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

результати діяльності КП «Лисичанськтепломережа», та заходи щодо управління такими 

ризиками. 

 

 Найбільш істотними факторами ризику, що впливають на результати діяльності                                                               

КП «Лисичанськтепломережа», є зовнішні фактори, а саме: 

 

 1. Існує розбіжність у часі при зміни цін на ресурси та введенням в дію тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії. Зміна протягом строку дії тарифів вартості окремих складових 

структури тарифів (розміру мінімальної заробітної плати, ставок податків та зборів, підвищення 

вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, тощо), з причин, які не залежать 

від підприємства, потребує певних витрат часу на проведення розрахунків та подальший розгляд і 

встановлення тарифів. Тарифна різниця, яка виникає в результаті цього процесу, може бути 

відшкодована лише частково згідно положень постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р., шляхом 

включення в тариф на послугуз постачання теплової енергії, або шляхом відшкодування з місцевого 

бюджету. 

 Така невідповідність тарифів при зміні окремих складових призводить до недоотримання 

доходів та, відповідно, до недостатності обігових коштів підприємства. Як наслідок, утворюється 

та зростає заборгованість підприємства зі сплати поточних зобов’язань. Підприємство в такій 

ситуації звертається до уповноважених регулюючих органів з пропозиціями щодо виявлення та 

виправлення проблемних питань. 

 

 2. Несвоєчасне відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах на централізоване 

опалення організацій та установ, що фінансуються з державного та\або місцевих бюджетів, яка 

виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого опалення 

тарифам, що затверджувались та/або погоджувались органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування. 

 Законом України від 03 листопада 2016 року №1730_VIII "Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" передбачена процедура 

врегулювання заборгованості, яка виникла до 01.01.2016 р., та має бути компенсованою з 

державного бюджету. Фактично заборгованість держави з різниці в тарифах на послуги з 

централізованого опалення за минулі роки (до 01.01.2016р.) погашена не в повному обсязі. 

 

 3. Існують і технічні фактори ризику, до яких можна віднести  зупинки устаткування 

внаслідок відключення електропостачання та водопостачання котелень, що призводить до 

переривання технологічного циклу підприємства, а також аварії, спричинені повторними запусками 

технологічного обладнання. 

 Підприємством експлуатується обладнання, частина якого має значний ступень зносу та не 

відповідає сучасним вимогам. Основні засоби не оновлюються в достатніх об’ємах. Вирішення 

визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило би його 

стабільну роботу. Підприємство використовує власні кошти інвестиційної програми на 

реконструкцію котелень і для оновлення технологічного обладнання, а також щорічно надає 

органам місцевого самоврядування запити і пропозиції на включення коштів для розвитку 

підприємства до бюджету міста. 

 

 4. Також  на дяльність підприємства впливає ризик  несвоєчасної сплаті за отримані послуги 

населенням. Підприємство не має значних важелів впливу на споживачів окрім претензійно-

позовної роботи, яка не досить ефективна через низьку сплатоспроможність населення. 

  

 5. Застаріла схема теплопостачання міста Лисичанськ не відповідає економічним та 

технічним вимогам часу та потребує перегляду. 


