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,.iIДласмо lIacTylllly iнформаuiю:
l
КП ТК <При,llукиl> Прилу1,1ьltоi MicbKoi ради повiдомляе, що податковим

(звiтlrим ) псрiолом для податку Ila прибуток пiдприсмств вiдповiдIIо до п. l37.5
ГIода,гкового колекqу Украir:и с календар[lий piк.
КП ТК (ПриJlуки) за 10 мiсяltiв 202l року пiдllрисмство не € збитковим.
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За

результаТами дiяльностi

за три квартали 2021 року

Koмyнajlbнe

пiдприсмствО Прилучькоi MicbKoi радИ комбiнат шкiльного харчування
<Шкiльний> отрималО збитоК у розмiрi 516 тисяч гривень. Збиток о,rримано
внаслiдок значного зменшення обсягiв наданих послуг у зв'язку з
продовженнЯм загаlrlьнодержавного карантину згiдно з постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2020 ль 211 <Про запобiгання поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби CovID-lg, спричиненоi
KopoHaBipycoMSARS-CoV-2>

-

:

у перiод з 08.01- 25.0|.202\ року та 14.04-1i,05.2021 ЗОШ та

перебували на зага-пьнодержавному нокдаунi;

- послугамИ гарячогО харчування в закладах дошкiльноi освiти за

р. в

середнЬому користуваJIась
кiлькостi);

1

084 дитина

в день

.ЩНЗ MicTa

9мiсяцiв 2021

(б0% вiд списковоi

-

внаслiдок часткового закриття класiв, груп продовженого дня, дистанцiйного
навчання старшоi ланки в закладах загальноi середньоi освiти в середньому за
день було - 1800 снiданкiв, б54 обiдiв - 7 0Yо вiд заrrланованих;

- у зв'язку зi

зменшенням плановоi госпiталiзацii згiдно з постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2020 л! 211 <Про запобiгання поширенню
на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoMSARS-CoV-2> зменшився обсяг наданих послуг кнп
<Прилуцька центр€rльна MicbKa лiкарня>, КНП <Прилуцька Micb*a дитяча
лiкарня>>, , де на лiкуваннi була мiнiмальна кiлькiсть хворих: 17З дорослих
(заплановано 2З0 чоловiк ) та 12 дiтей,
Щиректор

Наталiя

БУБЛИк

yKPAIHA

прилуtIькА мlськл рАдА LIЕрнlгlв ськоi оБJIАстl
I7500, Чернiеiвська обласпь, м. Прuлукu, Bylt, Саdова , 104
ДТ "Оulйбанк" р/рUД 043535530000026000301315899; ДТ "Оtцаdбанк" р/рUД 64З2047 8000002б001000183780
mаl,/ факс ( 04637) 3-39-36, 3-39-47; ел,поlцlпа: рrlур\6),ukr,пеt

вих. 836 вiд30.1 1.2021рокуГО Прилуцький козацький полк

ПОВIДОМЛЯ€МО
щодо результатiв фiIIансово-господарськоi дiялыIостi
КП <Прилукитепловодопостачання) за 9 мiсяцiв 2021 року

за

За результатами фiнансово-господарськоi дiяльностi
9 мiсяцiв 2021 року КП
(Прилукитепловодопостачання) отриммозбиток в cyMi-15538 тис.грrr
,Щля порiвняння за 9
мiсяцiвминулого року пiдприемствоотрималоприбlток в сумi2З46 тис.грrI
За результатами проведеIIого аrIалiзу
,ЩОХОДИ пiдприемства за 9 мiсяцiв поточного року збiльшились в порiвняннi з аналогiчним
перiодом минулого року на 18694тис.грн.
Тодi як операцiйнi витрати зросли на 37067тис.грrr

Збiльшення операцiйних витрат пiдпри€мства за 9 мiсяlдiв 2021 року в порiвняннi з
операцiйlrими витратами за 9 мiсяцiв 2020 року вiдбулось за статтямц
MaTepia:rbHi витратина З27 25 тис.грн
Витрати на оплату працi на 365З тис.грн
единий соцiальний внесок - на 727 тис,грн
Амортизацiя на 479 тис.грн
Збiльшення матерiальних витрат вiдбулось за складовими:
газ -в cyMi 29858,4тис.грн (без П!В)
електроенергiя - в cyMi 2866,6тис.грн (без П!В)
Найбiльша перевитрата за стаl,тею газ вiдбулась з декiлькох причин:
ЗбiЛьшилась кiлькiсть спожитого газу в зв)язку з виробпицтвом бiльшоi кiлькостi
тепловоi енергii через холоднiшi клiматичнi умови та передачею на баланс 13
мiнiкотелень бюджетноi сфери.
Так в 2020 роцi за 9 Mic було спожито 4579тис.куб.м, а за 9 мiсяцiв 2021 року - спожито
6569тис.куб.м (+ 1 990тис.куб.м)
2. Зросла цiна на газ.
I{iHa на газ (з 1рахуванням транспортування) в сiчнi -BepecHi 2020 року становила
4151, 4 грн/тис. куб.м без П.ЩВ , а в сiчнi -Bepecнi 2021 року - 6985,2 грн/тис.кубю.м,
(без ПЩВ) PicT 2833,7 грн/тис.куб.м

1.

3.

Зросли витрати на розподiл природного гiву за рахунок збiльшенпя його BapTocTi з 940
грн/тис.куб.м (без П.ЩВ) до 1620 грн/тис.куб,м (без П!В) та збiльшення замовленоi
потулtностi в зв>язку з передачею на ба,танс 13 мiнiкотелень. Тому при фактичних
витратах на розподiл природного газу за 9 Mic. 2020 року 6621,5тис.грн без П,ЩВ,
фактичнi витрати за 9 Mic 2021 рокусклали 9732тис.грн (без П!В) ( +3110,5тис.грн
без

П!В)

Перевитрата по cTaTTi електроенергiя вiдбулась в зв))язку iз збiльшенцям ii BapTocTi з
2,499 грн/кВтгод без ПДВ в 2020 роцi до З,|2. грн/кВтгод ( середньозваrкена
фактична за 9
мiсяцiв 2021 року).

Основпi причиtIи збитковоi дiяльностi пiдприсмства.

1.
2.
3.

Збiльшеlrrlя BapTocTi природного газу
Збiльшелrrrя BapTocTi розподiлу природIIого газу
Збiльшення BapTocTi електроенергii
4. Несвоечасне встановлення ь 202| роцi тарифiв IIа послуry з централiзованого
водопостачаIIIrя та цеrrтралiзованого водовiдведеrlIrя та IIсможливiсть зас,r,осувати
уже встановленi тарифи ца вказапi послугп для IIаселеIIIIя , в зIt))язку з
вiдсутнiстrо публiчrrого договору.
З uici причини пiдприсмствО недоотри\{ало дохOду по цеltтралiзоваl toMy
водопостачаннlо в cyMi 4235,6 тис.грп, по цсlrтралiзоваIlому водовi2цведенlrlо
3996,8 тис.грн.

'!иректор КП ПТВП
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Щодо tладанпя iнформацii

Комунальне пiдприемство кПри'lтукиlкитлобуд) c.l.BopelIe з метою розви,r.ку ,t a
пiдвишlеiIlIrt рiвпя виробlIицтва, сприянtIя формуваппIо KolIKypeHTI.Ioгo середовища,
насичсння ринку ToBapiB та послуг за рахунок сфери виробництва, з метою вирiшення
економiчtлих та соцiальних проблем, здiйснення дiяльllостi у сферi послуц будiвництва,
виробництва, торгiвлi i одерлtання вiдповiдного прибутку вiд господарськоi дiяль1-1остi.
Пiдприемство с управителем 127 rкит.ltових будиIlrtiв, вiдповiдно до укладених
договорiв на управлiння зi спiввласниками багатоквартирлtих будиuкiв.
На даний час на обслуговуваuгli пiдпрлtсмства перебувас 201 жи.гловий булинок,
загальною lIлоIцеlо ЗЗ3, 1 тис.кв.м.
За результатами господарськоi дiялылостi за три кtsартали 2021 року пiдприемство с
збитковим, наразi розмiр збитку становить 1 24В тис. грн.
Збитковiоть зумовлена тим, що tlас,rина спiввласникiв визI{ачилися з формоrо
уrtравлiння: с,1,1]орили ОСББ або обрали управитеJIем il]шу оргапiзацitо, а частипа будинкiв
залишилися на сдиtIому r,арифi, який розрахований за цiнами 2011 року, при цьому
збiльшився picT цiн на соцiальнi гараrrтiТ, паливно-мастильrri, булiвельпi матерiали та
еперголlосii.
Наголоlлуспlо, lцо tla даний час значtIоIо с заборговаtliсть населеl]ня за спо}киту
)I(и,I,JIol]y посJIугу з у-гримання бу:tиrrкiв i спорул та прибудиIIкових територiй/управлiltня
баrгатоквартирним будилIком, а оаме 5195,3 ,[ис.грп., що великою Mipolo впливае па
господарську дiяlльнiсть пiдприсмства.

I-Iачальник

КП кПрилукиrкитлобуд

ВItl(онввецьi
в,о.головлог0 бухгал1!ра Алillfl Ярмоленко
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ГО <Прилуuький козацький полк>
ГIовiдомлясмо, що за результатами фiнансово-господарськоI дiяльностi за
мiсяцiв 202| року КП (Послуга)
збитковим, збиток
розмiрi
1 28З 102,6бгрн. Причина збитковостi пiдпри€мства засl,осуt]ання економiчl]о
необгрунтованих тарифiв для вивозу ТПВ вiд населення.

9

flирсктор КП <Послуга>
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На запит Np 02-25/2|З вiд 25. l l .2021
КП <Мiськсвiтло>
повiдомляе, що за результатами господарськоi року,
дirльностi ri;;;;;;;;*

мае збиток в cyMi 254,5 тис. грн..

причина збитковостi - заборгованiсть по
заробiтнiй платi за
жовтень мiсяць 2021 року, яка виникла
через те, що в листопадi мiсяцi
поточного року водii автовишок АП-17
та АП-22 були на
виконаЕня робiт та послуг (обслуговування
Зо, зрiзка аварiй;;;;;;;;,'r"
iнше) було фiзично неможливим.

"iй;;;;у,

Щиректор

Головний бухгалтер

е. Д. Шаповал
T,I. Харченко

