
 

   

Річний звіт директора КП «Бориславтеплоенерго» за 2018 р. 

 

      « Комунальне підприємство «Бориславтеплоенерго» експлуатує 9 котелень, загальною 

потужністю 56,98 Гкал/год. Протяжність теплотрас в 2-х трубному сполученні – 17,4 км. Кількість 

абонентів, яким КП «Бориславтеплоенерго» реалізовує теплову енергію та надає послуги з 

централізованого опалення – 3464 фізичних та юридичних особи. 

       З 01.01.2018 року на підприємстві діяли тарифи на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, затверджені рішенням виконкому Бориславської міської ради від 

12.10.2017 року №218 

- для населення – 1785,26 грн/1Гкал (з ПДВ) для будинків з приладами обліку теплової 
енергії; 
40,09 грн/1м2 для будинків без приладів обліку теплової енергії; 

- для бюджетних установ та інших споживачів – 2454,38 грн/ 1Гкал (з ПДВ). 

      Згідно рішення виконкому Бориславської міської ради від 26.11.2018 р. №280 тарифи 

встановлено: 

- для населення  - 2182,06 грн/1Гкал (з ПДВ)  для будинків з приладами обліку теплової 

енергії; 
42,79 грн/1м2 для будинків без приладів обліку теплової енергії; 

Почали діяти з 15.12.2018 р. 

- для бюджетних установ та інших споживачів – 2160,84 грн/ 1Гкал (з ПДВ). 

Почали діяти з 01.12.2018 р. 

        За 2018 р. реалізовано 22397 Гкал теплової енергії на загальну суму 34771,4 тис.грн.(без ПДВ), 

в тому числі послуги з централізованого опалення для населення – 23521,0 тис.грн.; для бюджетних 

установ – 10213,6 тис.грн.; для інших споживачів – 1036,8 тис.грн. 

       Крім цього, від іншої діяльності отримано доходів на суму 1017,2 тис.грн., з державного 

бюджету отримано субвенції на відшкодування різниці в тарифах на суму 2707,2 тис.грн. Всього 

доходів від звичайної діяльності отримано на суму 38495,8 тис. грн. (без ПДВ). 

       Витрати на здійснення операційної діяльності за 2018 рік склали 36298,9 тис.грн., в тому числі: 

матеріальні витрати 26882,8 тис.грн.; на оплату праці 7039,2 тис грн.; відрахування на соціальні 

заходи 1482,0 тис.грн.; на амортизацію основних засобів 506,7 тис.грн.; на інші витрати – 

387,3тис.грн. 

      Затрати від іншої діяльності 2826,8 тис.грн. 

      Всього витрат на здійснення звичайної діяльності 39125,7 тис.грн.(без ПДВ). 

      Фінансовий результат від операційної діяльності склав прибуток 1179,7 тис.грн.; від звичайної 

діяльності – збиток 629,9 тис.грн. 

       Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 р. становить 11517,1 тис.грн. (без ПДВ), в тому числі : 

населення 10109,0 тис.грн.; бюджетні установи 1018,3 тис.грн.; інші споживачі 389,8 тис.грн. 

       Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. склала 16897,7 тис.грн., в тому числі за 

енергоносії 16105,7 тис.грн. 

       Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 р. склала 92 особи.        

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника 6376,1 тис.грн.» 
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