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Коди

КП " Упоавлiняя БЛДГОУСТРОlО мiсп" за СДРПОУ
tомvнцьле пidпоuurсmво за КопФг

2220l696
l50

lрпiш kufuсжоi обласпi за Кодтw 32 l 0900000

за СПОДУ

Галузь
за ЗКГНГ
за КВЕД 52.2|

Сдиниця вимiру: тис, гривень

Фоома шасносгi
79

tJyloJ9

Ппiзвише та iнiцiали кеDiвника lоибшова Ю,В.

звlт про виконАння Фlнднсового плАну пlдпри€мствд
зr 2019 piK
(квартал, piK)

OcHoBHi Фiнансовi покдзншкш пiдприсмmвд

I.

показники Кол рялка ГLrан Фап Вiдхилення (+,' виконання (%)

Дохiд (виручка) вiд ремiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 00l ]2 l8.0 .l265.,l l 047,4 l ]2,5

Iодаток на додану BapTicTb 002 5]6,3 7 l0,9 17 4,( l 32,6

Дкчизний збiр 00з 0,( 0,0

Iншi непрямi лолжкп (розuшфруваmч) 004 0,0 0,0

lншi вирахування з дохоlу (розшuфруваmu) 005 0,0 0,с

Чисшй дохiд (вшручка) вiл реалiзячii пролукuii (ToBapiB, робiт, пошуг)
lпоlшчйоvваmчl

006 2681,7 355,1,5 872,8 l32,5

lншi операuiйнi лохоли (розutuфруаmu) 007 (r0,0 85, l 25, l l4l

Дохtд вtд участi в капiтмi фозшuфруваmu) 008 0,с #дЕл/0!

irrш j фiHaHcoBi дохо ди (розuluфрувапч) 009 46,0 54,1 8,1 l l7,6

ншi доходи (розшuфруваmu) 0l0 64,6 1404,5 7339,9 l l4б2,1

Надзвичайнi лохоли (вiлшколування збикiв вiд надзвшайних сиryачiй,

этихiйного лпха, пожеж, тешогеннж аварЦf9ц9I_ 0ll 0,0 #дЕл/0!

0l2 2852,J 1 l098,2 8245,9 389,

Собiмртiсть реалiзованоi пролукчii (ToBapiB, робiт та послуг)

hозutчthпувапu)
0lз 0,0 #дЕл/0l

Ддмiнiстатившi витати, усьою, у mму числi: 0l4 )7)1 s 8165"| 65з8,2 39з,5

хбових автомобiлiв 0l4ll 86,6 l18,1 бl,j t 71,0

0l4/2 0,( #дЕJI/0!

0l4lз )о 2,1 0,4 l20,0

0l414 0,0 #дЕJl/O!

iншi адмiнiстративнi вrграп (розuпфрувапu) 0l4l5 2 l 38,r 86 l 5,2 64,76,3 402,8

0l5 0,5 #дЕл/0l

Iншi операчiйнi витратл (розчtuфрувап u) 0lб 488,2 2 l 8з,5 l б95,3 441

DiHaHcoBi ьчпрати (розutuфруваm u) 0l7 0,0 #дЕл/0!

3трати вiл 1"lacTi в капiталi (розuшфруваmч) 0l8 0.с #дЕл/0l

кшi витрати (розuшфрувапu) 0l9 |,2 0,7 _0,5 58,3

Податок на прибуток вiл звичайноi дiшыrостi 020 24,2 35,8 l 1,6 |4,1 ,9

Налзвичайнi витоати (невiдшколованi збшки) 02l 0,0 #дЕл/0!

02 271l, 85.?
у сього виI ual и

Вшовий прибуток (збиток) 02з 268 l ,7 3554,j 872,8 l з2,5

Фiнансоьи й результат вtд операцiйвоi дiяльностi 024 26,0 _7309,( ?,l1ý a -28l l3,8

Фiнансовий результат вiл звичайноi дiяльностi до оподаткрання 025 l35,4 l48,з l2 l09,5

026 0,( #дFJI/0!

Чиспl-л прибуток (зби,rок), у тому числi: 027 lt1,2 l l2,5 1,3 l01,2

прибуruк 027/l l l1,2 l l2,5 1,3 l0l,2

збиток 027 /2 0.( 0,( 0.с #лЕл/0

,.спrglaтL ппяIilRникlв

ъ



Проловження лодmка 3

I I. Розподiл чистого прибутку

показники Кол рялка ГIлан Фаm Вiд<шення (+,' виконання
(о/о'|

4 6

Вiдрахування частини чистого прибутку ло мiсцевого бюлжеry: 028 l0,( l 1,2 l l l2,!

комунzцьними пiдприемствами 028/l 0,1 #дЕJl/0

Залпшок нерозподiленоm прибрку (непокритого збшку) н8 почдток
звiтного перiолу

029 26l 4зз,( 1,12,з l65,ý

Розвиюк виробниrпва 030 0,с #дЕл/0

у тому числi за основними видами дiяльносгi зйно з КВЕД 0з0/l

Резервний фонл 0зl 0,с #дЕл/0

Iншi tЬонди (оозчtuфtlувап u ) 0з2 98,t

lншi цiлi (розшuфрува пч) 0зз 0,с #дЕл/0

Здлишок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) ня кiнець
тяiтного прпiппч

034 зб2,5 ,lзб,( 7],! l20,]

lII.0бов'язковi платежi пiдприсмства ло бюлжеry та мiсцевих цiльових фонлiв

сшдта поточних поддткiв тд обов'язкових платежiв до мiсцевого
бюджеry, у тому числi:

035 572,5 146", |74,2 l30,4

податок на пDиб,уток 0з5/l 24,2 35,t l 1,6 l47,,

вiдрахумння частини чнстого прибрку комунаJIьними пiдлрисмстмми 035/2 0,с #дЕл/0

пдв 548,з 7 l0,ý

Погашення податковоТ заборrовдностit у тому числi: 036 0,0 0,( 0,0 #дЕл0

погашенш реструrryризованих та вiдс,гроченж сум, що пiдлягають сплатi в

поточному роцi до бюджеry
036/l 0,с #дш/0!

до державних uiльових фндiв 0зб12 0,с #дЕJI/O!

неусгойм (штрафи, пенi) 0з6/з 0,( #дЕл/0!

Внески ло лерlкавних цiльових фонлiв, у тому числi: 037 0,0 0,0 0,{ #дЕл0!

внески до ПенсiЙного фнду Украiни 0з7 l| 0,( #дЕл/0l

Iншi обов'язковi шатежi, у тому числi: 038 355,? 352,0 -3,j 99,0

мiсцевi полатки та збори 038/l 1ý5 ? з52,0 -з,i 99,0

iншi шаreхi (розuпфруапu) поdапок на земю 0з8l2 0,( #дЕл/0l

Начшьник Прибилова Ю.В,

(lйц*rr,,rрl*rц")(посаdа) прiзвutце)



юзглянуто

комiсiсю з пrпаiь Qцлжеrу, фiнансiв, цiв та чiноlтворенlrя

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням _ cecii
Iрпiнськоi MicbKoi р4ди скпикання
}lb 

- 

вiд 20_ рку

комiсiею з, плп,ань промпсловостi, ЖКГ, цlанспорту, енергетиm,
зв'_пзtсу 1" поФтового обслуговування нас€Jrення

вiддiлом економiки викомвчого KoMiTery lрпiнськоi MicbKoi ралн

Коди
PiK

1-Iiдпr КП |'Управлiння БГIДГОУСТРОЮмiсm" зае!РПОУ
Ko,ttyHalbHe пiOпрчсuсmво за КОПФГ

2220l696
Органiзачiйно.правова форма l50
Територiя м.lрпi!ь KuIBcbKo[ о6lаспi за КОАТУУ 32l 0900000

С)пган за СПОДУ
Гацlзь за ЗКГНГ
вид економiчноi дiяльностi за КВЕД 52.2l
од,tниця вимiру: тис. гривень

Форма шасностi
Чисglьнiсъ працiвшкiв 91

мiсцезнахолження вулиця ШЕВЧЕНКА, буд, 5, м, IРПIНЬ, КИIВСЬКА обл.,08200
1597

Ilоiзвище та iнiцiали кеDiвника Прибшова Ю.В,

ЗВIТ ПРО ВИКОНАННЯ ФI}IАНСОВОГО IUIAHY ШДПРИ€МСТВД
за 9 мiсяцiв 2020 року

(квартш, piK)

OcHoBHi фiнансовi покаlники пiлприсмства

l.

показники Код рядка ГIлан Фаm
вiдхилення (+,_

)

Виконшня
(%)

4 6

Щохiд (виручlо) вiд решiзацiТ пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 00l l9286,5 2990"5 _l 6296,0 l5,5

Податок на додану варгiсть 002 з857,3 498,4 з358,9 l2,9

Дкuизний збiр 00з 0,0 0,с

Iшi непрямi подыки (розшuфрумпu) 004 0,0 0,с

lrrшi мрахуванш з лохолу фозшuфруаmч) 005 0,0 0,с

Чиспй дохiд (вшручка) вiд реалiзаuii пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
006 l5,129,2 2192,1 _l2937,1 l6,2

Iшi oпeparrifori лохолll (розшuфрумпч) 007 60з7,3 284, -5752,8 4,"|

дохй вiд rчасгl в мпiталi (розшuфруваmч) 008 0,0 #дЕJi/O!

Iншi фнансовi лохолп (розшuфруваmu) 009 4630,2 1аз 4595,9 0,7

Iншi доходr fюзиl uфруваm u) 0l0 l 365,9 220з0,9 20665,0 |6|2,9

Надзвичайнi дохоли (вiтпкодування збиткiв вiд надзвичйнж сиryаuiй,

стrоtiйного лоrа, похех. т€шогеннlr( аварй тощо)
0Il 0,0 #дЕJ]/0!

Усього доходiв 0l2 1,746i 2,18,1l,8 -2620,8 90.5

Собiмфсть ралiзованоi прлукчii (mBapiB, робiт та послуг)

ьозшuборваmч)
0lз l 85l 8,1 l93,0 -l 8з25, l 1,0

А.,шrriнiстративнi витрати, усього, у юму числi: 0I4 ý))6 о 4355, l _870,! 83,3

литрати, пов'язанi з використанням слухбових автомобiлiв 0 l4ll 56,1 190,2 43з,J 864,б

виmаш на консiшпнговi послlти 0|412 0.0 #дЕл/0!

зиmаш на cTDaxoBl послчгн 0 l4lз 14,1 _l4,1 0,0

витраш на аудпторськ пФщrи 0l414 0,0 #дЕ-Iу0!

iншi адмiнiшративнi виT раm (розutuфрувапtu) 0l4/5 5 l 55,2 386.1,9 -l290,з 75,с

ВптDатн на зб!т (розшuфруваmч) 0|5 0,5 #дЕJI/O!

Iншi операrriйнi ьuтратл (розuпфsryваmч) 0lб з640,8 2l l07,5 |7 466,7 ý?о 7

Фiнаясовi bvrTpaш (розuluфрувапu) 0l7 0,0 #дЕл/0l

Втраги вiл pacTi в капiталi (розшuфрумmч) 0l8 0,0 #дЕл/0!

Iишi витра:ги (розшuфрува пu) 0l9 1,4 1,4 #дЕл/0

Поддток на прибугок вiд звичайноi дiяльностi 020 l4,б l4,6 0,0

Надзвичайнi витрати (невiдшкодованi збm) 02l 0,0 #дЕJii01

27399.5 -l 7з6.5

Фiнансовi Dезчлы,ати дiяльностi

Валовий грибуток (збиток) 02з -з088,ý 2299,1 5388,с -,l4,4

Фiнансовий резульmт вiл операчiйноi дйльностi 024 l 2599, -22686,с -35285,-l -l 80, l

Фiнансовий резулътат вiд звшайноi дiяльностi до оподатк}вання 025
,71 

,1 -82 l -898,ý - l056.9

часжа меншостi 026 0,( #дЕJу0!

Чпстий прпбlток (збиток), у тому чяслi: 021 63,1 _821,2 _884.] _l301,,l

прпбуmк 021 lI 63,1 -63,1 0,0

]0и,юк 02112 0,0 82l 82l #лЕJl/0l



Продовхення додатка 3

II. Розподiл чистого прибутку

Показнжи Кол рялка [lпан Фап Вiдхилення (+,' Виконанш
(,'/")

4 6

Вiдрахуваяня частпllи чисrOго прибутку ло мiсчевого бюлrсеry: 028 2,| 0,t -z,l 0.0

комунапьцими пiлприсмствами 028/ l 2,1 -2,1 0,с

lалпшок нерrполiлеlого прпбутку (непокритого збиT ку) на початок
lвiтного пепiолч

029 з62,5 448,( 86,1 l 23,8

Розвпток виробницгва 030 0,( #дЕл0l

у тому числi за основними видами дiяльностi згiдно з КВЕД 0]0/l

Резервний фонл 0зl 0,0 #дЕп0!

Iшi фндl (розutuфрувапч) 0з2

lшuli чtлi фозшчф руваm u) 03з 0,0 #дЕлl0

lа.лишок яерозподiлепоm прнбугку (непокритого збшьry) на KiHeub
rпiплго прпiопч

034 38l,j -312,1 -75J,9 -97,1

III. Обов'язковi платежi пiлприсмства до бюлlсеry та мiсцевих цiльових фондiв

сrr.лата поточних поддткiв та обов'язкових плаreжiв до мiсцевого

бюлкетч. ч томч числi:
0J5 0,1 368,1 368,0 368l00,0

податок на прибlток 0з5/ l 0,1 0,0 -0,1 0,0

вiрахумmя частини чивого приб)тIry комун,цьними пiдприсмствами 0з5/2 0,с #дЕJt/0!

гIдв 368, l

Погдшення податковоi заборгованостi, у тому числi: 036 0,0 0,0 0,{ #дЕлl0!

1огашепня реструкryризоваrих та вйстроченю( сум, що пiдrrдоъ сплатi в

rоточному pui ло бюllкегу
0зб/ | 0,0 #дЕл0!

цо дФжавнrх щльових фнлЬ 03612 0,0 #дЕп0!

пеусгойки (штрафи, пенi) 0з6/з 0,0 #дЕл/0

Внескп ло державшх чiльових фондiв, у тому числi: 037 ,l5б6,4 Jl87,9 _l378,5 69,t

внески до Пепсiйного tфнду Украiнп 0з7l l 4566,4 з l87,9 -1378,5 69,t

Iншi обов'язковi платежi, у тому числi: 038 0,{ 250,6 250,6 #дЕ-ц/0

мiсцевi податки та збори 038/ l 250,6 250,(, #дЕл/0|

iншi rurатежi (розuluфруваmч) пtлdапок на зелtqю 0з8/2 0,с #дЕл0!

Нача.пьпяк

(*О")

.а'J\:Д!i

mо",ж
М ьлдгоустрою \
Ё I MICTA" 1

!\ tппrнськоТ MJcbKoi рци r

t" \ киlвськоtоБлАстl l

Щьчж,,Wj

lý

v

rл lryччее:_
(iнiцiщu, прireuще)

.ЧgйТцgz



,Щодаток l
до Нацiонального положення (стандарту)

бухга,ттерського облiку 25 "Спрощена фiнаrсова
звiтнiсть"
(пункт 5 роздfury I)

Пiдприсмсгво
КОМУIIАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО
рАдIr ки[вськоi оьrIАст I

Фiнансова звiтнiсть малого пИпри€N{ства

.Щата(рiкд,dсmь,.мсло)

"упрлRцIння ьплгоустрою MICTA" IPпIHCьKOIMIcbKoi за€,щрпоу

Ко.щr

2020l0lI01
22201696

3210900000

l50
б8.20

Органiзацiйно-правоваформагосподарювання Ком)вшнепцпри€мФо
!:J

заКоАТЮ'
зл КоП<DГ
зл КВЕД

045976341 2

1.Балапс на 31 грулпя 2019

ФормаJS l-M Колза.ЩКУ.Щ 180 l006

Акrив Код

рядка

на початок

звiтного року"

На кiнець

звiтtrого перiоду

l 2 з 4

I. Необоротнi активи

Нематерiальнi акгиви l000 l l,з l4,1

первlсна BapTlcTb 100 l 1з,2 18,0

накопичена амортизацlя l002 ( 1,9 ) 3.9

ЕезаворшЫ капiтальнi iнвестицii 1005 55 925.4

OcHoBHi засоби :
l0 l0 з 069.0 зб 833.3

--_первtсна BapTlcTb l0l 1 з 58з.5 49 378"6

знос l0 l2 ( 514,5 ( |2 545,з )

1020

ffii l0-]0

Iншi ,rЙборотнi акгиви l090

}rсього за розлiлом I l095 з 080.з 92,1,]2,8

II. Обопогнi ак,гIlвlt

Запаси :
l l00 з,1,6 1242,4

l0з 5,6
()ý

числ1 готова продукцlя

поточнi бiологiчнi акгиви l0
l |25 |55,2 2б0,8

l35

на поиб\ток l l36
l55 15,5 l08.7

нша погочна дебiторська заборгованiсть
l60

гппrrli та i 165 6,12,2 776,9

ffiв l l70 1,8 2.4

l l90 40.0 3 1,0

IпI
1 195 982,з 1 д11 ,,

чтпим!вrlll
""ar"*l,. 

* alrYпlr вибl-ття 1200

Баланс
1300 4 062.6 95 195,0



Пасив

1

I. Власпий капiтал

Код

рядка

На початок

звiтного року

На кiнець

звiтного перiолу"

2 3 4

400 2,145.з 2 745
Jаре€стров:rнии \ 4l0 21з.0 90 67 1,6

лUлаl NUбпп 
^ 4l5

ffi.6,:Tnr'\ 420 43з.6 448.1
Нерозподlлении tlриUу

425 ( ) ( )

{95 з 451,9 9з 865,0

595 875,9

: :::: z:::::: 1600
Короткостроков, Iр"д.
tlОТОЧНа крGлиrUрчDм )cWPl ччц,",, " _-,

=--IовгБ 
r роковими збов' язаннями

товари. рфоr",пщ
=розрахунками з Ьюджетом"':

v ToMv qислl з подаtку на прибуток

16 l0
16l5 4,4 13,6

1620 110,1 l5з.7

162 l 21,8 _]8.7

1625 |1,1
DозDахунками зl страц/ванняr--г-'-:- . . 

:

IюзDахчнками з оплати пDацl

Щоходи майб}тнtх перlодlв':::

16з0 70,0 6,5

l665
ТбФ

1l9,з l19.3

228,6 lб1,0

1б95 б l0.7 454.1

1700

1900 4 062,6 95 195,0

2. Звiт про фiпансовi результатлr
PiK 2019 р.

Форма Nч 2-м Кол за.ЩКУ.Щ 180 1007

Ъ звiтний
перiод

Ju аналогiчний rrерiод

ПОПеРеДНЬОГО РОку-
Код

рядкд
2

'00Гм
яб
ffi
lбт,

з 4

_3 554,6 2 582,4

Чистий дохй вlд реiшl: lцli продукц1l (ToBaPrБ, PUUr
85,1 6,|,2

Гпшi опорачiйнi доходи ,7 41I,1 13 5,4

ншl доходи ll ll1,4 2,185,0

FЕГм доходи (2000 + |zo + 22+v)
:::: l 7|-, I ( ) ( )

-обiвартiсть ралiзованоt продук ('I'olraРlб, PUUI
2 l80
йо
ж

ю и0,0 )(
(--7 0зч,в )

ншi опорачiйнi витрати
( г ) )( 1,5

[ншi витрати ( юи0l ) С- zбцt.з
Разом витрати (2050,

Фiвансовий результат,

+ z|EU + z1,1U)@ 2290

т00
|64,7 143,7

( г) ( т )

Податок на приброк
2350 l26,0 l 15,9

Й.тиГприбуrо* (r!.,оýЦZZЩ z.a

Керiвник

Головний бlхг ffi



Пiдприемсгво

КОМ}ЪАЛЬНЕ ШДПРИ€МСТВО
рАди киiвськоi оБJtлстI

органiзацiйно-правова форма господарювання пlдприсмсво

Додаток 1

до Нацiонального поjlоження (gгандаpту)

бчхга.птерськоr,о облiку 25 "Спрощена фiнаноова
звiтвiсть"
(TryHKT 5 роздLту I)

за КоАТУУ
заКоПФГ
за КВЕД

Фiнансова звiтнiсть NrдIого пiдприемства

Щлта( рiцпdсшь,.плс;rо)

"упрАBJIIння ыIдгоустрою мtст.ц" рпIнськоiMIcbKoi за€fiрпоу

Вид економiчноi дiьцьносгi оренду Й експлуатацrc

Середпя кiлькiсть працiвникiв, осiб

04ý97634 l 2

Кодr
2020l10l01

222ol696

3210900ш0
150

б8.20

1.Баланс на 30 вересня 2020

ФормаNч l-M КодзаДКУД 1 80 1006

Аюив Код

рядка

на початок
звiтного року

На кiнець

звiтI{ого перiоду

l 2 з 4

L Необоро,гнi aKTltBIl

f]амат,епiя пьнi апиви l000 l4,1 l9, l

первlсна варгlсть l001 18.0 24,8

l002 ( 3,9 ) ( 5,7

I-IaaqpenrrreHi кяпiта пьнi i 1005 55 925,4 56 962^4

бййi засоби :
l0 l0 зб 8з3,3 з5 899. l

l0l 1 49 318,6 50 982.9

знос l0 12 ( 12 545,3 ) a 15 08з,8 )

l020Ловг бiологiчнi акгиви
l0_]0

1090

I t095 927,12,8 92 880.6

II. обоооr,нi ак,глlви

Запаси :

l l00 1242.4 _] 047,8

l l03 9,5 54"|
у тому числl готова продукцlя

lll0

бюджетом

l |25 260,8 296,4

l з5 l08,7 )1 а

пибlток l l.]6 1"|

лебiтооська заборгованiсть l l55 15.7

l 60

l б5 176,9 725,|

D.,_лл, 70 2,4 36"5

l lgt) з 1,0 53,2

У.оо_," розлiлом II
rIT Uлляллл-r.i --тrrрп wтпшмФянl та гDуIIи вибyття

1195 2 422,2 4 202,6

1200

Ба.панс
1300 95 195.0 97 08з.2

р.

у тому числl з податку не



Пасив Код

рядl€

на початок

звiтного року

На кiнець

звiтного перiолу

2 3 4
l

I. В..rаснlлй капiтал
l400 2,145,з 14 55з,3

т;* 14 l0 90 671.6 79 бз l"з

14 15

1420 448. l (з,12,6)

|425 ( ) ( )

1,195 9з 865,0 9з 812,0

1 595 875,9 1 778.5

l600

бl0
lб l5 1з,6 46,9

620 153.7 2,15.4
DOfUалYпммп ) UNдvlvlll

у томyчислi з податкy на приб}ток 621 38,7

|625
17Q

розрахун рd^у
630 6,5 629,0

розрахункам lр4цr
1б65 l9,3 1l9.з

lб90 16 1,0 349,2
lншl потоq

ТББББроrлЬо,ltl
пi 'язапня, пов'я}анi } пеоборотuими aKTпBaMll, у,rримраними лlrя

прода)ку, та групамп виб),,ття

Баланс

1695 454,| | 492,1

1700

1900 95 195,0 9,7 08з,2

2. Звiт про фiпансовi результатп
за 9 МiсяцЬ 2020 р,

Форма М 2-м Код за ДКУД l80l007

Код

рядка

за звiтний

перiол

БЪiББгiчпий перiол

попередпього [юч,

2 _.)
4

2000 2 495,2 z258,4

2|20

йб
28l,4 54;|

22 065,2 1 209,4

2280 24 84 1.8
?ýr)ý

2050 ( tя,о ) ( )

2 l80 ТЪцьz,в ) ( З517,1 )

2210 г7,4) 0,6( )

22tt5 zs ьOз,0 )(

- 
з521,7 )

2290

7з00
2а50

(821.2) (5,2)

)( ( )

(821,2) (5,2)

ЧистItи прпUу I

Керiвник

Головний б\хг


