
 Опис істотних передбачених факторів ризику, що можуть вплинути на операції та 

результати діяльності комунального підприємства та заходи щодо управління такими 

ризиками. 

 

 

  № 

п/п 

 

                    Фактори  ризику 

 

Заходи щодо управління     

ризиками 

1 2 3 

1 У зв’язку із запровадженням ринку природного газу та 

електричної енергії в Україні відбувається щомісячне 

зростання вартості природного газу та електроенергії. 

Процедура затвердження або коригування тарифів на 

теплову енергію є тривалою в часі, через що підприємство 

щомісяця нарощує кредиторську заборгованість за 

енергоносії, затримується виплата заробітної плати 

працівникам, не проводяться розрахунки з іншими 

кредиторами 

1. Ініціювати перед Урядом 

про розробку такого механізму 

коригування тарифів на 

теплову енергію, який 

дозволить своєчасно реагувати 

на зміну вартості енергоносіїв. 

2. Відшкодувати різницю в 

тарифах на послуги з 

централізованого опалення за 

опалювальний сезон 2020/2021 

р. із Державного бюджету. 

2 Внаслідок затвердження НКРЕКП тарифів на теплову 

енергію та послуги з централізованого опалення для КП 

«Бориславтеплоенерго» за період з 01.01.2016р. по 

01.05.2017 р. нижче економічно обґрунтованого рівня, 

виник розрив між доходами підприємства та фактичними 

витратами на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії споживачам в сумі 6739440 

грн. Державним бюджетом України не передбачено 

субвенції на відшкодування різниці у тарифах на теплову 

енергію для теплопостачальних підприємств. У зв’язку з 

цією обставиною, на підприємстві утворилась 

кредиторська заборгованість за спожитий природний газ 

перед НАК «Нафтогаз України» на покриття якої відсутні 

джерела погашення. Створені підстави для відмови 

НАКом «Нафтогаз України»  постачання природного газу 

для КП «Бориславтеплоенерго». 

Ініціювати перед Верховною 

Радою України прийняття 

Закону України, у якому 

перебачити субвенції на 

відшкодування різниці у 

тарифах на теплову енергію 

для теплопостачальних 

підприємств за період з 

01.01.2016 по 01.05.2017 рр. 

3 У зв’язку із відключенням багатьох багатоповерхових 

будинків від мережі централізованого опалення згідно 

рішень Бориславської міської ради, КП 

«Бориславтеплоенерго» за рахунок коштів від реалізації 

теплової енергії та послуг з ЦО не забезпечує покриття 

витрат на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії та послуг з ЦО. Зростає рівень 

збитковості підприємства, а також кредиторська 

заборгованість за спожиті енергоносії, зокрема, 

природний газ та тверде паливо. 

Вжити заходів щодо виводу 

котельні по вул. Коваліва із 

експлуатації та забезпечити 

подачу теплової енергії до 

будинків, що залишилися на 

централізованому опаленні, від 

котельні по вул. Сосюри або її 

реконструкції.  Джерело 

фінансування: місцевий 

бюджет 

 

   

Директор                                                                                                                    Б.С. Дубас 


