
УКРАЇНА 
ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

05.07.2017  м. Дружківка  №7/28-3 
  

Про результати роботи комунального 
підприємства «Дружківська льодова арена» 
Дружківської міської ради за сезони 2015-2016, 
2016-2017 років  

Розглянувши звіт директора комунального підприємства «Дружківська льодова арена» 
Дружківської  міської  ради  Крамського П.В.  щодо результатів роботи комунального 
підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради за сезони 2015-2016, 
2016-2017 років, та враховуючи результати аналізу фінансово-господарської діяльності 
комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської  міської  ради, 
проведеного міським фінансовим управлінням сумісно з відділом економічного аналізу, 
прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради, на 
підставі розпорядження міського голови від 24.02.2017 № 40, керуючись ст.25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до уваги звіт директора комунального підприємства «Дружківська льодова арена» 
Дружківської  міської  ради  Крамського П.В. щодо результатів роботи комунального 
підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської  міської  ради за сезони 2015-2016, 
2016-2017 років (додається). 

2. Директору комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської  міської  
ради Крамському П.В.: 

      2.1. щоквартально надавати інформацію головному розпоряднику коштів щодо фінансового 
стану підприємства; 

      2.2. запровадити  фінансово-економічний прогноз  діяльності та переглядати кожний 
квартал для прогнозованого і економного витрачання коштів за усіма видами витрат, особливо 
поточними; 

      2.3. вжити заходів щодо дотримання вимог розпорядчих документів вищого рівня та 
недопущення їх порущень в подальшій діяльності; 

      2.4. нарощувати доходи за рахунок надання  послуг стороннім організаціям та суб’єктам 
господарювання; 

      2.5. не допускати збитковості підприємства та заборгованості з виплати заробітної плати та 
податків до бюджету. 

3. Координаційне забезпечення виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 
планування бюджету та фінансів (Підопригора) та з питань освіти, культури, спорту та молоді 
(Кулик). 

Міський голова                                                                              В.С. Гнатенко 



Звіт директора 

комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради 

щодо результатів роботи комунального підприємства «Дружківська льодова арена» 
Дружківської міської ради за сезони 2015-2016, 2016-2017 років. 

Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської 
ради зареєстроване 18 грудня 2012 року. Засновником підприємства є Дружківська 
міська рада. 

Метою діяльності підприємства є забезпечення функціювання спортивної 
споруди, пропаганда фізичної культури та спорту, зимових видів спорту, надання інших 
послуг громадянам та юридичним особам, обумовлених предметом діяльності, з метою 
отримання прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб трудового 
колективу підприємства та інтересів Засновника. Предметом діяльності підприємства є 
такі її види : організація та проведення фізкультурно-масової роботи з населенням, 
спортивно-видовищних заходів, дитячих свят. 

Урочисте відкриття льодової арени «Альтаїр» відбулося 17 жовтня 2013 року. 
На арені є всі необхідні умови для занять хокеєм та фігурним катанням. Арена 
оснащена льодовим майданчиком площею 30*60 з захисними бортами, сітками, 
боксами для суддів та команд, сучасним електронним табло, роздягальнями, 
душовими, санітарними кімнатами, спортивним залом. Для розміщення вболівальників  
передбачено 373 глядацьких місця. Для відвідувачів з обмеженими здібностями 
встановлено спеціальний ліфт, всі входи оснащені пандусами.  

За весь час існування на льоду арени «Альтаїр» постійно проходять спортивні 
змагання, культурно-масові заходи, дитячі свята. На базі льодової арени працює 
дитяча спортивна школа ХК «Донбас» з відділеннями хокею та фігурного катання, де 
займаються 1052 дитини з міст Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка та 
Костянтинівський район, Покровськ, Бахмут, Донецьк, Мирноград. Традиційно щороку 
проводяться дитячі хокейні турніри Супер-Контик, Золота шайба Донбасу, матчі Дитячої 
хокейної ліги, Чемпіонату України для дітей 2005 року народження, Приднепровської 
хокейної ліги для дітей 2006 року народження, в яких приймають участь вихованці 
спортивних шкіл з багатьох міст України. Наприкінці кожного сезону проводиться 
Фестиваль дитячого хокею та фігурного катання, де всі вихованці спортивної школи ХК 
«Донбас» можуть показати, чому вони навчилися за рік, та матч всіх зірок, в якому юні 
хокеісти міряються силами зі своїми тренерами. 

Коли хокейна команда «Донбас» обрала «Альтаїр» своєю тренувальною базою, 
на арені проводиться турнір DonbasOpenCup за участю професійних хокейних команд зі 
всієї України, який передує Чемпіонату України по хокею з шайбою. Всі домашні матчі 
ХК «Донбас» в цьому Чемпіонаті проходять в Дружківці. В цьому році фінал Чемпіонату 
пройшов на льодовій арені «Альтаїр», де «Донбас» в п’яте став переможцем 
національної першості. 

 Також на льоду «Альтаїра» традиційно проходять свята, відвідати які може 
кожен бажаючий: Хелоуін, День Святого Миколая, Новий Рік, День Святого Валентина, 
8 Березня. Традицією стало і проведення  на льоду «Альтаїра» губернаторської 
Новорічної ялинки за участю тренерів, вихованців школи та ентузіастів. 

Для всіх любителів ковзанів на льодовій арені проходять сеанси масових 
катань. 

Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» здійснює оперативну 
роботу з матеріально-технічного забезпечення; сдачу в оренду приміщень, льоду, 



обладнання та іншого майна; роздрібну торгівлю; прокат спортивного інвентаря; 
рекламно-інформаційну діяльність та інше. 

За сезон серпень 2015 - травень 2016 року КП «Дружківська льодова арена» 
отримало власних доходів в сумі 2237,1 тис.грн., в т.ч. від організації масових катань – 
973 тис.грн., від оренди приміщень – 81,3 тис.грн., від оренди льоду – 1159 тис.грн., від 
рекламної діяльності – 20,1 тис.грн., винагорода за продаж квитків на хокейні матчі – 
3,7 тис.грн.. За аналогічний сезон 2016-2017 років отримано  власних доходів 3063,3 
тис. грн. 

( що на 826,2 тис.грн. більше ніж в попередньому сезоні), в т.ч. від організації масових 
катань – 880 тис.грн., від оренди приміщень – 113,5 тис.грн., від оренди льоду – 2031 
тис.грн., від рекламної діяльності – 20,1 тис.грн., винагорода за продаж квитків на 
хокейні матчі – 8,8 тис.грн., організація новорічного свята – 9,9 тис.грн.. 

Витрати КП «Дружківська льодова арена» за сезон серпень 2015 - травень 2016 
року  склали 2572,5 тис.грн., в т.ч. на сплату електроенергії – 1699,7 тис.грн., 
водопостачання  та  водовідведення  – 32,1 тис. грн.,  вивіз  сміття – 8,4 тис. грн.,  
послуги 

зв’язку – 6,1 тис.грн., бензин – 85,3 тис.грн., послуги охорони – 5,1 тис.грн., технічне 
обслуговування обладнання – 6,6 тис.грн., ремонт ковзанів та обладнання – 8,4 
тис.грн., поліграфія та канцтовари – 3,8 тис.грн., послуги банку – 5,4 тис.грн., інші 
матеріали ( по-бутова хімія, медикаменти, дрібний інструмент, електротовари) – 23,6 
тис.грн., інші послуги ( медичне обстеження, навчання, обслуговування програм, 
заточування ножів льодорізної машини, поштові витрати) -  16,7 тис.грн., придбання 
основних засобів – 22,3 тис.грн., ковзанів – 37,5 тис.грн. Витрати на виплату заробітної 
плати та сплату єдиного соціального внеску склали 557,8 тис. грн., в тому числі за 
рахунок бюджетних коштів – 327,4 тис.грн.  Сплачено податків – 53,7 тис.грн., в т.ч. 
ПДВ- 52 тис.грн., збір за спеціальне використання води- 1,7 тис.грн. Залишки на 
рахунках КП «Дружківська льодова арена» станом на 01.06.2016 року складають 35,8 
тис.грн. 

Витрати КП «Дружківська льодова арена» за аналогічний сезон 2016-2017 років 
склали 3343,6 тис.грн., в т.ч. на сплату електроенергії – 2286,6 тис.грн., водопостачання 
та водовідведення – 37,1 тис.грн., вивіз сміття – 8,2 тис.грн., послуги зв язку – 4,3 
тис.грн., бензин – 112,1 тис.грн., послуги охорони – 5,1 тис.грн., технічне 
обслуговування обладнання – 8,6 тис.грн., ремонт ковзанів, обладнання та будівлі – 
53,4 тис.грн., поліграфія та канцтовари – 3,5 тис.грн., послуги банку – 5,9 тис.грн., інші 
матеріали ( по-бутова хімія, медикаменти, дрібний інструмент, електротовари) – 28,9 
тис.грн., інші послуги ( медичне обстеження, навчання, обслуговування програм, 
заточування ножів льодорізної машини, поштові витрати) -  12,7 тис.грн., придбання 
основних засобів – 11,7 тис.грн., ковзанів – 50,3 тис.грн. Витрати на виплату заробітної 
плати та сплату єдиного соціального внеску склали 620,6 тис. грн., в тому числі за 
рахунок бюджетних коштів – 327,2 тис.грн.  Сплачено податків – 94,6 тис.грн., в т.ч. 
ПДВ- 92,5 тис.грн., збір за спеціальне використання води- 2,1 тис.грн. Залишки на 
рахунках КП «Дружківська льодова арена» станом на 01.05.2017 року складають 5,1 
тис.грн. 

Зріст витрат в сезоні 2016-2017 років порівняно з сезоном 2015-2016 років 
обумовлений підвищенням тарифів на комунальні послуги, цін на матеріали та інші 
послуги, зростом мінімальної заробітної плати. 

 
Директор КП «Дружківська льодова арена»                                                 П.В. Крамський 



 

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

05.07.2017  м. Дружківка  №7/28-18 
  

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Дружківська льодова арена» Дружківської міської 
ради використовувати 100% орендної плати за 
комунальне майно на розвиток підприємства  

Розглянувши звернення директора КП «Дружківська льодова арена» 
Дружківської  міської  ради  Крамського П.В.  щодо  використання 100% орендної плати  
за  комунальне майно на розвиток підприємства, згідно з Положенням про Порядок 
передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Дружківка, 
затвердженим рішенням міської ради від 25.01.2012 р. №6/15-14, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Дружківська льодова арена» 
Дружківської  міської  ради використовувати 100% орендної плати за комунальне майно 
на розвиток підприємства на період до 31.12.2017. 

2. Координаційне забезпечення виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування бюджету та фінансів (Підопригора). 

Міський голова                                                                              В.С. Гнатенко 


