
коди

Пiдприсмство: Комунальне пiдприсмство обухiвськоi MicbKoi

з22з|I0lt

власностi
д1Чисельнiсть працiвт,икiв

N4iсЦезнахоДrкенtля: 

---__ 
м.об)rхiв в}rл.Миrэ)rlЗд

звIт
про. виконання фiнансового планr,: пiдприемства

за 2019р.

OcHoBHi фiнансовi показники пiлприемства
)мування п к пlдпt]иемства

]rоказнttкu Kod ряdксt План Факm вidхuлення
(+, -)

Виконанн
я

(%\
l 2 J 4 5 6

lJоходи
/{сlхiд (влrрл,чка) rзiд

реалiзацil'
(тсlварiв,робiт. пос,,l1

001 l 0570 8439 -,lJl 79,8

Податок на додану BapTicTb 002 1762 lз47 -з55 76,4

Акцизний збiр 003
Iнш непрям1 податки 004
Iнш вирахування з доходу 005
Чистий дохi.r ( виручка )вir
реапi з ашii rrролlтtцi i
(ToBapi в.робiт.послуг)
-транспортування т/е
-каlri,гаlтьнпй рем онт
теII"цовIiх \1ерех{
-BtlBelзetillя рi,l1Klrx
побчтови х в iлхtlлiв.ав,гсl
П()с_l} | ll.\ грll\lаll)Irl Jtllri;, ,,

зlt b,toBTlii t lepitl;t
-ореIIдil гrр;,tл,tiпlсlнь.с,гоя}{iiа
авr,оr,tсlбiлiв

'---..--.--:-.;lHIIIl (}псlrаIIi lIHl . (о.\Оl{И

006 8808

6878

900

800

230

7092

)5б9.6 i

i-,;l1 
i

1

i

]

l

l 09.1';
I

l

i бl.i 
l-l
i

l

76.9 i

-l716

- l308.4

_б48.8

-r j09.1

-67..)

в0,5

81

27.с)

1з8.б

70,5

007 60 +l1 t) 170,9

I.



Дохiд вiд 1^racTi в капiталi 008
l

Iншi фiнансовi доходи 009 20 11 -+ 7з,з !
Iншi доходи 010 40 7б8,8 +з38,6

-->

Надзвичайнi
доходи(вiдшкодування
зблtткiв
вiд надзвичайних
ситуацiй.стихiйного
лиха. по жеж, aBapi ri.тоrцо

011

Усього доходiв 0|2 8928 7948.7 -9]9.з 89

Витрати
Собiвартiсть реа-пiзованоТ
Продl,кцii
-транспортування т/е
-капiтальний ремонт
теплових мереж
-вивезення рiдких побутових
вiдходiв,авто
послуги,утримання дорiг в
зимовий перiол
-оренда примiщень.стоянка

01з 6982

5з22

880

650

1з0

710б.8

5420.8

245

|324,5

1 l6,5

+124,8

+98,8

-6з5

+674,5

-l3.5

97

Адмiнiстративнi витрати 014 1 806 1652 - 15-+ 91,5

витрати,пов'язанi з

вI{користанняN{ слухtбових
автомооlлlв

0|4lI 86 66 -]0 76,7

витра,ги на конс,Lттинговl
IIосJI\,ги

014l2

витрати на, cTpaxoBl послуги 0|4lз
втраги на аудиторськi
послVги

014l4

Iншi адмiнiстративнi
витрати
-утриN{ання апарат:,

управлiння
-амортизацiя основних
засобiв
-сплата професiйних послуг
(зв'язоl<.програмне
забезпе.тення,розрахунково-
касове сrбслуг.)
-використання МlLIП,канц.
вироби,перiод. вид.,тепловод
о-постачання.е/е.навчання
службов i Bi дрядiltення.поtIIта

0|4l5 1720

1б16

05

57

д)\

4

1 586

1501,9

0,7

]5 5

45.6

jrJ

- 1j-+

-1 14.1

+0.2

-1 l i

+з.1

-1.1

q?з

ГrrБiй";;б\" - 015

Iншi операцiйнi витрати 016 /о 60,3 _15.7

Фiнансовi ви 0|7
Втрати вiд 1^racTi в капiталi 018

Iншi витрати 019

Податок на прriбl,ток вiд
звичайноj дiяrьнос:тi

020 4 1
a

-J



Надзвичайнi витрати
(невiдшкодованi збитки

021

Усього витрати 02.2 8868 8820,1 -47,9 99,5

Фiнансовi результати
дiяльностi:
Ва-цовий прибуток
(збиток)

023 |826 -14,8

Фiнансовий результат
вiд операцiйноi дiяльностi

024 4 |650,2

Фiнансовий результат вiд
зви чайноl' дiяльностi .lo
t]податкування

025 64 _870,4

частка меншостi 026

Чистий гrрибуток (збиток).1,
том\,числi:

027 60 -8]|,4

при0\,ток 021l\ 60

-зоиток а27D 871,,4

II.Розподiл чисто го приблтк
Вiдрахування частини
L{I.1стого прибутку ло

.]ержавного бюджету:

028 10,8 1 -9,8

Jер}кавними унiтарними
гIrдприемствами та iх
об'сдllаннями

028lI 10,8 1 -9,8

гL]сподарськими
товарис,Iвами, у статутному

фонri яких бiльше
_.i 0 вiдсоткiв акцiй наllе}кить

02812

Вi:рах,чвання до фонду на
i]rIп_;IaTy девiдентiв :

господарськиN{и
товаристI]ами, у статутному

фонлi яких бiльше 50
вtдсоткiв акцiй (часток,паiв)
налеiкить
]ержавi,за
нормативами,установлен14м
и в поточном1, роцi за

результаталtrt фiнансово-
госполарськоТ дiя.тьllостi за

rtltнулий piK

029

}' TO\iy Llllcлl дерrкаRн"ч
LIacTKv

029lI

-Щовiдково : 13iдрахl,вання до

фоtt,'t1, i{a IJ[lплату

:tивiденitiв гос rtоларськиN,Iи
'ГОВаРИ СТВаМ И,У СТаТУТНОМ)"

фоrrдi яких бiльше 50
вiлсоткiв
акцi й(часток,паТв)н але}Itить

дерхtавi,за
н ор N,I aTLI в аI{и . устан о вле н и м

030

,Y

_]



1и в потоLIном},роцi вiД

чистого приб_чтку планового

року
Залишок нерозподiленого
прибутку (непокритого
збитку) на початок звiтного
пепiодч

0з1

Po.u"ron виробництва Dз2

У тому числl за основними
видами дiяльностt згlдно
квЕд
Dоодпрнтлтi rЪпнп 0зз

Iншi фонли
(розшифрувати)
Гншli цiлi 1розшиrЬрJеqlц) _

034

0з5
10,8 -871.4

Залишок нерозподlленого
прибутку(непокритого
збитку) на кiнець звiтного
перiоду

03б

патежl пlдI ри.мстuа до бюджету та.]ерl(авних цlльових
III.обов'язко п

880,4 -141.2- 66,5-Сплата 
поточних податsiв та

обов'язкових rrлатежiв до

державного бюджету,у тому

0з7 |з24,6

чиUJrr.

податок на прибуток 0з7l| 2 1,0 -1

акцизний збiр 0з112

0з7lз |238 Bos; t -+з:.z
ПЩВ,що пiдлягас сплат1 до
бюджету за пiдсумками

ГIДВ.rrrо пiд.пягае
вiдшкодуванню з бюджету
за пiдсумrtами звiтного
ltеtэiоду

0з114

-2.8
рентн1 пJIатежl 0з,715 2.8

JrJ +?l_
ресурсн1 платеж1

iншi податки,у томч
----л-i /_ii*a. -лоrлй qбin'I

0з,7lб 1

0з717 70 69.8 -0.2

0з,71,1l1 10,8 1 -9,8

0з11112вiдрахування частини
чистого прибутку до фонду
на влlплагy дивiдендiв
госпQдарськи\{и
,товаристваN{и_=_=_==-

038Погапrення полатковоl
лл.iлл-ппоuл,.r,i r г(,Nl\ ЧИс'li:

погашення
реструктуризованих та

вiдстрочених сум,що
пiдлягаю,ть сrrлаfl у
flлтлuшс\,]\л\l пптri по бкll

0з8/1

l



до державних цiльOвих

неустойки(штрафи,пенi
Внески до державних
цiльових фондiв,у тому
числi:
внески до Пенсiйного фонду 039/1

RIlecKLt до фонлiв
соцiа,тьного страхування
Iншi обов'язковi платежi,у
тол,tч числi:
мiсцевi податки та збо
Iншi платежi

/ } j \?-\

ij*r ..,,u,"r týltt! ънý\шY-

\АеНт'*кЬп с.)
}€оаgо9Кs

ОМР кОбухiвmеплоmрансбуd > П.Г.fемченко



Коd
ряdка

П.lан Факm вidхчлення

(+,-)

вrlконання
(%)

1 2 J 4 5

Матерiальнi
витрати,у тому

числi:

001

витрати на
сировину i ocHoBHi

матерiали

001/1

витрати на паJIиво
та енергiю

00]'12

витрати на оплату
прапi

002

Вiдрахування на
соцiальнi заходи

00з

Амортизацiя 004

Iншi операцiйнi
витрати

005 76 60,з -15.7 19.з

Операцiйнi
витрати ,усього

006 ]6 60,3 -|5,7

Елементи операчiйних витрат

-

1;lщч
;У !иректор

э (lOfi Y,liýif пЛOШi#rfi уд;

,lдентиф iкацiйний

ftrЬ'Ё.*

МР кОбухiвтеплотрансбул> П.l-.Деrrченко

Таблиця



Р.l<Обухiвтеплотрансбуд>

Таблиця2

П.Г.!емченко

Коd
ряOка

План Факm Вidхuлен-
ня

(+,)

Вuконан-
ня

(%)

1 2 J 4 5

капiтальнi
i нвестицi i,yсього.y тому

.rислi:

001 900 250 -650 11 1

капlтапьне очiuRництво 001/ 1

придбання
(виготовлення)

основних засобiв

0OI12

придбання
(виготовлення)

iнших
rборотних активiв

00] /3

придбання (створсння)
нематерiальних

активiв

001/4

rrодернiзацiя,модифiкацiя
t :обудова,дообладнання,
реконстрчкцiя основних

засобiв

001/5

капlта.l]ьнIIи Dемонт 00l /6 900 250 -650 ),7 ,7

ё,tr}*rryк
Vййй-r*9,

Капiтальнi iнвестицiТ



Таблиця

Коефiцiснтний аналiз

опmuмальне значення На 01.01.20р.
J

1
z

-0,I76

-0.|22

КоеФцlеIIт рентабельностi
характеризуе
ефективнiсть використання
активiв пiдприемства (чистий

прибутоrс/ BapTicTb активiв
пiдприемства)
ф.2р.2350 U фJ_ц1]0О__

збiльшення

Ко.фiшiurт рентабе-пьностi
характериз,чс ефективнiсть
господарськоТ
дiяльностi пiдприемства
чистий прибуток
l чистий дохiд (вирl чка) вiл

реапiзацii продукцiТ
(товарiв,робiт,послуг)
ф.2р.2350/ф2р.?99Q_

>0

Коефiuiент абсолютноi
лiквiдностi поточних
зобов' язань,характеризуе
частину IIоточних
зобов'язань,яка може бути
сплачена негайно( грошовi
кошти/ поточнi

| зобов'язання)
l о. t rp.l 165 /ф.1 р.1695_

0,2-0,з5

та бiльше

UrlJo

Коефiцiснт поточноТ

лi квiдностilпокриття)
показ) с достатнiсть рес1 pciB

пiдприсмства, якi можуть
бути використанi для
погашення його поточних
зобов'язань ( оборотнi
активи/ потоT нi
зобов'язання)

ф.1 р.1195 /ф.1 р.1695
Норшtативним значенням для

цього показника с > 1-1.5

>i l,оо

)g7
Коефiчiснт фiнансовоi
стiйкостi характеризус
спiввiдношення
власних та позикових коштiв
i за_llежнiсть пiдприемства вiд

зовнiшнiх фiнансових джерел
( власний капiтал /

>i

I

l

l



(довгостроковi зобов'язання
* поточнi зобов'язання))
ф l р l495l
ф.i (р.1595+р.1695)

Коефiцiент фiнансовоi
незfu,Iежностi (aBToHoMii)
характеризчс можливiсть
пiлприсr,tства виконатLI
зовнiшнi зобов"язання за

рахунок вJIасних активiв.його
неза-те;кнiсть вiд позикових
liкерел.(власний
капiта,т/пасиви)

ф 1 p.l495 /ch.1 р, 1900

>0,5 0,]5

Коефi uiснт заборгованостi
вi:обраiкас
незале;кнiсть пiдtlрис^.{ства
Bt: залучених кошrтiв.
( за,тучениl)i капiта-ц/власний
капiта,r)

ф 1 (р.1595+р.iб95У
,]l. l р,l495
ЗlIеншення цього llоказника
свiJчить про зп.лiцнення

фiнансового стану
гt iдприемства та зменшення
itого залежностi вiд
зLIчIIених коштiв

0.5-0.7 0,3з7

ЗrteHtlte нtlя/прлrрiст
зобов'язаltь локаз\I€
вiдносний прирiст
(злrеншеrrня) зобов'язань
пiдприемства,та його
за-цежнiсть вiд позикових
коtлтiв
(зобов'язанIIя на дату
розрахунку/зобов'яз лння на
вiдповiдну дату
попереднього року) О%

ф.1 (р 1595+p.l695)

<100% 215

коефiцiент зносy основних
засобi в характериз}t€
rrIвес,тиlIiйнч riол iTиtty
пi:itlрl.tс;чтс гва ( cr,,l,ra зtIсlсч/
первrсну BapT,icTb ос}Iовi]их

9ясобlв:t}i.1 р 1012/ф, l р. l 0l l

0,48 0,60

\&

+ -\\
\е

'фi,,r", . "'Н{/3

r7,i:!l:й,y,j

ОМР <Обухiвтеплотрансбуд> , I l.Г.fiсл,tчеl+ко

Y

,r&



r

Рух грошових KorпTiB

Коd
ряdка

План Факпl в idх;tлення
/-l -)

1 2 J 4
I
t

I

!

I

l
:

l

l

1-

I

!

l
I

надход;кення
гроuiових tlошt-гiв

вiд
осноl]ноi

д,]jцяqg]r__
L}lrрччкll вiд

реzr_шiзацii
продчкчiТ
(,гс.ваlliв,робiт,

00l

002

1 5500

l 5480

8959,7

8015,9

i|!l-i,l

l

I

I

l

i

iiipc;ta;;ly,attltiiiTii l i i i.]:,:l;t,]illi: l '--,-,---г]l;lttlt t)i]l'-'-,,
1,1i,',l:.1)]jIiLlIг{ll i

. _ - j ---.--. --+Ila, t\.;.-L;tleIIt,n t С t] i j(l50 
l

i ,1,o,;,.ru,,* кэ;;lтiв i i

:;];::l:::l:"''" i ; i_lllijli,llJCrl r il-----
, t }! o!ti,!:lln!) (): l
_lllijli,llJCrl r i l

,,_L ,___ 
-- 

-,_.j_--_,
i t ),I ptti,llrlnlл ' U i_] |:i i, .,tt)ttl ос l р, lJ,ili;iix 

' I

, i,lrC;tl,.l tb l r i

'I'абллtця.

--г-
l

вtlконання
(96)

\-

lli!лхOл)ttсtlня:
l]1д в"цасlIоI,о

[iaIi 1,I,aJl а

IHпri
на-].1\ол?tiеFIня
ozb баr.lкit



,е-

l/+P}

Видатки
грошових KoI-IITiB

i]CHoBHoi'

дiя:lьностi

015 1 5416 9249.з ,

Розраху,нкlr за
прод).-кцiю
(товари.роботи та
посл\,ги )

016 7з00 2767.5

Розрахунки з

оплати працi
017 5148 4702.1

Пiэвернення

короткострокових
кDепи,гiв

018

П"латежi в
бюдiltет
-прибутковий
податок
-пдв
-податок }ta

прtrбуток
-iншi податки

019 a.\.\ дLLLa

850

1 300
1
]0

17 |7 .7

8з],9

805,3
1

7зý

Iншi витрати
^_]опоl\{ога на
поховання.благод
_]оп..ал iменти. гlоз.
штрафи ,пегli

q20 90 62.0

60^2

1,8

Вtt.]ат,ки
грошових KorлTiB
iнвестицiйноТ
:iя",tьностi

021'

Придбання
основних засобiв

022

капiтальне
б1 liвництво

02з

Придбання
неrlатерiальних
активiв

024 54

Придбання акцiй
та об,,riгаrriй

025

iHLLti витрати
(розшифрувати

026

Вида,гклt
грошових коштiв
фiнансовоТ
дiяльностi

027 3522

Сплата
дивiдендiв

.028

Повернення
довгострокових
ltредитiв-

029

Гроrповi Kotlll,l.t:

на початок

цqрiqду
030 4з 172,2

На кlFIець перlоду 031 127 10,6
Чисцrii

lббIцЬ,влrй потiк
0з2 |84 - 151 ,6 r)

w N4P кОбl,хiвтеплотрансб},д) Г{.Г.fiемчеrrко



a

Таблиця

IнФормАцlя
до звiту про виконання фiнансового плану

за 2019р.
КП ОМР <Обухiвтеплотрансбуд>

i.Комунальне пiдприсмство Обухiвськоi MicbKoi ради <Обухiвтеплотрансбуд>
бу,ло утворене згiдно рiшення Ns З91-45-у сорок п'ятоi ceciT п'ято.о .nrrnurrr"
обухiвськоi пtiськоi ради вiд 29.ю.2009р. Щержавна реестрацiя пiдприеNIства вiдбулася
2з .|2.20а9р. Господарську дiяльнiсть пiдприемсruо ро.rоrало 1 9.0j.20 1 0р.
Пiдприсмство засновано на ocHoBi майна територiальноi громади MicTa Обу,хiв,що
передаетьСя йомУ на правi господарського вiдання. основний вид дiяльностi
пiдприемства - нацання послуг по транспортуванню тепловоi енергii споживачам
м. ОбухiВ (бюджетнi органiзацiТ,населення,юридичнi та фiзичнi оiоби,госпрозрахунковi
пiдприемства).
Фонд оплати прачi за планом на 2019р. -4758,0т. грн.,фактично- 4б31.5т.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата за планом-396,5 т.грн.,фактично -з8б,0 т.грн.
Фактична середньоМiсячна заробiтна плата штатного ПРацiвника за 2019 р, - 9649грн.
Кiлькiсть ycix працiвникiв у eKBiBa-ueHTi повноi зайнятостi становить-зв оЪiо. у ,оrу
числi чисельнiсТь апаратУ управлiння-8 осiб. облirсова кiлькiсть штатних прuцiu,rrпiu
на кiнецЬ звiтногО перiодУ -39 осiб.СередньообЛiкова кiлькiсть штатних прiчiвникiв-
З9 осiб.Кiлькiсть працiвникiв,що працюють на пiдприемствi-40 осiб.(один працiвник *
зовнiшнiй сумiсник).

2. Перелiк пiдприемств, якi входять до консолiдованого (зведеного) фiнансового плану

Пidпрuе,vспtво Вид дiяльностi
1 2

,Iнформацiя про бiзнес пiдприсмства (код рядка 006 фiнансового
Вчdч diя.,tьноспli ГIumомсt ва?а в

за?а.rlьно.uу обсязi
реалiзаьlii' ( уО%)

чuсmuй doxid
(вuручка)
Bid реалiзацiI'
проdукцi1
(mо в apiB, р о б im, по c,,t

у4

пояснення mа
обrрунmуванн
я
вidхшцення Bid
запл(lнованоzо

рiвняПлан Факт

1 2 a
J 4 5

транспортування т/е 78,1 78,5 5569,6
рекоЕструкцiя теплових
мереж

10,2 ]ý"," 251,2

вивезення рiдких
побугових вiдходiв,авто
lrослуги,утримання дорiг
в зимовий перiод

9,1 75,7 1 1 09,1

оренда
примiщень.стоянка

1{r |62,1

Разом 100 100 7092



4. Щiючi фiнансовi зобов'язання пiлпlэис\{ства

5. Iнформацiя щодо отримання та повернення зfu,Iучених коштiв

6, Аналiз окремих статей фiнансового плану

Назва
банку

Bud
креdulпноzо
поОукmу mа
tliльове
прuзначенltя

Сума.
ва.|lюп,lа
за
dоzово_7эсt,vtl,t

Проценmна
сmавка

!аmа вudачi/
поzаurcння
(zрафiк)

Заборzованiсmь
на
осmанню
dаmу

1 2 t
J 4 5 6

Усього х х х х х

Зобслв'язсttlня Забсlрzоr:анiсtltь
за ъ:lэеdчпlа.лlьt

l7a почапlок
20 1 7р.

П,цан по
залученню
KcltttmiB

План по
поверненнlо
кошmiв

Заборzованi
сmь за
креdumа,uu
на кiнець
0I.10.2019tэ.

I 2 J 4 5

Усього х х х

Коd ряс)ка План Факrп ВiОхuлен
н.я

(*,-)

виконання
(%)

1 2 J 4 5
Iншi вiдрахування з

-(оходу

005

Iншi операцiйнi
.]оходи

007 60 76,9 +16,9

дохiд вiд _ччастi в
капiталi

008

Iншi фiнансовi
доходи

009 20 11 -9

Iншi доходи 010 40 768,8 +]28,8
Надзвичайнi доходщ
(вiдшкодуRання
збиткiв вiд
надзвичарiтrих
ситуат]i й.сr,ихiйного
-riих а, IIо x{e)Ii,TexFI оге
нних аварiй тотдо)

011

Собiвартiсть
реалiзованоi
продукцiТ
(товарiв,робiт та

0iз 6982 7106,8 1-124_,8



послуг).усього, _Y

томY числi:
\

витрати на сировину
i ocHoBHi матерiали

01зi 1 1 107 46з,0 -644

витрати на паJтиво 0|з12 280 з24,5 +44,5

витрати на
електроенергiю

01з/з 950 1028,8 +78,8

витрати на оплатy
працi

01зi4 з425 l5?4 g +99,9

вlдрахування на
соцiальнi заходи

013i5 725 685,4 -з9,6

амортизацiя
основних засобiв i
матерiальних
активiв

0|зlб 355
,794 ) +4з9,2

ншi витрати 0Iз17 140 286 +146

iншi адмiнiстративнt
витрати,усього,у
тому числi:

014l5 1720 1 586 -Iз4

витрати на службовi
вiдрядження

014l5lI 4 -1,J

витрати на зв'язок 0T4l512 |4,\ 14.4 +0,З

витрати на оплатч
працi

0|4l5lз l JJJ |2]9 -54

вiдрахування на
соцiальнi заходи

0|4l5l4 28з ))) q -60,1

а:rлортизацiя
основних засобiв i
нематерiальних
активlв
загаJIьногосподарськ
ого IIризначення

0|4l5l5 1 0,7 -0,3

витрати на
операчiйну оренду
основних засобiв
та роялтi, що мають
загальногосподарськ
е призначення

0I4l5lб

витрати на
страхування майна
загальногосподарськ
ого призначення

0\415l] 0,6 -0,6

витрати на
страхування
загальногосподарськ
ого персоналу

0I415l8

органiзацiйно-
технiчнi послуги

0|4l519

консультацiйнi та
iнформаlriйнi
послуги

0T415lI0 18,8 10,5 -8,з

юридичнi послуги 01415l1]l l -1

посjI.\,гl.I з оцiнltи
майна

014l5l12



витратLI на охорону
преIIi
загальногосподарськ
ого пеl]соналу

01415l1з 1,5 1.5

вLIтрати на
rIiл]вишення
ква-тiфiкашiI та
пепепiлготовку
кадрiв

0|415l\4 1.5 -1,5

-витрати на
утримання основних
фондiв, iнших
необоротних активiв
загчшьногосподарськ
ого використання,у
тому числi:

01415l\5

витрати на
по;riпшення
основних фондiв

0I4/5/|5/|

t нпrl адп,ti нiс,гративнi
Ilослчги
-канl]товари.МIТ lП
-касове
бс;уговування
-перiодичнi видання
-послуги
тепловодопостачанн
я.е/е,послуги iнших
органiзацiй

014l5l16 61.5

4,з

22

?5 ?

56.2

ýl

,:,,

40,4

-9.1

+1,0

-,],,

+5)
Вltтратина l OtS
збl т.усього.у тому 

lчttслi: l

-витрати на рекламу 015/1
iншi вицэати на збут 0I512 76,9 +76,9
iHlшi операшil,iнi
витрати.усього, у
ToMtv числi

01б 7о 60.3 -l5.7

I]итрати на
б"чагодiйну
допомогу

0\6lI 4 4

вiдрахування до
резерву сумнiвних
боргiв

016l2

вiдрахування до
недержавних
пенсiйнлrх фондiв

аrcв

iншi операцiйнi
витрати

016l4 ]2 56,з -15,J

Фiнансовi витрати 017
втрати вiд участi в
капiтацi

018

1нlI]1 витраl,и 0l9
Надзвичайнi витрати
(невiдrпкодованi

021

-?

r.



Iншi цiлi розподiлу

Iншi податки
Iншi платежi

7.витрати па утримання трансIIорту (у складi адмiнiстративних витрат)

PiK прurl- Iiiль вuко-

рчсmаннябання

8.Iнформацiя про проекти, пiд якi trлануеться заJIучити кредитнi кошти

10. ЗI.iдно рiшення виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ралиNл 644 вiд 6

груднЯ 2018 р. кпомР кОбlхiвтеплотрансбуд) встановлено тариф на

тра}lспортування тепловоi енергiI дпо u.i* категорiй споживачiв. якrтй введений в

дiю з 01 .01 .2019р.

ЩохолипiдприемсТВапоТрансПорТУВаннЮтепловоТенергiiлtеншiвiД
заплаI{ованих в ,"'n.n1' зi зменшенням обсягiв транспортування на 20 вiдсоткiв

за 2019р., TaKo)It зменшилIlсь обсягИ робiт,якi надае Обухiвська MicbKa рада, по

проведенню капiтальних peMoHTiB. Збiльrrrення доходу по утриN{аннlо дорiг в

зимовиЙ перiоД внаслiдоК того,щО череЗ пiдприсмство проводилося фiнансування

lIосJIуг iнших пiдприсмств по утриманню дорiг в зимовий перiод, якi нацеiкатъ

Обухiвськiй мiськiй радi,

О М Р к О бухiв mе плоmр пнс бу d > П.['.flепtченко

У тому числi за i'x видамил
з

п

X,:IapKa Вчпlр
аmu,

усьоa
о,

l11uc. ?

|)н

матер.
витрати

оплата
прачi

вIдрах.
на соц,
заходи

aNIcpT iHrrri

BI4Tpe
,ги

5 6 7 8 9 10
1 2

a
J 4

l гАзз 110 2002 Управлi ння

виробrlицгвоrt
4|,4 41,0 0.1

2 вАз 2107 2001 Управлiння
в ttроб ниL(твошt

24,6 24,6

збитки) _
IHii:i фонди 034

035

0з117
040l2


