звIт

про пiдсумки роботи КомунаJIьного пiдприсмства Обухiвськоi
MicbKoi ради <Обухiвтеплотрансбул> за 2019 piK.
Транспортування тепловоТ енергii' магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепJIовими мережами -основний вид дiяльностi КПОМР
<<Обухiвтеплотрасбудп. Iншi види дiяльноотi- реконструкцiя та капiтальний
ремонт теплових мереж, авто послуги, утримання дорiг, якi належать
Обухiвськiй мiськiй радi, в зимовий перiод, послуги з оренди примiщень та
стоянки автомобiлiв.'

На балансi пiдпри€\,Iства знаходяться 15 комплексних тепJIових
пунктiв, 2 розсiчкита 4|,6 км. -загальноi протяжностi трубопроводiв
теплових мереж ( зворотнi та подавальнi).
ГIротягом I та IV кварталу 20l9poKy проводились тiльки
аварiйнi ремонти , якi виникли при lранспортуваннi теtlловоТ енергii
магiстральними та розподiльчими мережами за алресою: вул..Миру,2 (ТК14.08),
вул..Миру,l1 (ТК11.07), вул..Каштаноца,34 та ву.тl..КацIтаЕIова,ЗO,також
проводився аварiйний та поточний ремонт мереж теIIлоl]остачання за
адресою;вул..Киiвсъка,156 КТЕП J\!4, вул..Каштанова,З8 та ТК9.01 КТЕП J\Ъ9.
Капiтальний ремонг тепловоТ KaMepl.t (ТК13.01) по вул..Миру,13 та капiтальний

На кошти, якi були видiленi Обухiвською мiською радою на
поповнення статуiного капiталу були придбанi д}за автомобi.пя МАЗ -пересувна
майстерня та комбiнований дорожrrifi автомобiль зi змiнним обладнанням на базi
самоскидр для цi.шорiчного утриN,Iалiня магiстрачr,I{I{х та мiських автодорiг.

Облiкова чисельнiсть працiвникiв станом на 01.01.2020р.становить - 40.од. в
т.ч. пенсiонерiв-17 осiб. Середнъооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв
за 2019р -З9 од.

Формування прибутку пiдприемства

Вид дiяльностi
транспортування т/е
реконструкцiя та капiтальний

тис.грн.
Фiн.результат

Чистий
дохiд

Витрати

5569,6

-124з,]

251-,2

б813,3
245

з24,8
|62,I

540,2
116,5

-25]i,4
+45,2

784,3

784,з

7а92

62,4
8819,7

+6,2

реN,{он,I

теплових мереж
автопослуги
оренда примiщень,стоянка
автомобiлiв
утримання лорiг в зимовий
перiод
(оплата послуг iнших
пiдприсмств)
Iншi огrерацiйнi витрати
Всього
Iншi доходи
Всього по пiдприемству

856,,7

7948,7

8819,7

-62,4
+856.7
-в71

Скоригований тариф на послуги з транспортування тепловоi енергiТ для Bcix
категорiй споживачiв, який дiяв в 2019 роцi,встановлений виконавчим
KoMiTeToM Обухiвськоi MicbKoi ради з 01.01.2019р. в розмiрi 93.49 грнЛкал.
гrри рiчному планi виробництва,транспортування та постачання тепловоi
енергii -'lЗ562 Гкал. Фактична собiвартiсть транспортування тепловоi енергii
за 2019р. склаJIа -114,37грн./Гкал. при рiчному обсязi 59574 Г/кал. Фактична
собiвартi.ru ,rrurЪо бiльша вiд пllановоi (на 22%) в наслiдок того,що протягом
20|9 року було здiйснено транспортування тепловоi енергiТ на23 вiдсотка
менше нiж в рiчнсму планi, фактична BapTicTb спожитоТ електроенергiТ на 10
вiдсоткiв бi.rlьше нiж закладено в тарифi . Пiдприемство не доотрим€tло за20|9
piK бiльше нiж 1,3млн.грн. доходу по транспортуванню тепловоi енергii.

OcHoBHi пок€вники

Актив

балансу пiдприемства за звiтний
1од: тис

на початок

OcHoBHi засоби
Запаси
fiебiторська заборгованiсть за
товари,роботи, по слуги
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом
Грошовi кошти, та ik еквiваленти
Пасив
Заресстрований капiтал

Поточна кредиторська заборгованiсть за
товарц,роботи,послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зi страхування
розрахунками з оплати працi
Баланс

звiтного
перiоду
2880
з 15,6

l445,з
0,1

На кiнецъ
звiтного
перiоду
з0194
з69,7
1096,9

)1)

д,

172,2

10,6

7647,8
-2187,з

3650
-3058,7

з7,6

45з,з

107,5
26,0

5з,7
30,7
2а9,4

|62,9
4949,8

з2472,6

3а пidсу.uкомu Diяльносmi в 2019р. пidпрuемсmво "uае збumок871,3muс.zрн.

Збитки flа пi
J\JлlttZl
rlrлIrlJиемU,l,Bl
1дприемств1 по
IIо автопослчгах
автопослугах виникли з наступних причин:
АвтотраНспорТ (самоскИд,автонаВантажувач. пiскоРозкидач) бiльш iадiянi
для роботи в зимовий перiод для утримання дорiг. В лiтнiй перiод даний
транспорт працюе для внутрiшнiх потреб пiдпрlлемства (облаштуваннrI
територii пiсля проведення аварiйних peMoHTiB на мережах
теплопостачання),що зменшуе витрати пiдприемства на
утримання теплових
мереж. Послуги по зимовому утриманню дорiг проводились протягом
двох
мiсяцiв 2019р. iз-за aHoM€lJIbHo теплоТ погоди, також значно зменшиласъ
кiлькiстЬ транспортування Гкал, ( на 9948,З9 Гкал. менше нiж в 2018р.),та на
1з988 Гкал менше нiж в рiчному планi на виробництво,,транспортування та
постачання тепловоТ енергii.
J

Фонд оплати працi за 2019 р.- 46З|,5 тис.грн
Середньомiсячна заробiтна плата на одного працiвника складас- 9649грн.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi та платежам до бюджеry вiдсутня.

Структура фонду оплати працi штатних працiвникiв
Фонd оплаmu
працi
Основна заробiтна
плата
Щодаткова заробiтна
плата з неi:
надбавки та доплати
премiТ та винагорqди
Заохочувальнi та
компенсацiйнi виплати
Оп-шата вiдпусток
ФоП Bcbozo

Сума нарахуванцmLrc
?рн.

пumоwtа Baza в
заzальноJчtу

ФОП

321-9,3

69,5

1)

1l q

101

|97.7

19,6

1з,5
43,7

80,4
0,9

з57,з
4631,5

7,7
100%

8

%

На початку 2020 року пiдприемство провело скороченнrI штату
працiвникiв ( скорочено 4 сторожа ),також плануеться скорочення слюсаряремонтника, так як пiдприемство не укл€lло договiр наданнjI послуг по
транспортуванню тепловоТ енергiI з ТОВ <<Теплоенергопостач> (м-н Лiкарня),
так як дане пiдприемство не оплатило послуги по транспортуванню тепловоТ
енергii за IV квартап 2019р. в cyMi 175 тис.грн.

Питання,якi потребують вирiшенн я для покращення фiнансовогосподарськоТдiяльностi пiдприемства:
1.Затверлження нового тарифу на транспортування тепловоi енергii.
2.Придбання ffошукового пристрою для оперативного знzжодження витокiв
в теплових мережах.
3.Надання Обухiвською мiською радою для пiдприсмства (як пiдрядника)
обсягiв робiт по проведенню капiталъного ремонту систем
остачання та ремонтFIих будiвелъних робi

МР кОбухiвтеплотрансбул>

11.Г.Щемченко

