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3а результатами розгляду { нформац1йного залиту, заресстрованого виконавчим
органом м| сько|  ради 29.07 .2о \ 9 за ] $ 1зй 245, лов| домля} о г{ ро наступне.

мкп < [ерсонелектротранс)) не с п1дприемством, що мае поточний прибуток в1д свос|
д| яльност| . Ба протяз]20| 92021 рок1в прибутку на п| дприемств|  не прогнозусться.

3а п1дсрлками 2018 року мкп к[ероонелектротранс>  отрим€1"ло збиток у розм| р|  
11зз,0 тио. грн.

1.3нотпен1сть рухомого складу  41 тролейбус матоть знос рухомого складу \ 00% .
2.3нотпен1сть контактних мереж  86,3 % о.

3.3нотпен| сть обладнання та необх| дн| сть ремонту 11 тягових п| дстанц| й, 4Ф
знаходяться наба;танс|  п1дприемства. Разом з тим, впер[пе за останн|  25 рок1в | 1| дприсмство
сво!йи силами виконало ремонтн|  роботи покр1вл|  тягових п1дстанц1й млъ 6,8,10.

4.1\ :1ала чисельн1сть рухомого складу п1дприемства, яка е недостатньо} о для
забезпечення в повному обсяз|  пасаясирських перевезень у м. [ерсон1. Б| дпов1дно с гостра
потреба поповнення 1нвентарного парку тролейбус1в тпляхом придбання нового р} хомого
складу.

5..{ ублтовання мар1прут1в електротранспорту автобуоними перев| зниками.
6.| [ ост| йне зростання вартост|  запасних частин та агрегат1в для м| ського електричного

транспорту.

7.3б1льтшення шитомо|  ваги витрат на електроенерг1то в структур|  соб| вартост|
реал1зовано|  продукц1| .

8.Ёеобх| дн1сть виплати п1льгових пенс1й за рахунок власних когшт1в [ { 1дприсмства.
9.3астосовання 1птрафних санкц1|  та нарахування пен1 за несплату абонесвосчасну

сплату сдиного внеску.
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