорів. Остаточні терміни погашення грудень 2022 р. та січень 2023 р. 

 

На виконання рішення Виконавчого Комітету Дніпровської міської 

ради «Про припинення надання послуги з централізованого постачання 

гарячої води» від 18.09.2018 № 940 підприємство припинило послугу 

централізованого гарячого водопостачання та припинило експлуатацію 

обладнання задіяного в надані послуги ГВП та мереж. Наразі підприємство 

експлуатує 576,983 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні) 

діаметром від 800 мм до 32 мм. 

Заходами з підготовки до опалювального періоду було виконано:  

- капітальний ремонт  котлів 27 одиниць; 

- заміна 418 одиниці насосного устаткування,  

- заміна 10,3 км теплових мереж та заміна ізоляції 36,25 км теплових 

мереж. 

Фонд оплати праці штатних працівників у 2019 р. склав 268,4 млн. грн., 

а середньооблікова чисельність штатних працівників – 2020 чол. Відповідні 

показники минулого звітного періоду - 186,3 млн. грн., 1887 чол. 

Тобто при незначному зростанні чисельності (7%) зростання фонду 

оплати праці склало 44%, а зростання середньої заробітної плати склало 

близько 35%.  

Збільшення чисельності працівників відбулося внаслідок збільшення 

кількості об*єктів теплопостачання. Зміна показників оплати праці пов*язана 

зі зміною мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 

Встановлена  система оплати праці згідно затвердженого колективного 

договору підприємства. Штатний розпис розробляється у відповідності до 

колективного договору. Кількість працівників протягом року суттєво 

змінюється у зв*язку зі специфікою виробничого процесу. В 

міжопалювальний період чисельність скорочується майже на 50%. 


