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1. Органiзацiйна структ.ура та опис дiяльностi пiдприсмства

Львiвське MicbKe ком}нальне пiдприемство "Львiвтеплоенерго" (далi ЛМКП
"Львiвтеплоенерго ") ,. Львiв, спецiалiзусться в задоволеннi потреб населення в послугах з

централiзованого опаJIення та гарячого водопостачання, юридичних осiб у тепловiй енергii та
послугах з гарячого водопостачання.

у l963 poui урядоrr Украiни була прийнята програма розвитку Жкг, одним з пунктiв якоi
було створення в обласних центрах спецiа,тiзованих теплопостачальних пiдприемств. Рiшення
Львiвського мiськвиконкому вiд 01.07.1965 р.при MicbKoMy житловому управлiннi було створено
"flирекцiю квартальнrIх котелень.i теплових мереж", яка почаJIа функцiонувати з 28.08.1965 року на
базi котелень, якi опаrlюв&-lи житловi булинки MicTa i належали ЖЕКам.

З 1980 по 1991 роки iснувало Обласне виробниче об'еднання "Львiвтеплокомуненерго". до
складу якого входило 7 раr"tонних комунаJIьних теплопостачальних пiдприсN{ств з 277 котельнями.

Вiдповiдно до Ухва,ци Львiвоькоi мiськоi ради }Ф 118 вiд 21 сiчня 1999 року вiдбулася
передача пiдприсмства гро]\Iадi MicTa. Основним завданняN{ пiдприеплства ставиться забезпечення
населення MicTa, шкiл, лiкарень та дитячих садкiв тепловою енергiею для опалення та гарячого
водопостачання. ЛМКП "Львiвтеплоенерго" забезпечуе тепловою енергiею 80О% споживачiв MicTa.

В цей час до складу пiдприсмства входять Теплоелектроцентраль - 1 (ТЕЦ-l), Пiвнiчна
теплоцентраль (ПТL{), l32 котельнi, 136 центральних теплових пунктiв (IJТП),96 IТП та 433,6 кпr

теплових мереж (в 2-х трубному вимiрi) з них магiстральних теплових мереж - 91,5 км. З прийняттяN{

на баланс ТЕЦ-1 пiдприсмство позбулося покупноi теплоенергii i стало виробником не лише
тепловоi, а й електричноТ енергii.

З l жовтня 2002 року .ЛМКП ,,Львiвтеплоенерго" перейшло на договiрнi стосунки з

Львiвськими комунальними пiдприсмствами (ЛКП), власниками булинкiв i першиI,Iи в YKpaiHi
переЙшли на оплату тепловоi енергii не за метр квадратний опа_ltювалtьноТ площi, а за Гкал спо;кIrтоi
тепловоi енергiТ в залежностi вiд температури зовнiшнього повiтря i з 25 листопада 200б рок1,
впровадили двоставковий тариф на теплову енергiю для опаJIення.

Згiдно зi статутом ЛМКП "Львiвтеплоенерго " с юридичною особою, мае самостiйний баланс
та пiдпорядковано .Щепартаменту житлового господарства та iнфраструктури ЛьвiвськоТ мiськоi рали
(MicTo), що с представником власника територiальноi громади м. Львова i е органом, до сфери

управлiння якого входить комунальне пiдприемство.

Таким чином, MicTo с одноосiбним власником пiдприсмства. ЛМКП "Львiвтеплоенерго"
зобов'язане звiтувати MicbKoMy департаменту житлового господарства та iнфраструктури, який
здiйснюс нагляд за дiяльнiстю пiдприемства та керус пiдприемством шляхом видання розпоряджень
Львiвськоtо MicbKolo радоIо. MicTo отриму€ основну iнформаrriю i мас повноваження у таких
питаннях:

-здiйснення iнвестицiйноi дiяльностi ;

-затвердження рiчного фiнансового плану ;

-органiзацiйнi питання;
-призначення i звiльнення директора i структури управлiння;
-договори на оренду обладнання i майна.

Вiдносини пiдприемства з MicToM регулюються законодавством через велику кiлькiсть
полох(ень та пiдзаконних aKTiB. Щiяльнiсть комунального пiдприемства проводиться вiдповiдно до



Законiв Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>, <Про теплопостачання), <Про житлово-
KoMyHaJIbHi послуги>, <Про електроенергетику), а тако}к регуляторних aKTiB НКРЕКП та iнше.

Основною статтею доходу пiдприемства ЛМКП ,,Львiвтеплоенерго" е реалiзацiя тепловоi
енергii.

Статутний капiта-ш пiдпрйсмства станом на З|J22020 року становить l 158 968 225,28
гривень.

Згiдно органiзацiйноТ структури пiдприемство очолюс директор, який мас б заступникiв : з
економiчних питань, з охорони працi, з автоматизацiТ облiку та iнновацiй, iз загщIьних питань та
iнфраструктури, зi збуту та маркетингу та з реалiзачiТ проектiв СБРР.

Вiдповiдно до органiзацiйноi структури ЛМКП ,,Львiвтеплоенерго" затвердженоi в.о.

директора департаменту житлового господарства та iнфраструктури ЛМР 01.08.2019 року, директору
пiдприемства пiдпорялкову€ться : вiддiл кадрiв, загальний вiддiл, юридично-претензiйний вiддiл,
головний метролог, служба внутрiшньоi безпеки.

KpiM цього, згiдно затвердженоi структури, директору пiдприсмства пiдпорядкову€ться
головний iнженер, який Irlae трьох заступникiв:заступник по TEI_[ - l, ТЦ "Пiвнiчна", ТЦ
"Пiвденна", заступник з експлуатацii та заступник головного iнженера з ремонту.

Що структури пiдприсмства входить : TEI_{-l, TI_{ "Пiвнiчна", TI_{ "Пiвденна", п'ять районiв
теплових мереж, а також 11 вiддiлiв, 8 служб, спецiалiзований ремонтно-булiвельний та

автотранспортний цехи, санiтарно-промислова лабораторiя та електротехнiчна лабораторiя, якi
пiдпорядковуються вiдповiдним заступникаN{ директора, головному iняtенеру та його заступникам.

2. Результати дiяльностi

OcHoBHi види дiяльностi ЛМКП "Львiвтеплоенерго" - виробництво, транспортування та

постачання тепловоТ енергiТ та надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання.

Пiдприсмство також виробляе та постачае електричну енергiю.

Середня кiлькiсть штатних працiвникiв за 2020 р. становила 1798 осiб, що бiльше, HirK за
2019 р. на 20 осiб.

Обсяги реалiзацii тепловоi енергii у 2020 роцi склали 874,|9З тис. Гка-ll., що на 2,8 Оh бiльше
порiвняно з 2019 роком., в якому реалiзовано 850,231 тис. Гкал тепловоТ енергiТ.

У 2020 р.пiдприсмство отримало чистий дохiд за реалiзовану продукцiю у розмiрi | 204 897,0

тис.грн., що на 0,49О^ бiльше нiж у 2019 р. в якому чистий дохiд становив 1 199 072,0 тис. грн. в т.ч.:

- дохiд вiд реа;liзацiТ т/ енергii та гарячого водопостачання 2020 р. - 1 150 944,0 тис.грн., 2019р.-

I 17З 929,0 тис.грн.;

- .дохiд вiд реалiзацii електричноi енергiI - 2020р.- 53 953,0 тис.грн.; 2019р. -25 14З,0 тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованоi продукuii за 2020 piK становить 1 З98 434,0 тис. грн., що на 2,86Уо

менше порiвняно з 2019 роком, g якому собiвартiсть реалiзованоТ продукцii дорiвнювала | 4З9 бЗ4,0

тис.грн. , в т.ч.:

- виробництво тепловоi енергiТ та гаряче водопостачання -2020р. - 1 348 2l9,0 тис.грн.;



2019 piK - | 416 269,0 тис.грн.

- виробниЦтво та постаиння електроенергii - 202О piK- 50 2l5,0 тис.грн. ;2019 piK - 2з з65,о
тис.грн.

Iншi операцiйнi доходи - 2з 489,0 тис. грн., iншi фiнансовi доходи - 922,0 тис. грн., iншi
доходи 1960,0,0 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати - 4З 749,0 тис.грн.,
витрати - 30 950,0 тис.грн.

iншi операцiйнi витрати _ 104 7з6,О тис.грн., iншi

По результатах дiяльностi пiдприсмство у 2О2О р. отримало збитки в cyMi - з57 871,0 тис. грн.

у 2020 роцi пiдприемство отримало збитки, через дiю збиткових тарифiв на теплову енергiю та
послуги з теплопостачання гарячоi води для населення.

- Фiнансовi результати, тис.грн.

Стаття 2020 р. 2019 rl.

Вiдхилення
+l-

чистий лохiд вiд реалiзацiт продукцii | 204 897 l ,l99 072 5 825
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii 1 398 434 \ 4з9 бз4 _ 41200
Валовий прибуток,збиток 19з 5з7 - 240 562 - 47 025
Iншi операцiйнi доходи 2з 489 |5 225 8 264
Адмiнiстративнi витрати 4з 749 з9 542 4 20,7
Iнщi операцiйнi витрати \047зб 62 497 42 2з9Фiнансовий результата вИ
операцiйllоТ дiялыrостi (збиток) - 318 5зз - з27 з76 8 84з
Iнш фiнансовi доходи 922 1 047 - |25
Iнш доходи 1 960 14 277 -|2 317
Фiнансовi витрати l| 270 9 04l 2 229
Iншi витрати 30 950 856 30 094

Чистий фiнансовий результат
(прибутки, збитки) з57 871 - з21 949 -з5 922

3. Лiквiднiсть та зобов'язання _

Сmрукmура aKmaBiB

Станом наЗ|.|2.2020 р. валюта балансу становить 1 674 001,0 тис. грн.

НеоборотНi активи в грошовому виразi складають l 14226з,0 тис. грн. i ik частка в cTpyKTypi
активiв пiдприемства 68,24Yо. Бiльшiсть iз них становлять ocHoBHi засоби -69,4lYо . За 2020 р.
BapTicTb основних засобiв збiльшилась на 6155Уо.

оборотнi активи станом на кiнець 2020 року. становлять 53l 7з8,0 тис. грн., що становлять
зI,76уо BapTocTi ycix активiв пiдприемства. НайбiльшУ часткУ структури оборотних активiв
становитЬ дебiторська заборгованiсть 65,86уо решта припадас на запаси -6,70Уо, грошовi кошти -
1|,24Уо. Та iншi оборотнi активи.



Сmрукmура пасuвiв ъ

В cTpyKTypi пасивiв (лжерела майна) станом на 31 122020 р. частка, що припадас на власний
капiтал становить - 26,57О^ i 7З,4ЗОА джерел майна на зобов'язання пiдприсмства. В cTpyKTypi
зобов'язань пiдприемства найбiльша частка припадае на кредиторську заборгованiсть .

Структура активу i пасlrву балансу

Актив балансу

20l9р.п.п. 2019rl.к.п. 2020р.п.п. 2020р.к.п. .Щинамiк
а змiн
(%)

вiдноше
ння

2020р.
до

20l 9р.

Tltc. грн.

о/о до -

вал. б-
су

TIrc. грн.

О/о ДО
вал.
б-су

тпс. грн.
Vо ДО

вал. б-
су

Ttlc. грн.

О/о ДО
вал. б-

су

. Майно -

всього
14674з0,00 100,00 l44|0l4 I00,00 l44 l0 l4,0 l00,00 l б7400l,00 100,00 l6, I7

1.1.

Iммобiлiзованi
активи

94,729,7,00 64,5 5 10 l285 1 ,00 70,41 l0l2851,00 70,29 l142263,00 68,24 l2,78

1.2. Мобiльнi
активи
(оборотнi)

520l33,00 35,45 428lбз 29,59 428l63,00 29,71 53 l738,00 31,76 24,1 9

1.2.1. Запаси i
затDати

3780l,00 2,58 з12"72,00 2,17 з|2"l2,00 2, l7 з5638,00 2,I з 13,96

1.2.2.

,Щебiторська
заборгованiсть

387860,00 2б,43 з19420 22,03 з19420 22, l7 4з5551,00 26,02 зб,3 5

1.2.3. Грошовi
кошти

93 8з6,00 6,39 76708,00 5,3 3 76708,00 5,32 59787,00 3,57 -22,0б

1.З. Витрати
майбутнiх
перiодiв

бз6,00 0,04 754,00 0,05 754,00 0,05
,I62

0,05 l,06

Пасив балансу

2019р.п.п. 2019р.к.п. 2020р.п.п. 2020р.к.п. .Щинамiк
а змiн
(%)

вiдноше
ння

2020р.
до

2019р.

TItc. грtt.

О/о 
ДО

вал. б-
су

тис. грн.

оh до
вал.
б-су

тис. грIr.

о/о до
валюти
баланс

у

тис. грн.

О/о 
ДО

валют
и

балан
су

2,,Щжерела

майна
l467430,00 100,00 l44l0]'4 100,00 l44l014,00 100,00 167400 l,00 l00,00 1б,17

2.1. Власний
капiтал

621 l80 42,76 542196 37,7 l 542 l 96,00 37,63 444780,00 26,57 l8,02

2.2.
зобов'язання

840250 57,24 8988 l 8 62,29 8988l8,00 62, з7 |22922l,00 73,43 37,I8

2,2.1.

.Щовгостроковi
зобов'язання

12,72,7 6,91 l0095 5,89 10095,00 0,70 5983,00 0,36 -40,7 3

2.2.2.
Короткостроко
Bi кредити

l0l824 0,7 5 90834 ],02 90834,00 б,30 l l8038,00 7,05 29,95

2.2.3. Векселi
виданi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2.з.
Кредиторська
заборгованiсть

725699 49,57 ,797889
55,38 797889,00 5 5,37 1 105200,00 66,02 38,74

2.З.,Щохоли
майбутнiх
перiодiв

0,00 0,00 з 1,00 0,00 з 1,00 0,00 124,00 0,0] 300,00

fiлова акmавнiсmь

Показники, що характериз}тоть ефективнiсть фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемства
за 2020 р. с наступними:

- у пiдприемства вiдсутнiй обротний капiтал;

- оборотнiсть дебiторськоi заборгованостi зменшилась з 4,45 до 4,31 раз/рiк

i вiдповiдНо TepMiH кредитУ покупцяМ збiльшивСя з 82 днiв В минулому перiодi, до 85 днiв в
звiтному перiодi.

- оборотнiсть кредиторськоi забЬргованостi в 2020 р, збiльшилась з |,З2 до |,72 раз/рiк i серелнiй
TepMiH Ii погашення зменшилась з 276 днiв за 2019 р. до 2|2 днiв в 2020 р.

показники одrtнllцi
вимiру

За 2020 р. !llHaMiKa
зпtiн (9/о)20l9 2 0|20 р.

оборотний (робочий) капiтал тис. грн. -460560,00 -691500,00 -79,31
Коефiцiент обiговостi активiв 0,83 0,,77 -6,26
коефiцiент обiговостi оборотних засобiв 2,54 2,5l -0,99

Оборот дебiторськоТ заборгованостi 4,1з 4.з| -8,7 3
TepMiH кредиту покупцям днl

,7,7
85 9,87

Оборот кредиторськоТ заборгованостi l,з2 |"72 - ] 4,72
Середнiй перiод iT погашення днi 2,76 2l2 ] 7,5в
Оборотнiсть власного капiталу з,02 4.з4 44,02
Коеф. забезпеченt{я власними оборот-
ними засобами 1,08 1,300

4. Екологiчнi аспекти.

Щля зменшення негативного впливу на довкiлля пiдприсмство у своТй дiяльностi дотриму€ться
вимог законодавства у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Основними екологiчними аспектами дiяльностi пiдприемства с:
- викиди забруднrоrочих речовин та парникових газiв в атмосферне повiтря;
- споживання води;
- утворення вiдходiв;
- споживання енергiТ.

Викпди забруднюючих речовин та парIIиковrлх газiв в атмосферне повiтря.



За даними статистичноi звiтностi у 2020 роцi пiдприсмством викинуто в атмосферне повi,гря
З62,5З0 тонн забруднюючих речовин без урахування дiоксиду вуглецю:
- оксиди азоту (у перерахунку на дiоксид азоту ГNО + NO2] ) -2З4,З86 тонн;
- оксид вуглецю - |27,669 тонн;
- iншi - 0,295 тонн.
KpiM того дiоксид вуглецю - ЗЗб 966, 27З тонн.

На Bcix об"ектах пiдприемства, якi € джерелами викидiв, е дозволи на викиди в атмосферне
повiтря.

ЩОрокУ на Bcix об"сктах пiдприсмства, якi € джерелами викидiв, проводиться контроль норм
ГЩВ забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря.

Споживання водII.

У 2020 рочi пiлприсмством забрано або одеря<ано 1225,5 тис.куб.м води, у тому числi:
- пiдземнi води ( комунальнi водопроводи ) - 48,5 тис. куб.м;
- поверхневi води - I|77,0 тис. куб.м.

Облiк водоспоживання ведеться згiдно вiдповiдних вимiрюва.пьних приладiв, покази прилалiв
заносяться у журнали встановленоТ форми.

Використання водних pecypciB пiдприемствами здiйснювалось у межах встановлених для них
лiмiтiв.

Проводиться контроль норм Г!К забруднюючих речовин у стiчних водах.

Утворення вiдходiв.

У 2019 роцi на пiдприсмствi.утворилося 180,624 тонн вiдходiв, у тому числi:
- I класу небезпеки - 0,138 тонн;
- II класу небезпеки - 0,0 тонн;
- IV класу небезпеки - 180,486 тонн.
Передано вiдходiв на сторону для утилiзацii - 1 18,156 тонн.

На Bci вiдходи, якi утворюються на пiлприсмствi розроблено паспорти вiдходiв та peecTpoBi
карти.

Bci вiдходи, якi утворюються на пiдприсмствi передаються на утилiзацiю лiцензованим
пiдприсмствам

Споживання енергii'.

Протягом 2020 року пiдпрцсмство спожило для виробництва тепловоi та електричноТ енергii:
- природного газу - 114795,8 r"с. м3 ;

- електроенергii - 62567,2 тис. кВт - год.

Облiк - природного газу та електроенергii ведеться згiдно вiдповiдних вимiрювальних
приладiв, покази приладiв заносяться у журнали встановленоi форми.

Природоохоронна дiяльнiсть пiдприсмства спрямована на дотримання вимог екологiчного
законодавства Украiни i вклtочас заходи з охорони i використання водних pecypciB, охорони
атмосферного повiтря, охорони i рацiонального використання земельних pecypciB та поводження з
вiдходами, зокрема:

- розроблення та узгодження з органами виконавчоТ влади з питань охорони довкiлля
дозвiльних документiв на здiйснення виробничоi дiяльностi;
- оформленнядержавноiстатистичноТзвiтностi;



- проведення розрахункiв та сплата обов'язкових зборiв за забрулнення
природного середовища та використання природних pecypciB;
- провеДення еколОгiчцоi.експертизи проектноi документацii з реконструкцii,
технологiчних об' cKTiB;
- перiодичний контроль норм ГЩВ та Г.ЩК забруднюючих речовин;- укладання договорiв на водоспоживання та водовiдведення;
- укладання договорiв на вивiзо розмiщення та утилiзацiю промислових i побутових вiдходiв;

5. Соцiальнi аспекгII та кадрова полiтика

Загальна кiлькiсть працiвникiв ЛМКП <Львiвтеплоенерго) станом на 31.12.2O2O року -
становила 1890 чол., з них чоловiкiв - 1135, жiнок _755 в т.ч. лtiнок накерiвних посадах-6.

калрова полiтика пiдприсмства мае за головну мету забезпечення сьогоднi та в rrайбутньоN{у
кожноi посади i робочого мiсця персоналом належноТ квалiфiкацii.

Кадроuа полiтика пiдприсмства спрямована на збереження якiсного кадрового складу
пiдприсмства, створення резерву керiвного складу за рахунок професiоналiв - працiвникiв
пiдприемства та оновлення колективу молодими перспективними спецiалiстами, створення
оптимальних }мов працi та стимулювання персонаJIу.

Основними цiлями кадровоi полiтики е:

СВосЧасне забезпечення органiзацii персоналом необхiдноi кваrriфiкачiТ потрiбнiй для якiсного
виконання поставлених завдань;

забезпечення умов реа;riзацii, передбачених трудовим законодавством прав i обов'язкiв
громадян;

рацiональне використання трудового потенцiалу.

На ЛМКП <Львiвтеплоенерго) забезпечуються piBHi права та можливостi жiнок та чоловiкiв у
працi та одерх(аннi винагороди за неi.

Зокрема, роботодавець забезпечуе жiнкам i чоловiка"пл piBHi права та мо}кJIивостi у працевла-
штуваннi, пiдвищеннi ква;liфiкацii та перепiдготовцi.

На пiдприемствi здiйснюеться piBHa оплата працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй квалiфiкацiТ
та однакових умовах працi, вживаються заходи щодо безпечних для життя i здоров'я умов працi.

Передбачено спецiальнi заходи щодо охорони працi i здоров'я жiнок, створено умови, якi
дrlють жiнцi можливiсть поеднувати працю з материнством, надаються оплачуванi вiдпустки та iншi
пiльги вагiтним жiнкам та матерям. Праця жiнок не застосовусться на важких роботах.

.Щодатковi пiльги надаються також чоловiкам, якi виховують дiтей без MaTepiB.

На пiдприемствi створено постiйно дiючу систему професiйноi пiдготовки та пiдвищення
квалiфiкацii кадрiв. Зокрема, у 2020 роцi було проведено навчання в учбових центрах професiйноi
освiти - 12, працiвникiв iнженерно-технiчного складу, з них 2 жiнок та 17 працiвникiв - робiтничих
професiй. За результатами перевiрки знань постiйно дiючою тарифно-квалiфiкацiйною комiсiсю

навколиIIIнього

та будiвництва



лмкП <Львiвтеплоенерго)) пiдвищили квалiфiкацiю (пiдняли розрял) - 13 робiтнltкiв. навчен.,

новим професiям 14 робiтникiв, з них 8 жiнок.

Вiдповiдно до постiйпо оlо"оi атестацiйно-квалiфiкацiйноi KoMicii з оцiнки ква-гliфiкаuii.

пiдготовки i присвосння квалiфiкацiйних категорiй пiдвищили категорiю 8 працiвникiв iнженерно-

технiчного складу, з них 4 жiнок.

Для пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприемства вдосконtlлюеться мотивацiя працiвникiв,

що дас:

- пiдвищення результативностi роботи персоналу;
- оперативне досягнення цiлей пiдприемства;
- зв'язок результативностi роботи спiвробiтникiв з оплатою та нематерiальним

стимулюванняN{;
- прозорiсть систеNIи заохочування;
- зниження плинностi калрiв;
- покращення психологiчного клiмату;
- покращення командноi роботи.

MaTepia-lrbнa мотивацiя включас :

- заробiтну плату;
- p.iynopni грошовi премii з нагоди певних подiй та державних та професiйних свят ;

- n.p..yn"p"i .ро-Ов1 премii з нагоди певних подiй у життi праuiвника (ювiлей, народх(ення

дитини, певнi досягнення у роботi);

прачiвникам пiдприемства при оформленнi щорiчноi вiдпустки надасться виплата на

оздоровлення.

На балансi лмкП <Львiвтеплоенерго) раху€ться база вiдпочинку <Тростян> у смт Славське,

де вiдпочиваlотЬ працiвникИ пiдприсмств. Путiвки на базу вiдпочинку <Тростян>

здешевлюються за рахунок коштiв профспiлковоТ органiзацii пiдприемства,

Оплата працi

оскiльки лмкп" Львiвтеплоенерго" пiдприсмство комуна-шьноТ форми власностi то ,

заробiтна плата працiвникiв пiдприемства визначаеться вiдповiдно до статгi 2 Закону Украiни

'' Про оплату працi" i складасться iз основноТ заробiтноi плати - посадових окладiв та

тарифних ставок , а також додатковоi заробiтноi плати - доплат та надбавок передбачених

Територiальною угодою та Колективним договором пiдприемства.

розмiр посадових окладiв та тарифних ставок працiвникiв Лмкп < Львiвтеплоенерго)

встановлюеться на пiдставi дiючого на пiдприемствi Колективного договору i "схеми

посадових окладiв та тарифних ставок працiвникiв лмкп к Львiвтеплоенерго", яка

розрахована виходячи iз вимог Територiальноi угоди мiж обласною державною

адмiнiстрацiсю об'еднанням роботодавцiв та профспiлковими об'еднаннями Львiвськоi

областi на 20l8-2020p.

Посадовий окJIад директора за умовами контракту встановлюеться вiдповiдно до Закону

Украiни к Про оплатУ гrрацi), постанови кмУ вiд 19.05.1999 р. Ns 859 к Про умови оплати

прачi керiвникiв пiдприемств , заснованих на державнiй, комунrlльнiй власностi та об'еднань



державних пiдприсплств ( iз змiнами та доповненнями ) , Територiа-гlьноТ Угоди пliж обласною

державною адмiнiстрацiсю об'еднанням роботолавцiв та профспiлковими об'сднанняrrlt
Львiвськоi областi на'" 2018-2020 р.р.та на пiдставi вiдповiдного наказу.ЩепартаNlент\,

житлового господарства та iнфраструктури .

Слiд вiдмiтити що за2020 piK було проведено ряд пiдвищень заробiтноi плати :

- З 1 липня 2020 р. у зв'язку iз ростом прожиткового MiHiMyMy на 4,5 Уо ,

- З 1 грудня 2020 року у зв'язку iз ростом прожиткового MiHiMyMy на З,З Уо

В цiлому за2020 piK picT заробiтноi плати( окладiв , тарифних ставок) становив 7 ,8 Оh

Середня зарплата по пiдприемству за2020 piK склала 118З3,6 грн. проти 10106,0 у 2019 роцi.

Охорона праui

Управлiння охороною прачi - це управлiння, ухваJIення i реалiзачiя органiзацiйних, правових.

технiчних, санiтарно-гiгiенiчних та лiкува,rьно-профiлактичних заходiв у сферi безпеки. гiгiсни прачi

та виробничого середовища, спряN{ованих на забезпечення умов прачi вiдповiдно до вимог

нормативно - правових aKTiB.

Об'ектом управлiння охороною прачi е дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i функцiонаJIьних
служб пiдприемства, спрямованих на створення безпечних i здорових умов працi на робочих мiсцях ,

у виробничих пiдроздiлах та на пiдприемствi в цiлому.

Одним iз найважливiшим документом, що регулюс охорону працi ЛМКП"Львiвтеплоенерго "

€ колективний договiр, правила внутрiшнього трудового розпорядку, iнструкцii i положення по

oxopoHi прачi. У правилах внугрiшнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працiвник

зобов'язаний пройти навчання (iHcTpyKTaxc) з питань охорони працi i технiки безпеки.

При прийняттi на робоry, працiвники допускаються до виконання cBoix обов'язкiв на територii

пiдприемства пiсля проходження iнструктажу по oxopoHi працi та протипожежноТ безпеки.

Служба охорони працi здiйснюс контроль за дотриманням працiвникаN{и технологiчних

процесiв, правил поводження з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими засобами

виробництва, виконаннJIм робiт вiдповiдно до вимог з охорони працi.

На виконання "Комплексних заходiв для досягнення нормативiв безпеки, гiгiсни працi та
виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам

виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй за2020 piк", загальна сума витрат на

охорону працi складае 3 001 660,00 грн., в т.ч. :

- придбано спецiального одягу, спецiального взуrгя та iнших засобiв iндивiдуального захисту

на суму 2 456100,00 грн.;
- витрати на придбання медикаментiв та аптечок - |54 280,00 грн.

- працiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими умовами працi, витрати на молоко -
133 490,00 грн.

- витрачено коштiв на навчання з охорони працi працiвникiв на суму - 42 497,00 ГРН.

- витрачено коштiв на навчання з електробезпеки на суму - l3 379,00 грн.



- витрачеНо коштiВ на придбання миючИх засобiв на суму _ 41 900,00 грн.
- передплачено примiрник журналу на2020 р.",Щовiдник спецiа-пiста з охорони працi" на ср{у-

- iншi вицати по комплексних зЕtходtlх по oxopoнi працi скJIадають _204 890,00 грн. в т.ч.

- впкористано коштiв на придбання матерiальних цiнностей та виконання ремонтних
робiт по oxopoнi працi :

- придбано матерiальнi цiнностi по oxopoнi працi * 22 990,00 грн.

- виконано ремонтних робiт по районах теплових мереж на суму 182 000,00 грн.

б. Фiнансова NIодель пiдпрltсмства, ризики, перспективи розвIIтку.

1.Стислий опис фiнансовЪi моделi пiдприемства;

Станом на2020 piK, Корпоративна фiнансова модель у ЛМКП <Львiвтеплоенерго)) (лалi -ЛТЕ)
в процесi впровадження. Пiдприсмство мас економiчну, фiнансову модель на довгостроковий перiол.

Стратегiчне (ловгострокового) планування показникiв дiяльностi пiдприсмства розроблено на
базi програми Offtce Excel. Модель планування графiчно зображена на малюнку нижче.

CTOPlHKA ДЛЯ
пlдсумкlв рЕзультАтlв

- пiдсумки фiнансових
звiтiв та ключовi

показники ефективностi

- дiаграми

На базi даноi фiнансовоi Йоделi, пiдприемство може робити загальнi припущення, щодо цiн на
газ, енергоносii, мiнiмальну заробiтну плату, тариф на теплову енергiю, piBeHb iнфляuii i т. д.. На
виходi отриму€мо ключовi показники (прибутоr</ збиток, показники балансу, звiту про результат
дiяльностi, рух грошових коштiв, покilзники лiквiдностi i т. д). Маючи фiнансову модель
пiдприсмства, керiвництво моделюе на кiлька poKiB в перед результати дiяльностi пiдприемства, в
залежностi вiд загальних припущень, щодо цiн на енергоносii, доходiв та iнших показникiв.
Оскiльки цiни на енергоносii е досить нестабiльнi i тарифи на послуги теплопостачання встановлюе
НКРЕКП (регулятор) основним для ЛМКП кЛьвiвтеплоенерго) е фiнансовий план на piK в розрiзi
мiсяцiв, який погоджуеться у Львiвськiй мiськiй радi. За пiдсумками мiсяця пiдприемство звiryс
перед Львiвською мiською радою.за виконання пок€вникiв фiнансового плану. На ocHoBi фiнансового
плану розробляеться рух грошових коштiв помiсячно. На базi програми 1С розроблено модуль
<Управлiння грошовими коштами> де заносяться плановi показники поступлення та видаткiв

сторlнки для ввЕдЕння дАних

- загальнiдопущення
- iнвестицiйний план

- допущення щодо попиry та

виробництва

- календар по проекry €БРР

CTOP|HKA ДЛЯ
розрАхункlв
- доходи
- операцiйнi витрати
- фiнансування
- фiнансовий звiт



грОшоВих коштiв. На протязi мiсяця, щоденно фактичне поступлення та видатки грошових коштiв
звiряються з плtlновими з метою контролю збору та видаткiв грошових коштiв.

2.Опис полiтики, 
"*r 

rjо"одить пiдпри€мства щодо зазшачених питань.

Полiтика компанii зосереджена на довгострокових перспективах компанii. Отож, воно
opieHToBaHe на майбулне i виконуватиме роль зЕUIвлених вказiвок для керiвництва i працiвникiв у
iхнiй роботi та прийнятгi рiшень. KpiM того, полiтика компанii мотивуе i надихае працiвникiв,
СТВОрюючи вiдчуггя, що iхня робота рухаеться у напрямку певних цiлей, якi е пiзнавальними i якi
Можна вiдслiдковувати. Однак, бачення може зtвнати незначного перегляду, у разi вiдповiдноТ змiни
обставин. Таке загаJIьне бачення згодом набувае форми офiцiйного документу, який стае
Зага_ttьновiДомим i загальноприЙнятним. BiH виконус роль серйозного зобов'язання компанii перел
своiми працiвниками, клiснтtlN{и та iншими зовнiшнiми сторонtlми.

3. Результати полiтики

Процес планування та фiнансова модель пiдприемства дае змоry проводити активну розробку,
виконання i контроль за напрямком розвитку компанiТ. Результатом цього процесу е рiчний план роботи
на наступний piK, iз контрольованими цiлями, а також план на довший перiод, декiлька poKiB, iз
довгостроковими цiлями - зазвичай, регулярно оновлений 5-рiчний бiзнес-план. ЛТЕ готуе щорiчний
план для MicbKoT влади, як було зазначено вище, цей план вiдповiдае стандартнiй процедурi i мае на MeTi
отримання певних погоджень вiд MicTa. Щомiсячно робитися аналiз господарськоТ дiяльностi, виконання
показникiв плану, руху грошових коштiв.

4, OcHoBHi ризики пов'язанi iз зазначеними питаннямиl що стосу€ться дiяльностi
пiдприсмства

Основними ризиками, якi стосуються дiяльностi пiдприемства та негативно впливають на його
дiяльнiсть, е l чи можуть буги, невчасне коригування/ перегляд тарифiв на теплову енергiю
Нацiона-пьною комiсiею, що здiйснюе регулювання у сферi електроенергетики та ринку комунальних
послуг УкраТни, вiд чого пiдприемства отримую cyTTeBi збитки. OKpiM цього, нижче наводиться
ocHoBHi можливi ризики та полiтика пiдприемства щодо них:

- КРЕДИТНИЙ РИЗИК. Кредитний ризик виникае в основному тодi, коли споживачi
пiдприемства не оплачують чи невчасно облiчують за отриманi послуги. .Щаний ризик е не сутгсвий,
оскiльки с в достатнiй кiлькостi сформованi резерви на покриття ризикiв.- РИЗИК УПРАВЛIНrШ КАПIТАЛОМ. t{iлi пiдприемства при управлiння капiталом
включають в себе забезпечення можливостi ЛМКП кЛьвiвтеплоенерго) продовжити свою дiяльнiсть
на безперебiйнi ocHoBi. Пiдприемство завжди проводить ана;liз структури капiта.ltу, вживае заходи на
пiдтримку бшансу загальноi структури капiталу (перехiд на угоди iз постача-пьникttми з бiльшим
TepMiHoM вiдстрочки платежу i т.д)

- РИЗИКИ ЛIКВIДНОСТI. Пiдприсмство працюе над тим, щоб пiдтримувати piBeHb
достатньоi кiлькостi коштiв, запасiв для свосчасного виконання зобов'язань.

- РИНКОВИЙ РИЗИК. е ризик негативного впливу на тариф пiдприемства, оскiльки
його затверлжуе НКРЕКП. Оскiльки пiдприемство е природньою монополiею, споживачi отримують
послугу за тарифом, який затверджуе НКРЕКП. Тепла погода в опЕtлюваJIьний перiод впливас на
реалiзацiю тепловоi енергiТ, вiдповiдно отримання доходiв/прибугку.

- ОПЕРАЦIЙНИЙ РИЗИК. На пiдприемствi бувають поломки на об'ектах експлуатацiТ,
однак також на ЛМКП кЛьвiвтеплоенерго) е служби з ква;riфiкованими працiвникzlми, що iх одразу
усувtlють. ,Що негативного можна вiднести вiдтiк ква.пiфiкованих кадрiв.



5. OcHoBHi не фiнансовi показники, що характеризують дiяльнiсть пiдприсмства,

IcHye низка кJIючових показникiв та параметрiв, щодо яких вiдповiдальними керiвниками ЛТЕ

здiйснюсться регулярний монiторинг. Що них вiдносяться рух грошових коштiв, витрати палива,

споживанн" aп"*rрйнергiТ або 
-витрати 

(на матерiали, паливо, ВоДУ, електроенергiю, залr{еннJI

субпiдрядникiв та й.;. Тr"оuий внутрiшнiй перiод звiтування становить один мiсяць. KpiM того, значенн,I

багатьох показникiв також повiдомляються окремо на вимогу директора пiд час зустрiчей керiвництва,

KpiM того, пiдприемство готуе щоквартальнi звiти, що охоплюють значну кiлькiсть технiчних показникiв,

Квартальнi звiти також мiстять прогнози щодо кJIючових показникiв,

.Щиректор Вольський В.В.
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