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Додаток l
до Нацiонального положення (стандарry)

Ьуо-r"р""*о.о облiку 25 "Спрощена фiнансова
звiтнiсть"
(пункт 4 розлi.ту I)

Фiнансова звiтнiсть NIалого пiдприемства

Пiдприемство Д.rта( рiкдriсш_ь,,пlс., to)

за КоП<Dl'
за NВЕ.Щ

ОрганiзацiйIlо-правова форма господарювання Комуншна

Каштанова, бlн. 7, м. СИНЕЛЬНИКОВЕ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКАобл,. 52500
Одиниця вимiру

Адреса. телефон

тис. грн. з однЕм десятковим знаком
09806 l 0570

Wщ

1.Баланс на 31 грулпя 2021 р.

Форма Л! 1-м Ko.u за,ЩКУ! l80100б

Акгив Код

рядка

На по.lаток

звiтного року

I la кlllець .i'*',т

,зtзi t t ttrt,tr rlерiоду. t"

l 2 .l

I. Необоротнi актltви
Непrатерiальнi аюиви l000 29^6

Первiсна BapTicTb l00 l _]-l..l

Накопичена амортизацiя l002 ( ) ( 4,8

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l005

OcHoBHi засоби : l0 l0 5з 086.0

первiсна BapTicTb ll ,72 
|6l^7

знос l0 l2 ( ) ( 19 075,7

f {овгоотроковi бiологiчнi акгиви I020

f (oBT,ocTpoKoBi фiнансовi iнвестицti 0з0

Iншi необоротнi аюиви 1090

Усього за роздiлопr I 1095 5.] l l5.6

lI. Оборотнi активII

Запаси :
l00 З5.].7 "1."]

у топtу числi t,ol,oвa продукцiя 0з

пото.lнi бiологiчнi акгиви l0

.Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 з,6

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетоь, .]5 258.8

у томl,числi з податкч на прибуток _]6

Iнtша поточна дебiторська заборгованiсть 55 l_].4

Поточнi фiнансовi iнвестицti 60

Грошi та it еквiваленти б5 600.7

Витрати майбутнiх перiодtв 70

Iншi оборотнi акгиви 90 0.б

Усього за роздiпопr II 95 l2з08
III. Необоротнi активи, утримlванi д.lIя продаяql,, та групи впбуття 200

Ба;rанс 1300 54 _]46.4

згlдно 3
оригlнАлоtьI П,0.Iulчл,вфа

Nодr
2022|0rIOr

{.rll9525z

l5()
ll1.3()



Пасив Код

рядl€

на початок

звiтного року

на кlнець

звiтного перiс
) з 4

I. В.пасний капiтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 400

.Щодатковий капiтал 4l0 55 8_]4.8

Резервний капiтал 4l

IIерозподiлсний прибчток (rrепокритий зби r,oK) 420 (2 808.7)

Неоп.lIа.Iений капir,ал 425 ( ) ( )

Усього за роздiпом I 1J95 5.] 026.1

П. rlЦuвгостроковi зобов'язанпя, цfurьове фiнанс5,вання,r,a забезпечення l 595 l з06.6

III. IIо,гочнi зобов' язання

Коро-гкостроковi крелити банкiв l600

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковипrи зобо;'язаннями lб l0

товари. роботи, послуги 16 l5 l 1.9

розра\\ н Kal\l и,l бкl.t;ке l ом l620

у Toпtv чисдi з подаJцч нз црибцок |62|

розрахчltками зi страхl,вання 625

розра\чнка]\tи з оплати прац1 6_]0

Лохо;tи плай(lл,тнiх псрiодiв 665

Iншi ltоточнi,зобов'я,зання 690 1.8

}'cbo1,o за роздiпом III 695 l_].7

1700

Ба.панс 1900 54 з46.4

2. Звiт про фiнапсовi резу.rIьтати
1а Pitt 2021 р.

Форма Nч 2-м Код за rЩКУfl l 80 1007

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод

ПОПеРеДНЬОГО РОКy"

l 2 _,) 4

чr"тIм;юл-iд 
"И реалiзацii rrродукцii (ToBapiB. робiт, послуг) 2000 265;7

Iншi операцiйнi доходи 2l20 5 906.4

IгtIlIi дохоли 2240

Разопt лоходи (2000 r 2|20 + 2240) 2280 6 |,72.|

2050 ( 2 778.2 ) ( )

нцl операцtйнl витрати 2l80 ( 6 202.5 ( )

lrlltt витрати 2210 ( ) ( )

Разопr BlrTpa,lrt (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 8 980.7 ) ( )

Фiнансовий рез\lльгат до оlIодатку-вання (2280 - 2285) 2290 (2 808.6)

I Iодаток на tlрибl,r,ок 2300 ( ) ( )

ЙЙЕБб;.-jБ.о"l t22S0 - 2300) 2350 (2 808.6)

s*"l?dýrIý.lr{Ё
$Д l], tr,*ТS t]Зý#{ 

Bi"iu Володипt ир ВаоильовичКерiвник

I-олсrвtlий бl,хt алтер

(пiдпио)

згIдно 3
оригlнАлом

(iнiцiали, прiзвище)

Панчонко Тетяна Леонiдiвна
(iнiцiали, прiзвище)

територlальних громад

Ц О, g"fлt чоР^ е{ry



Квитанцiя N92
Пiдприемство: 43895252 Комунальне пiдприемство "Благоустрiй"
СинельникiвськоI MicbKoi ради
Звiт: ]-м, 2-м. Фiнансовий звiт суб'екта малого пiдприсмництва
3а перiод: PiK,2021 р.
3BiT доставлено до [_[eHTpy обробки електронних звiтiв ,П,ержстату
УкраТни З1,01.2022 у 1 4,.02,.54
Реестрацiйний номер звiту: 9004221507
( 1 20140043895252S01 1 001 31 00000071 2202 1.хм L)
3BiT вiдповiдае формату, визначеному,Щержстатом УкраТни.
Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнятодля подальшоТобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
дерхавноi ста7истики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

Вiдправник: l-]eHTp обрбки електронних звiтiв ,Щержстату УкраТни

\}1.1l ц;tэа.t.и_ 1,10r\ ум l]t] г

Печатка 43005393,Щерхавна податкова слухба Украiни. "ОТРИ МАНО"
Печатка 37507880,Щерхавна слухба статистики Украiни
1 20,1 4004з895252S01,l 00,1 з1 00000071 2202,t.XML
З використанням прямого з'еднання
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Звiт
про роботу КП <<Благоустрiй> СМР за2021 piK.

Комунальне пiдпри€мство <Благоустрiй> СМР - форма власностi комунальна,

розпочzlJIо свою дiяльнiсть з 01 сiчня 202l р., на пiдставi договору вiд 08. |2.2020 о :'Гп 
'fi

134 ( Про виконання робiт з утримання об'сктiв благоустрою в м. Синельникове ' ,,1,ff,,f,

мiською радою).
OcHoBHi напрямки :

- пiдтримання чистоти i прибирання територiй MicTa;

- озеленення.(обрiзка дерев, вид€шення, покiс бур'янiв, утримання клумб);

- обслуговування дорожнiх знакiв (ремонт, замiна, встановлення нових);

- обслуговування мереж вуличного освiтлення.

Чисельнiсть працюючих на пiдприсмствi згiдно штатного розпису - 24 людИни В

том числi б осiб адмiнiстративний апарат. Середня кiлькiсть працюючихза202|р.
становить 21 людину. .l! ,Д

На балансi пiдпри€мства знаходиться автомобiльна, транспортна, спецiальна lii;;1

TexHiKa:

- трактор МТЗ-82 - 2 одиницi;

- трактор Т-150- 1 одиниця;

- трактор Беларус-82.1 (MY4R9O0ZOlL1 105250) 2020р.випуску

- Косарка роторна WIRAX Z-069 з карданним ваJIом (2021р.) - 1 одr4ниця

- Екскаватор-навантажувач "HYIJNDAI" H940S 2015р. - 1 одиниця

- трактор газонокосарка SolobyAL-KOT-23-lr25,6 - 1 одиниця;

- MiHi навантажувач BobcatS77} - | одиниця;

- пiдмiт€Lпьна машина MAN 15,340 - 1 одиниця;

-кoмбiнoBaнaДopoжняМaшИнаFordСardo1sз3ДС-1oДиниЦя;
- Газель ГАЗ 3302З-414 - 1 одиниця;
- ГАЗ - 2705 легковий - спецiалiзований, бilий ("Швидка допомога l0З" ) 2006р.

- l одиниця;
- Автогрейдер SHANTUI SG 16-З 2015р.- 1 одиниця;

- причепи ПТС-4 - 2 одиницi;

- Причеп тракторний2 ПТС-4 (202|р.випуску) - 1 одиниця;

- Грейдер причiпний|970р. - 1 одиниця
- Бензиновий снiгоприбирач Hyundai S555 - 1 одиниця

- Подрiбнювач гiлок АМ-160БД - 1 одиниця;
- Кущорiз-3 одиницi
- Бензопила ланцюгова - 1 одиниця;
- Травокосарка l одиниця.

На даний момент весь транспорт i обладнання знаходиться в робочому cTaHi.
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У BepecHi мiсяцi вiдремонтовано двигун на автомобiлi гдз-33023.

З огляду на значний TepMiH ексirлуатацiТ бiльше 20 poKiB TpaKTopiB Т-150 i мтз-82

пiдприемству доводиться витрачати значнi кошти для пiдтримки ik в робочому cTaHi.

гарною пiдтримкою для роботи пiдприсмства с видiлення трактора Мтз-82 з

навiсним обладнанням i причепом:

- вiдвал BYN4;

- Автопiдiймач навiсний (висота 7-8 м.).

На2021 р. було передбачено фiнансування на TaKi напрямки:

Заробiтна'плата та ЕСВ
Громадськi роботи
пмм
Матерiали для дiльницi благоустрою

Матерiали та запчастини для автотранспортноI дiльницi

Оренда примiшення
Технiчне обслуговування транспорту

Обслуговування комп'ютерноТ технiки

Послуги з вивезення ТПВ
Оренда спецтранспорту

Навчання з охорони працi

Технiчний контроль транспорту

Оплата за електроенергiю.

За результатами роботи за.2021 р. пiдприсмством сплачено Bci обов'язковi

платежi свосчасно i в повному обсязi. Заборгованiсть по заробiтнiй платi - вiдсутня.

на виконання програми реформування та розвитку житлово-комунапьного

господарства MicTa Синельникове на2021-2025роки за 2021 piK кошТи з мiсцевогО

бюджету надiйшли у cyMi б 680,77 тис.грн.

Кошти спрямовано на:

- вuплаmу заробimноi'плаmu з нарахуваннял4u 3 295 muс,zрн.

- сплаmа ПДВ - 570,02 muс.zрн.;
- провеdення zpoл4adcbKotx робim -]7,08 muс,zрн

- BumpamLl на оплаmу елекmроенерzii ] 195,94 muc.zpч.;

- прudбання ПММ - 3бВ,5 muc.zpH.
- opeHda авmовulакu 2 ] 3,02 muс.zрн.,,

- оплаmа послуz з вuвезення ТПВ 290,4 muс.zрн.

- opeHda нежumловоzо прll,l,Iitцення ] 31,70 muс.zрн
- mех..обслуzовування коJйп'юmерно| mexHiKu 2 5,9 muс.zрн

- mехнiчне обслуzовування mранспорmу В3,60 muс.zрн

- Навчання з охоронu працi 4,0В muc.zpH

\
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- Технiчнuй конmроль mранспорmу 3,9б muс, ерн..

- оплаmа за воdопосmачання - 4,8В muс. ?рн

- Прudбання л4аmерiалiв mа запчасmuн dля авmоmранспорmноi' diльнuцi - ]б2,34 muс. , ,

ZpH.

- Прudбання л4аmерiалiв dля diльнuцi блаzоусmрою mа,мереж зовнituньоzо освlmлення

- 3 ]4,35 muc.zpH

kpiM бюджетного фiнансування пiдприемство надас платнi послуги населенню i

пiдприемствам MicTa :

- автопослуги - Бобкает

- трактор - причlп
- автогрейдер.

- спилювання дерев
- гrодрiбнення гiлок
- прибирання територii

Чистий дохiд вiд реалiзацii послуг у 2021' роцi склав 265,7 тис.грн.

В.о директора Свгенiй МАРТИНЕНКо
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