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звIт
про пiдсумки роботи КомуныIьного пiдприемства ОбухiвськоТ

MicbKoT ради <Обухiвтеплотрансбул> за 2020 piK.

Трансгrорl,ування тепловоi енергiТ магiстраrlьними 1,а мiсцевими

(розполiльчими) l,еtlловимИ MePe/KaN,lLl - осгtовний виJl .,tiя:tьtlосr,i кI] oN4P

<ОбухiвтепJIо],раIrсбу;l>. IHrtti виilи дiяльнос"гi - реконструкuiя 
,га каlriтаltьний

ремонТ тегIлових Mepeiк, аRто Ilос.]I),ги, уl"риN4аF{ня дорiг,, якi належать

обухiвськiй мiськiй радi, в зимовий перiод, технiчне обс"riуговування дитячих

iгрових майданчикiв на територiт Обухiвськот пriськот територiа-пьнот

громади,послуги з оренди пришлiшень.

На балансi пiлприслtства знахоляться l5 ко\,iП-IIексr{Их теttJlовиХ

пунктiв, 2 розсiчки та 41,6 к]u. заг,а.ltьноТ tlротях,ностi тру,бопрОводiВ

теплових мере}к ( зворотнi та подавальнi).

Протягом I ,га iV квар]а-цу 2020року проводи.lись т,i-,tьки аварiйнi

реN.{онти , якi виникjIи при l,pallcпopTyBaHHi тегt,цовоТ eHepi,iT ltаt-iстра"Iьни\4и ,га

розrrодiльчими NIepeiKaN.,Iи за адресою: вул. КиТвська, i 62 ,IK 
3.0 1 ,

вул. Лермонтова,22 вул. КиТвська. l23.ву"ц,Каштанова'ГК 9.01. By"r. КиТвська

156 (3 дiлянки, труба d 200-42 п.п,t), ByJr. Киiвська 176 (тру-ба d 89 -8П.М),

в,чл. N4иру 1З 'ГК l1.07 , KTtlIl Ллll (труба d 89 -1l tt.M), вl,л. KarrITaHoBa 4/1

труба ]6хЗ,5 -9 п.м. Реконструкuiя внуr,рiшнiх мереж теплопостаЧаннЯ

Каштанова З4,З6,З8,40,встановлення модуля з обв'язкою КТЕП JYql 5,iзоляцiЯ

трубопроводiв. Роботи llроводиJIись ts мiж огIаjIюва-rьний rrерiод 2020Р.

Об;riкова чисельнiсть працiвникiв станом на 01.01.202lр.становиТЬ - 34.Од. В

т.ч, пeцcioHepiB-l2 осiб. Середньооблiкова чисе;tьнiсть штатних ltрацiвникiв За

2020р -3З ол.

Формування прибутку пiдприсмства
тис.грн.

Вид дiя:rьносr,i Чис,гий
дохi;t

Rи,грати Фiн.результат

транспортування т/е 4702,2 6700,б -1998,40

реконструкцiя та капiтальний

ремо}rг
теtIлових мереж

126,6 126,6

автопослуги з4з,4 408,0 -64,6

оренда примiщенъ 69,5 ]69 ý

утримання дорiг в зимовий
шерiод,технiчне
обслуговування дитячих

1 143 l 14з



Iншi операцiйнi витрати 22,6 -22,6

Всього 6384,] 8400.8
Iншi доходи 1679,2 + |6]9,2
Всього по пiдпри€мству 8063,9 в400,8 -3 36,9

Скоригований ,гариф на Ilослуги з транспортува}Iriя r,eгt.ltoBoT еr+ергiТ

для Bcix категорiй споживачiв, який дiяв l] 2020 рошi.встановлений
виконавчим KortiтeToM ОбухiвськоТ MicbKoi рали з 0l .01 .20l9p. u рОЗlriРi 9З.49

грнiГкал, при рiчному планi виробниIIтва,траIJспорт\ вання та постачаНFIя

тепловоТ енергiТ -1З562 Г'кал. Фактична собiвартiсть транспортування

тепловоТ енергiТ за 2020р, скJlала -l19,9грн./Гкал. при рiчноп,Ir, обсязi 55859

I-lкал. Фактична собiвартiсть значно бi;rbrlra вiд п.lrаltовоТ (на 2В%).11ротягом

2020 року було здiйснено транспортування ,гепловоТ енергii на З2 вiдсотка

менше нiж в рiчному планi, фактична вартiсть'спожитоТ е-rlектроенергiТ на l0
вiдсоткiв бiльше нiж закладено в тарифi . tIiдприс\,Iство не JоотримаJIо За

2020 piK бiльше нiж 1,6млн.грн. доходу по транспорт\,ванню теп.:lовоi енергii.

Вiдповiдно до рiшення .,\Ь 526 Bi;t 08 жовтня 2020р. виконаtsчого
KorvriTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КПОN4Р <<Обl хiвтепjlотрансбУл>
встановленi тарифи на трансrIорl,уванr{я r,егtловоТ еrrергiТ ,iJIя Ilp,,\'l'
<Еенргiя>.
В 2020р. встановленi тарифи /tiя,,tи ,гi;tьки д-:Iя бюд,кетних та iншtих
пiдприсмств, для населенFIя дiяltи тарифи 201 9р. iз-за немо}кливостi
вкладення договорiв внаслiдок пандемiТ.

OcHoBHi показники балансу пiдгrриемства за звiтний
перlод: l]ис.

Актив I]a початок
звiтного
ltерiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

OcHoBHi засоби 30194 29409
Запаси з69,] 480,7

Щебiторська заборгованiсr ь ,за

1,овари,роботи,t tослуги
1096,9 1329,]

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом

111 4

Грошовi кошти, та iх еквiваленти l0,6 B,l
Пасив

Заресстрований капiтал 3650 з650
Нерозподiлений прибуток (негtокритий -305в,7 _3 3 95.5



збиток)
поточна кредиторська заборгованiсть за
товари,роботи,послуги 453.3 |42,1

розрахунками з бюджетом 517
eJ7| 131.5

розрахунками зi страхування 30,7 з4,9
розрахунками з оплати працi 209.4 1з8,4
Баланс з24]2,6 зlз66,7

За пidcy"ttKct.ltu diя"zьносmi в 2()20р. пidпрttс"лlсmв0 .уt0€ збumок

336,9 muc.zpH.

Збитки на пiдприсмствi по автоtIослуI,ах виник-lи з настуtIних причин:
Автотранспорт (самоскид,автонавантажувач. пiскорозки;rач) бi.lrьш

задiянi для роботи в зимовий перiод для утриN.{ання дорiг. В "riтнiй перiод
даний транспорт працюс д"ця внутрiшнiх гrотреб пiдприсмства
(облаштування територiТ пiсля проведення аварiйних peMoHTiB на мережах
теIIлопостачання),lцо зменшус витрати пiдприсN,lства на утримання теплових
мереж. Послуr,и по зимовому утриманню дорiг проводились про,гягом двох
мiсяцiв 2020р. iз-за аномально теплоi погоди, Taкo)t( значно зменшилась
кiлькiсть транспортування I-Ka:t, (на З715 I-Ka"ll. менше HiiK в 2019р.. на
13В26 менше HilK в 20lBp.), також на 17703 I-кал менlше нiяс в рiчному планi
на виробництво.,транспортуваI{ня та постачання,гегt,ltовоТ енергiТ.
Фогrд оIlлати прашi за 2020 р.- 42З3.7"гис.грн

Середньомiсячна заробir,гlа п.rrата на одного прашiвника складас
1 0692 грн.

Заборгованiсть по заробiтнiй платi та п-цатежам до бюд;ке,гу вi.ltсутня.

Структура фонду оплати працi штатних працiвникiв

Фонd оп.гlаmч
п7lаrli

Cy-vta нарахувань,mчс
i-Pl!,

Ilчmо.vа всl?а в

з clza.|l b+o.vty, Фо П ?6

Основна заробiтна
плата

2831,з 66,9

962,9 )1 ,I

надбавки та доплати 25 8.2

гrремii та винагороди ]04,]
Заохочувальнi та
компенсацiйнi виплати

)^7 
,7

0,J

Оплата вiдпусток 41 1,8 q,|

ФоП всьо?о 423 3,7 l 00%

На початку 2020
працiвникiв ( скорочено

року пlдприсмство провело

4 сторожа ),також слюсаря-
скорочення штату

ремонтника, так як



пiдприсмство r{е yKjlaJlo лоr,овiр }tаiiання llослyг IIо ,гранс[Iортуваннlо

тепловоТ енергii з ТОВ <Теплоенергопос,гач)) (м-н Jliкарня). llaнe
пiдприсмство не оплатило пос"цуги по r,раr{сIIор,г),ванню тепловоТ eHepl,iT за

IV квартал 2019р. в cyMi 175 тис,грн.,та 84,2 тис.грн. за 2020р.

Питання,якi пот,ребують вирiшення дJlя покрашення фiнансово-
господарськоТ дiяльностi пiдприсмс,гва:

1. Застосування нового тарифу на транспортування тепловоТ енергiТ.

2. Придбання пошукового пристрою дJlя оперативного знаходження
витокiв в теплових N,Iережах.

3. Надання Обухiвською мiською радою дJIя пiдприсмсr,ва (як
пiдрядника) обсягiв робiт по провеjiенню капiта_lьного pe\,1oFIT\1 систем
теILцопос,гачанIIя та ре\lонтних бу,;tiвеrIьних робil,

Щиректор
КП ОМР <<Обухiвтеплотрансбул> П.Г.{емченко
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