
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» 

Р/р 26008056105820 
ПАТ КБ „Приватбанк", МФО 380775 

ЄДРПОУ 19024635, ІПН 190246326558 
01103, м.Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел./факс (044) 285-47-16 

Директору Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва 
Печуляку В.П. 

На виконання рішення Київської міської ради за №833/1837 від 
09.02.2017р. "Про затвердження обовязкового переліку інформації для 
публікації на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)та на офіційних веб-сайтах 
субєктів господарювання комунальної власності міста Києва" комунальне 
підприємство "Печерськсервіс" надає наступну інформацію: 

1 .Комунальне підприємство "Печерськсервіс" (КП "Печерськсервіс") 
код ЄДРПОУ: 19024635, 

Місцезнаходження та поштова адреса: м.Київ, Військовий проїзд, 1, 
Електрона пошта: Ь1а£оузІгіу@икг.пе1; 
Засоби звязку:044-285-47-16 
Розклад роботи: Початок роботи- 9.00 год. 
Обідня перерва-13.00-13.45 
Кінець роботи: 
ПН-ЧТ18.00 год. 
ПТ.-16.45 
Субота,неділя - вихідний 

Графік прийому громадян з особистих питань. 
Посадова 
Особа 

Дні прийому Посадова 
Особа Поне-

ділок 
Вів-

торок 
Середа Четв 

ер 
П'ят-
ниця 

Субота 
Посадова 
Особа Поне-

ділок 
Вів-

торок 
Середа Четв 

ер 
П'ят-
ниця 1 2 3 4 

Директор - 16-18 - 16-18 - - -

Заст директора - - 16-18 - - - -

Інші 
працівники 

9-18 9-18 9-18 9-18 9-16.45 

1.2. Основними видами діяльності підприємства визначено: 
-Організація заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції; 
-Оптова та роздрібна торгівля; 
-надання побутових та інших платних послуг, повязаних з діяльністтю 
підприємства 



-надання в оренду(суборенду) рухомого та /або нерухомого майна(виключно 
за рішенням Власника) 
- надання інших видів послуг що не заборонені чинним законодавством 
і на цій основі отримання прибутку. 

Особа яка має представляти інтереси:Берестовий Віктор Іванович-директор 
1.3 Директор- Берестовий Віктор Іванович 
Засоби звязку:+3 80673961290 
Електрона пошта: Ь1агоу5Ігіу@икг.пе1: 
Декларація :за посиланням на сайті: пагк.^оу.иа 
Місце та час прийому:м.Київ, Військовий проїздД,Вівторок,четвер-16.00-

Заступник директора-Рижкова Любов Євгеніївна 
Засоби звязку:+380674012805 
Електрона пошта: Ь1ааоу5Ігіу@икг.пе1: 
Місце та час прийому:м.Київ, Військовий проїздД,Середа-16.00-18.00. 
1.4.Структура і розмір винагороди, на яку має право керівник визначається 
умовами контракту та діючим на підприємстві колективним договором та 
включає в себе наступне: 

-премії в розмірі до 100 відсотків нарахованої заробітної плати за 
посадовим окладом відповідно до діючого на підприємстві Положення про 
преміювання за виконання показників та умов, затверджених Органом 
управління майном, але не більше розміру посадового окладу; 

-надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 
50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу; 

-у разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова 
допомога у розмірі шести посадових окладів. 

1.5.Біографічна довідка -додаток№1 
1.6.Штатним розкладом структурні підрозділи не визначені. 
1.7. Статут-до даток №2 
1.8.Орган управління майном: 
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 01001, м. 
Київ, вул. Хрещатик ,10,Код ЄДРПОУ 19020407,керівник-Гудзь А.К. 
1.9.Вакансії відсутні. 
2.1.Квартальна,річна фінансова звітність за остані 3 роки розміщена на 
офіційному веб-сайті Департаменту фінансового контролю та аудиту КМДА 
за наступним посиланням: 1Шр5://куіуаисіі1:.аоу.иа та в додатку №3 
2.2.Аудиторські висновки відсутні. 
2.3.Річні звіти керівника -не передбачено 
2.4.Інформація розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту 
фінансового контролю та аудиту КМДА за наступним посиланням: 
1і11:р5://куіуаисїіі:.еоу.иа. 
2.5 Кошти з Державного або місцевого бюджету не надходили. 

18.00. 

Директор 
Рижкова Л.Є. 

Берестовий В.І. 



Біографічна довідка 
на директора комунального підприємства 

«Печерськсервіс» 

Прізвище, ім'я, по- батькові Берестовий Віктор Іванович 
Дата, місце народження 16.05.1959р., с. Щербашенці, Київської області 

Богуславського району 
Домашня адреса, телефон м. Київ, бульв. Дружби Народів, 25,кв. 40 
Місце роботи (організації), 
службова адреса, телефон 

КП "Печерськсервіс", Військовий проїзд, 1 
тел. 285-77-87, +380673961290 

факс, електронна пошта ф. 285-47-16, е-таі1:Ь1а§оу5І:гіу@икг.пе1: 
Освіта вища 
Депутат 1998-2002 - депутат Печерської районної ради м. 

Києва 
Кар'єрний зріст 1974-1977 - учень СПТУ-9 Дарницького 

вагоноремонтного заводу, 
1977-1978 - слюсар по ремонту промислового 
устаткування 5 розряду Дарницького вагоноремонтного 
заводу, 
1978-1980 - служба в лавах Радянської Армії, 
1980-1988 - слюсар-інструментальщик 5,6 розряду, 
бригадир слюсарів Дарницького вагоноремонтного 
заводу, 
1988- 1990 - працював по контракту на будівництві 
котельні в Черкаській обл., 
1990-1995 - Заступник начальника ливарного цеху 
Дарницького вагоноремонтного заводу, 
1995-2000 - Начальник житлово-експлуатаційної 
контори № 306 ДКП по утриманню будівель, споруд та 
прибудинкових територій, 
2000-2003 - начальник відділу контролю за благоустроєм 
Печерського району, 
2003-2006 -Директор КП «Голосіївблагоустрій» 
2007 - січень 2014 р. директор КП "Печерськблагоустрій" 
Січень 2014 р. - по теперішній час директор КП 
«Печерськсервіс» ( перейменовано з КП 
«Печерськблагоустрій» 

Стаж роботи ( загальний і в 
даній установі) 

Загальний стаж роботи - 42 років 
в КП "Печерськсервіс" - 10 років, 2 міс. 

Ідентифікаційний код 2168515491 
Трудовий шлях, 
характеристика з 
зазначенням конкретних 
особливих заслуг особи, 
досягнення 

За час роботи зарекомендував себе відповідальним, 
трудолюбивим, дисциплінованим, уважним керівником, 
вимогливий до себе та підлеглих працівників, володіє 
організаторськими здібностями, вдумливо аналізує 
проблеми, що поступають у роботі, шукає їх вирішення, 
сумлінно та наполегливо виконує доручені справи, 
відповідально відноситься до виконання розпоряджень та 



рішень керівництва, ініціативний, чесний. Охоче 
ділиться своїм досвідом з колегами та підлеглими по 
роботі. Користується повагою та авторитетом в 
колективі. 

Під судом і слідством не перебував. Судимості не має. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальне підприємство «Печерськсервіс» (далі - Підприємство) 
засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та 
входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської 
міської ради від 20 вересня 2012 року №37/8321 «Про деякі питання діяльності 
комунального підприємства по благоустрою Печерського району м. Києва 
«Печерськблагоустрій». 

1.2. Підприємство перейменоване на підставі рішення Київської міської 
ради від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 «Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери 
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації». 

1.3. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада 
міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник). 

1.4. Підприємство за своєю організаційною формою є комунальним 
унітарним підприємством і безпосередньо підпорядковується Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

1.5. Підприємство провадить свою діяльність на підставі Статуту, який є 
установчим документом, що затверджується рішенням Власника або 
уповноваженого ним органу, та на підставі законодавства України. 

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України і 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
Київського міського голови, цим Статутом та іншими нормативно-правовими 
актами. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1. Повне найменування Підприємства: комунальне підприємство 
«Печерськсервіс». 

2.2. Скорочене найменування Підприємства: КП «Печерськсервіс». 
2.3. Місцезнаходження' Підприємства: Військовий проїзд, 1, м. Київ, 

01103. 

З. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки Підприємство 
набуває з моменту його державної реєстрації. 

3.2. Підприємство провадить діяльність на засадах повної господарської 
самостійності, повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, 



з 

розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, бланки, інші реквізити. Підприємство може мати знак 
для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства. 

3.3. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та 
особисті немайнові права, виступати у господарських, цивільних та 
адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, 
набувати майнових прав та нести обов'язки, виступати позивачем та 
відповідачем у судах загальної юрисдикції та несе відповідальність за 
результати своєї господарської діяльності. 

3.4. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством 
України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника та 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), а Власник та виконавчий орган Київської міської ради (Київська 
міська державна адміністрація) не несуть відповідальності за зобов'язаннями 
Підприємства. 

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1. Основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку 
від провадження господарської діяльності у сфері надання фізичним та 
юридичним особам соціально-побутових послуг, забезпечення насичення 
споживчого ринку, здійснення торговельної, виробничої діяльності, організації 
ринкової торгівлі, проведення ярмарок, розширення товарного асортименту 
високоякісних товарів за рахунок використання місцевих товарно-сировинних 
та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей 
інших регіонів країни. 

4.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
4.2.1. Організація заготівлі та переробки сільськогосподарської 

продукції. 
4.2.2. Надання експедиційних та рекламних послуг. 
4.2.3. Організація виставок, ярмарок, конкурсів тощо, пов'язаних з 

діяльністю Підприємства. 
4.2.4. Оптова та роздрібна торгівля всіма групами товарів. 

4.2.5. Надання побутових та інших платних послуг, пов'язаних з 
діяльністю Підприємства на замовлення юридичних та фізичних осіб. 

4.2.6. Виконання функцій замовника, підрядника, субпідрядника робіт, 
передбачених цим Статутом. 

4.2.7.' Придбання, отримання в оренду, лізинг тощо земельних ділянок, 
споруд, приміщень, обладнання, матеріалів, транспортних засобів, 
оргтехніки, устаткування тощо для провадження господарської діяльності 
Підприємства. 
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4.2.8. Надання в установленому порядку в оренду автомобілів і легкових 
ізтотранспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування машин і 
ггаткл-вання, допоміжна діяльність у сфері транспорту. 

4.2.9. Провадження ринкової діяльності. 
4.2.10. Надання фізичним та юридичним особам технічних, 

торговельних, консультаційних та інших послуг, що не суперечать 
законодавству. 

4.2.11. Надання в оренду (суборенду) рухомого та/або нерухомого майна 
здійснюється виключно за рішенням Власника. 

4.2.12. Надання методичної, консультаційної та іншої допомоги 
ттриємствам, установам, організаціям за різними напрямами робіт. 

4.2.13. Перероблення та консервування фруктів і овочів. 
4.2.14. Виробництво меблів, оптова і роздрібна торгівля меблями, 

діоьність посередників у торгівлі меблями. 
4.2.15. Виробництво і реалізація столярних виробів. 
4.2.16. Провадження інших видів діяльності, що не суперечать 

законодавству України. 
4.2.17. Види господарської діяльності, які відповідно до законодавства 

України потребують ліцензій, дозволів тощо провадяться Підприємством після 
їх отримання у встановленому законодавством порядку. 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 

5.1. Статутний капітал Підприємства визначений рішенням Печерської 
районної у місті Києві ради від 25 лютого 2010 року № 9 «Про встановлення 
мінімального розміру статутного фонду комунальному підприємству 
Печерськблагоустрій» та становить 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, що 

складається з вартості основних засобів, закріплених за Підприємством на 
граві господарського відання. 

5.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди та 
оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, інші цінності, 
вартість яких відображається в його самостійному балансі. 

5.3. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання. 

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є: 
майно та кошти, передані Підприємствіу Власником або уповноваженим 

зим органом; 
доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів 

господарської діяльності; 
доходи від цінних паперів; 
кредити банків та інших кредиторів; 
капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 
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інші джерела, не заборонені законодавством України. 
Усі кошти Підприємства зараховуються на його рахунки в установах 

банків України. Обігові кошти Підприємства перебувають у його повному 
розпоряджанні. 

5.5. Підприємство має право тільки за згодою Власника відчужувати 
закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування 
(позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші 
цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку. 

5.6. Списання майна, закріпленого за Підприємством, здійснюється в 
порядку, визначеному Власником. 

5.7. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи 
місцевого самоврядування відшкодовуються Підприємству за відповідним 
рішенням суду. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

6.1. Права Підприємства: 

6.1.1. Самостійно провадити будь-яку господарську діяльність, дозволену 
законодавством, в межах повноважень, передбачених цим Статутом. 

6.1.2. Вступати у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, 
з тому числі іноземними, на договірних засадах щодо досягнення мети своєї 
діяльності. 

6.1.3. Самостійно планувати основні напрями свого розвитку і визначати 
стратегію відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та 
гріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та 
економічної ситуації. 

6.1.4. За згодою Власника залучати кошти, інші фінансові та майнові 
ресурси у вигляді кредитів і позик, або шляхом випуску та розміщення в 
становленому законодавством порядку цінних паперів, а також на підставі 

_нішх відповідних угод. 
6.1.5. Придбавати у підприємств, установ, організацій, незалежно від 

":іньої форми власності, а також у фізичних осіб необхідні матеріальні ресурси 
:ез обмеження за обсягом та номенклатурою, отримувати в користування будь-
яке майно. 

6.1.6. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки з 
гриємствами, установами, організаціями, укладати відповідно договори та 

за основними напрямами діяльності Підприємства. 
6.1.7. Виступати суб'єктом інвестиційної діяльності. 
6.1.8. Об'єднувати на добровільних засадах за рішенням Власника свою 

г-робничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших 
іі^гриємств і входити до складу корпорацій та концернів за галузевими, 
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територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства 
України. 

6.1.9. Встановлювати згідно із законодавством вільні ціни на товари, 
роботи і послуги, якщо інше не визначене законодавством України та 
рішеннями Власника, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

6.1.10. Одержувати в установленому порядку від органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, 
••=гттті матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

6.1.11. Брати участь у конкурсах інвестиційних проектів, спрямованих на 
розвиток інфраструктури міста, в порядку і на підставах, визначених 
законодавством України. 

6.1.12. Визначати у встановленому порядку форми, системи і розміри 
:плати праці (але не менше мінімального розміру, встановленого державою). 

6.1.13. Відкривати в установленому законом порядку філії, 
гредставництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без створення 
юридичної особи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та 
затверджувати положення про них. 

6.1.14. Здійснювати інші дії, що не суперечать цьому Статуту, не 
заборонені законодавством та сприяють вирішенню поставлених під час 
пворення Підприємства завдань. 

6.2. Обов'язки Підприємства: 

6.2.1. Забезпечувати цільове використання закріпленого майна, коштів. 
6.2.2. В належному стані утримувати і зберігати комунальне майно, що 

закріплене за Підприємством на праві господарського відання. 
6.2.3. Під час визначення стратегії господарської діяльності 

Підприємство має погоджувати з Власником або його уповноваженим органом 
заходи, що можуть вплинути на інтереси населення міста, забезпечувати 
виконання функцій і завдань, покладених на Підприємство Власником. 

6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових 
платежів згідно із законодавством України. 

6.2.5. Виконувати капітальний ремонт і оновлення основних фондів, 
забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання. 

6.2.6. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного 
забезпечення виробництва. 

6.2.7. Під час визначення напрямів діяльності враховувати державні та 
омунальні контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання; доведені 

встановленому порядку державні та комунальні контракти і замовлення 
: обов'язковими до виконання. 
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6.2.8. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх 
працівників, забезпечувати додержання вимог законодавства України про 
працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки. 

6.2.9. Здійснювати заходи щодо підвищення заробітної плати працівників 
з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої 
праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства. 

6.2.10. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду 
споживання, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з працівниками 
Підприємства. 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Власник реалізовує свої права з управління Підприємством 
безпосередньо або через уповноважений ним орган. 

7.2. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та 
звільняється з посади розпорядженням Київського міського голови на 
контрактній основі, за поданням директора Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та погодженням із заступником 
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом 
обов'язків. 

7.3. З директором Підприємства укладається контракт, в якому 
визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, 
умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші 
умови найму за погодженням сторін. 

7.4. Директор Підприємства: 
7.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства та за 

виконання покладених на Підприємство завдань, за додержання порядку 
організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової 
звітності та статистичної інформації. 

7.4.2. Забезпечує виконання актів Власника та виконавчого органу 
•київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

7.4.3. Забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає 
за його прибутковість, дотримання державної фінансової дисципліни. 

7.4.4. Зобов'язаний спрямовувати діяльність Підприємства на виконання 
пчного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та 
чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого 
ярактеру, не передбачених річним фінансовим планом. 

7.4.5. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у 
глносинах.з іншими юридичними особами і громадянами, укладає договори, 
нгдає доручення, відкриває рахунки у банківських установах. 

7.4.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх 
іаконання. 

7.4.7. Розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами 
Підприємства. 
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7.4.8. Забезпечує ефективне використання та збереження комунального 
майна, закріпленого за Підприємством. 

7.4.9. Організовує роботу Підприємства, його структурних підрозділів. 
7.4.10. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства. 
7.4.11. Призначає на посади і звільняє з посад у встановленому порядку 

заступників директора Підприємства, керівників та спеціалістів структурних 
підрозділів, інших працівників Підприємства. 

7.4.12. Розробляє і затверджує функціональні обов'язки працівників 
Підприємства, положення про його структурні підрозділи. 

7.4.13. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам 
розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, 
винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним 
договором. 

7.4.14. Забезпечує дотримання законодавства України. 
7.4.15. Здійснює інші повноваження з оперативного управління 

Підприємством, які не належать до виключної компетенції Власника 
і встановлюються законодавством України, а також цим Статутом і 
контрактом. 

7.5. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які 
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору. 

7.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, 
життя та здоров'я членів трудового колективу та їх сімей вирішує трудовий 
колектив за участю директора Підприємства відповідно до умов колективного 
договору, якщо інше не передбачено законодавством. 

7.7. Колективний договір укладається між директором Підприємства і 
профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим 
колективом органом і не може суперечити законодавству України. 

7.8. Колективним договором регулюються виробничі, трудові та 
соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією 
Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участь 
працівників у використанні прибутку Підприємства. 

7.9. Колективний договір реєструється у встановленому порядку. 
7.10. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет 

Підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 
загальними зборами та їх виборним органом - профспілковим комітетом, 
члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах або 
конференціях трудового колективу. 

7.11. Профспілковий комітет: 
7.11.1'. Готує матеріали для розгляду на загальних зборах або 

конференціях. 
7.11.2. Контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, 

конференціях. 
7.11.3. Виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами. 
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8. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА У ВІДНОСИНАХ З 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

8.1. Компетенцією Власника є: 
8.1.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення змін до нього. 
8.1.2. Визначення основних напрямів діяльності Підприємства. 
8.1.3. Здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та 

звітності, рухом та збереженням комунального майна. 
8.1.4. Входження Підприємства до господарських об'єднань. 
8.1.5. Прийняття рішення щодо припинення Підприємства, призначення 

комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу, передавального 
акта або розподільчого балансу. 

8.2. Власник здійснює інші повноваження згідно із законодавством та 
положеннями цього Статуту. 

8.3. Для забезпечення ефективності використання комунального майна 
територіальної громади міста Києва та для створення умов повноцінного 
функціонування Підприємства Власник має право передавати Підприємству 
майно та вилучати його у випадках, коли воно не використовується або 
використовується не за призначенням. 

8.4. Власник та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) не має права втручатись в оперативну і господарську 
діяльність Підприємства. 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється 
Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначає 
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація), річних фінансових планів, які погоджує Департамент 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови 
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та 
затверджує Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). • 

9.2. Прибуток, одержаний в результаті господарської діяльності 
Підприємства, після сплати податків та інших платежів до бюджету, 
використовується в порядку, визначеному законодавством України. 

9.3. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в 
порядку та за формою, що визначає Департамент комунальної власності 
м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 
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9.4. Основним узагальнюючим показником фінансової та господарської 
діяльності Підприємства є прибуток. 

9.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є дохід, 
одержаний в результаті його господарської діяльності. 

9.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на 
договірних засадах. 

9.7. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, 
життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 
колективу та їх сімей, вирішує директор за участю трудового колективу та 
уповноважених ним органів. 

9.8. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік 
результатів своєї діяльності і подає фінансову, статистичну та іншу звітність у 
порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність 
Підприємства подається Департаменту комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

9.9. Директор та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 
бухгалтерського обліку та статистичної звітності. 

9.10. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-
господарської діяльності здійснюється згідно із законодавством України. 

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

10.1. Підприємство є самостійним суб'єктом зовнішньоекономічної 
діяльності, яка провадиться відповідно до Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». 

11. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його ліквідації або 
реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відповідно до рішення 
Київської міської ради або рішення суду у випадках, передбачених 
законодавством України. 

11.2. Ліквідацію Підприємства проводить ліквідаційна комісія, утворена 
Власником або уповноваженим ним органом. 

11.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 
претензій кредиторів визначає Власник або уповноважений ним орган, суд 
згідно із законодавством України. 

11.4. Ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс та 
ліквідаційний баланс Підприємства і подає на затвердження Власнику або 
органу, який утворив ліквідаційну комісію. З моменту призначення 
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ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління 
справами Підприємства. 

11.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті 
реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та 
інтересів відповідно до трудового законодавства України. 

11.6. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що 
належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду 
України, фондів соціального страхування), використовується за рішенням 
власника або уповноваженого ним органу. 

11.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки 
переходять до його правонаступника. 

11.8. Підприємство припиняється з дня внесення запису про його 
припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців. 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

12.1. Зміни до Статуту вносяться в тому ж порядку, в якому він був 
затверджений. 



Пронумеровано та прошнуровано 
аркушів 

начальника управління 
ьного забезпечення -
ідділу редагуванню 
а випуску розпоряджень 

А.Вол* 

іЖтЙка 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» 

Р/р 26008056105820 
ПАТ КБ „Приватбанк", МФО 380775 

ЄДРПОУ 19024635, ІПН 190246326558 
01103, м.Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел./факс (044) 285-47-16 

Директору 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва 
Гудзь А.А. 

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану 
за 1 півріччя 2017 року 

КП "Печерськсервіс" 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 року № 37/8321 «Про деякі 
питання діяльності комунального підприємства по благоустрою Печерського району м.Києва 
«Печерськблагоустрій», підприємство входить до сфери управління виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і безпосередньо підпорядковується 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

На підставі рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 405/6621 "Про деякі 
питання діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації" та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 25.11.2013р. за №2132 і(Про затвердження Статуту комунального підприємства 
"Печерськсервіс " в січні місяці 2014 року комунальне підприємство по благоустрою Печерського 

району м.Києва и Печерськблагоу стрій" було перейменовано на комунальне підприємство 
"Печерськсервіс У відповідності до нової редакції статуту підприємства основними видами його 
діяльності визначено організацію заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції; оптову 
та роздрібну торгівлю; надання побутових та інших платних послуг, пов^язаних з діяльністю 
підприємства; надання в оренду (суборенду) рухомого та /або нерухомого майна(виключно за 
рішенням Власника); надання інших видів послуг що не заборонені чинним законодавством і на цій 
основі отримання прибутку. 

Середньоспискова чисельність працюючих складає 6 чоловік. 

Фінансовий план підприємства згідно запланованих обсягів в частині прибутку перевиконано, 
проте на підприємстві відсутні оборотні кошти для ведення профільної господарської діяльності, 
що визначена статутом підприємства в зв 'язку з тим, що борг ТОВ «АЛАДІН-13» за орендну плату 
станом на 01.07.2017р. складає-1399,7 тис.грн., на даний час справа по стягненні заборгованості 
передана на виконання до Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва 



Загальна сума доходів підприємства за півріччя 2017року складає 1371,2 тис. грн.(без ПДВ) 

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 242,8 
тис. гри., в тому числі: 

4* 1.Надходження від надання послуг - 242,8 тис. грн. 

2. Інші операційні доходи становлять 1054,3 тис. грн., в тому числі: 
'А- Надходження від оренди нежитлових приміщень - 514,3 тис. грн. 
А Надходження за відповідальне зберігання та інші послуги-205,7 

Надходження компенсації комунальних послуг орендарями - 241,2 тис. грн. 
4 Відшкодування земельного податку орендарями - 93,1 тис. грн.. 

3. Інші доходи становлять 74,1 тис.грн., в тому числі: 
і Нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні актив -74,1 тис. грн.. 

Загальна сума витрат підприємства за 1 півріччя 2017 року складає 1200,4 тис, грн. в 
тому числі: 

1. Витрати на оплату праці- 192,9 тис .грн. 

2. Нарахування на заробітну плату -42,4 тис. грн. 

3. Інші операційні витрати - 889,3 тис. грн. в т. ч. : 
4 земельний податок - 236,0 тис. грн. 
і нарахування 50% від надходжень орендної плати - 200,0 тис. грн. 
і послуги банку -1,0 тис. грн. 
і Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

приміщень - 434,9 тис. грн. 
4 Витрати на зв\зок (поштові, телеграфні.ю телефонні, мобільні, факс-послуги), канцтовари 

та госп.товари -4,4 тис.грн. 
в Послуги по обслуговуваня програм, офісної техніки, інформаційні послуги,судові витрати -

13.0 тис. грн 
4. Амортизаційні відрахування - 74,5 тис. грн. 

5.Матеріальні витрати-1,3 тис.грн. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 1 півріччя 2017року 
становить -170,8 тис. грн. 
Податок на прибуток 18% -ЗО, 7 тис. грн. 
Чистий прибуток в розпорядженні підприємства становить -140,1 тис. грн. 



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86 

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до 
Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені 
пунктом 5 постанови Кабінету МиністрівУкраїни від 28.02.2000 
№419 (зі змінами) 

Річний фінансовий план затверджено 
наказом від « 07 » 11 2016 р. 
№524 

Підприємство Комунальне підприємство «Печерськсервіс» Коди 
Орган управління За ЕДРПОУ 19024635 
Галузь За СПОДУ 
Вид економ, діяльності післяурожайна діяльність За ЗКНГ 
Місцезнаходження вул.Військовий проїзд,! тел.044-285-47-16 За КВЕД 01.63 
Телефон 0442854716 
Керівник Берестовий В.І. 

Звіт про виконання річного фінансового плану 
за 6 місяців 2017 року 

заповнюється у тис, грн. з одним десятковим знаком 

Показники 
Код 

рядка 

За звітний квартал 
Наростаючим підсумком з 

початку року 
Показники 

Код 
рядка План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 
І. Фінансові результати 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 102,4 37,1 204,8 291,4 

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 — — — — 

Податок на додану вартість 020 17,1 6,2 34,2 48,6 
Акцизний збір 030 — — — — 

Інші вирахування з доходу 040 — — — — 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

050 85,3 30,9 170,6 242,8 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

060 83,9 86,9 167,8 179,0 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 061 0,4 — 0,8 — 

Витрати на оплату праці 062 26,1 9,6 52,2 19,2 
Відрахування на соціальні заходи 063 5,8 2,1 11,6 4,2 
Амортизація 064 37,0 37,1 74,0 74,1 
Інші операційні витрати 065 14,6 38,1 29,2 81,5 

Валовий: 
прибуток 071 1,4 — 2,8 63,8 
збиток 072 — 56,0 — — 

Інші операційні доходи 080 629,7 602,8 1259,4 1054,3 
у тому числі: 

дохід від операційної оренди активів 081 332,4 265,6 664,7 514,3 
одержані гранти та субсидії 082 — — — — 

Дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 

083 — — — — 

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095) 090 219,3 128,8 438,6 343,0 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 091 2,2 1,3 4,4 1,3 
Витрати на оплату праці 092 127,7 87,3 255,4 173,7 
Відрахування на соціальні заходи 093 28,1 19,2 56,2 38,2 
Амортизація 094 0,9 0,2 1,8 0,4 
Інші операційні витрати 095 60,4 20,8 120,8 129,4 

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 — — — — 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 101 — — — — 

Витрати на оплату праці 102 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 103 — — — — 

Амортизація 104 — — — — 

Інші операційні витрати 105 — — — — 

Інші операційні витрати 110 444,0 313,4 888,0 678,4 



Показники Код 
рядка 

За звітний квартал Наростаючим підсумком з 
початку року 

Показники Код 
рядка План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 
(сума рядків з 111 по 115) 
у тому числі за економічними елементами: 

Матеріальні затрати 111 — — — — 

Витрати на оплату праці 112 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 113 — — — — 

Амортизація 114 — — — — 

Інші операційні витрати 115 444,0 313,4 888,0 678,4 
Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 121 — 104,6 — 96,7 
збиток 122 32,2 — 64,4 — 

Дохід від участі в капіталі 130 — — — — 

Інші фінансові доходи 140 — — — — 

Інші доходи 150 " 37,0 37,1 74,0 74,1 
у тому числі: 

дохід від реалізації фінансових інвестицій 152 — — — — 

дохід від безоплатно одержаних активів 154 37,0 37,1 74,0 74,1 
Фінансові витрати 160 — — — — 

Витрати від участі в капіталі 170 — — — — 

Інші витрати 180 — — — — 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

прибуток 191 4,8 141,7 9,6 170,8 
збиток 192 — — — — 

Податок на прибуток 200 0,9 25,5 1,8 30,7 
Чистий: 

прибуток 211 3,9 116,2 7,8 140,1 
збиток 212 — — — — 

Відрахування частини прибутку до бюджету м. 
Києва 

220 — — — — 

II. Елементи операційних витрат (разом) 
Матеріальні затрати 310 2,6 1,3 5,2 1,3 
Витрати на оплату праці 320 153,8 96,9 307,6 192,9 
Відрахування на соціальні заходи 330 33,9 21,3 67,8 42,4 
Амортизація 340 37,9 37,3 75,8 74,5 
Інші операційні витрати 350 519,0 372,3 1038,0 889,3 
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 747,2 529,1 1494,4 1200,4 
III. Капітальні інвестиції протягом року 
Капітальне будівництво 410 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 — — — — 

Придбання (виготовлення) основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів 

420 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 — — — — 

Придбання (створення) нематеріальних активів 430 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431 — — — — 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик 

440 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441 — — — — 

Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 

450 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 — — — — 

Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 

491 — — — — 

IV. Додаткова інформація на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 1.01 
Чисельність працівників 510 7,0- 6,0 7,0 6,0 
Первісна вартість основних засобів 520 4174,0 4174,0 4174,0 4174,0 
Податкова заборгованість 530 — — — — 

Заборго^айГЖ-ад^ед працівниками за 
з а ш ^ і т ^ к ^ ж і т о ^ ^ 

540 — — 
^ 

— 

( Берестовий В.І. 
розшифрувати 



Додаток 1 
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Комунальне підприємство «Печерськсервіс» 
М.КИІВ 

Підприємство 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної діяльності 
Середня кількість працівників 1 _6 
Адреса, телефон вул.Військовий проїздД тел.044-285-47-16 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

післяурожаина діяльність 

за КОПФГ 

за КВЕД 

Коди 
17 07 01 

19024635 

01.63 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 01.07.2017 р. 

КодзаДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

і 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 — — 

первісна вартість 1001 7 7 
накопичена амортизація 1002 7 7 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 — — 

Основні засоби: 1010 535 460 
первісна вартість 1011 4174 4174 
знос 1012 3639 3714 

Інвестиційна нерухомість 1015 — — 

Довгострокові біологічні активи 1020 — — 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 — — 

інші фінансові інвестиції 1035 — — 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 — — 

Відстрочені податкові активи 1045 — — 

Інші необоротні активи 1090 — — 

Усього за розділом І 1095 535 460 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 4 5 
в т.ч: виробничі запаси 1101 4 5 

незавершене виробництво 1102 — — 

готова продукція 1103 — — 

товари 1104 — — 

Поточні біологічні активи 1110 — — 

Векселі одержані 1120 — — 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 622 770 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 61 14 
з бюджетом 1135 — — 

у тому числі з податку на прибуток 1136 — — 

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів 1140 — — 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145 — — 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 67 68 
Поточні фінансові інвестиції 1160 — — 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 68 
в т. ч.: готівка * 1166 — — 

рахунки в банках 1167 1 68 
Витрати майбутніх періодів 1170 1 — 

Інші оборотні активи 1190 30 17 
Усього за розділом II 1195 786 942 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 — — 

Баланс 1300 1321 1402 



Продовження додатка 1 

Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 15 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 — — 

Капітал у дооцінках 1405 — — 

Додатковий капітал 1410 611 663 
Резервний капітал 1415 4 18 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -98 -98 
Неоплачений капітал 1425 — — 

Вилучений капітал 1430 — — 

Усього за розділом І 1495 532 598 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 — — 

Довгострокові кредити банків 1510 — — 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 
— — 

Довгострокові забезпечення 1520 — — 

Цільове фінансування 1525 — — 

Усього за розділом II 1595 — — 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 — — 

Векселі видані 1605 — — 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 — — 

товари, роботи, послуги 1615 18 1 
розрахунками з бюджетом 1620 532 656 
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 26 
розрахунками зі страхування 1625 7 6 
розрахунками з оплати праці 1630 25 21 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 116 32 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 — — 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 — — 

Поточні забезпечення 1660 — — 

Доходи майбутніх періодів 1665 75 75 
Інші поточні зобов'язання 1690 16 13 
Усього за розділом III 1695 789 804 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 — — 

Баланс 1900 1321 1402 

визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 



Продовження додатка 1 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Комунальне підприємство «Печерськсервіс» за ЄДРПОУ 

(найменування) 

Коди 
17 07 01 

19024635 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
за 6 місяців 2017 року 

Форма № 2 Код за ДКУД 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 243 62 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (179) (ЮЗ) 
Валовий: 

прибуток 2090 64 
збиток 2095 — (41) 

Інші операційні доходи 2120 1054 1172 
Адміністративні витрати 2130 (343) (291) 
Витрати на збут 2150 — — 

Інші операційні витрати 2180 (678) (786) 
Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 97 54 
збиток 2195 — — 

Доход від участі в капіталі 2200 — — 

Інші фінансові доходи 2220 — — 

Інші доходи 2240 74 74 
в т. ч. дохід від благодійної допомоги 2241 — — 

Фінансові витрати 2250 — — 

Витрати від участі в капіталі 2255 — — 

Інші витрати 2270 — — 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 171 128 
збиток 2295 — — 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -31 -23 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 — — 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток , 2350 140 105 
збиток 2355 — 



Продовження додатка 1 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 — — 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 — — 

Накопичені курсові різниці 2410 — — 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 — — 

Інший сукупний дохід 2445 — — 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 — — 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 — — 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 — — 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 140 105 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 2 
Витрати на оплату праці 2505 193 177 
Відрахування на соціальні заходи 2510 42 39 
Амортизація 2515 75 75 
Інші операційні витрати 2520 889 887 
Разом 2550 1200 1180 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 — — 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 — — 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 — — 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 — — 

Дивіденди на одну просту а щ ж ^ а 2650 — — 

~Д»£рестовий В.І. 

^Макаренко С.В. 

Керівник 

Головний бухгалті 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» 

Р/р 26008056105820 
ПАТ КБ „Приватбанк", МФО 380775 

ЄДРПОУ 19024635, ІПН 190246326558 
01103, м.Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел./факс (044) 285-47-16 

Директору 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва 
Гудзь А.А. 

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану 
за 1 квартал 2017 року 

КП "Печерськсервіс" 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 року № 37/8321 «Про деякі 
питання діяльності комунального підприємства по благоустрою Печерського району м.Києва 
«Печерськблагоустрій», підприємство входить до сфери управління виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і безпосередньо підпорядковується 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

На підставі рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 405/6621 "Про деякі 
питання діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації" та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 25.11.2013р. за №2132 "Про затвердження Статуту комунального підприємства 
иПечерськсервіс,, в січні місяці 2014 року комунальне підприємство по благоустрою Печерського 

району м.Києва "Печерськблагоустрій" було перейменовано на комунальне підприємство 
"Печерськсервіс У відповідності до нової редакції статуту підприємства основними видами його 
діяльності визначено організацію заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції; оптову 
та роздрібну торгівлю; надання побутових та інших платних послуг, пов\заних з діяльністю 
підприємства; надання в оренду (суборенду) рухомого та /або нерухомого майна(виключно за 
рішенням Власника); надання інших видів послуг що не заборонені чинним законодавством і на цій 
основі отримання прибутку. 

Середньоспискова чисельність працюючих складає 6 чоловік. 

Фінансовий план підприємства згідно запланованих обсягів в частині прибутку перевиконано, 
проте на підприємстві відсутні оборотні кошти для ведення профільної господарської діяльності, 
що визначена статутом підприємства в зв язку з тим, що борг ТОВ «АЛАДІН-13» за орендну плату 
станом на 01.04.2017р. складає-1384,1 тис.грнна даний час справа по стягненні заборгованості 
передана на виконання до Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва 



Загальна сума доходів підприємства за 1 кв. 2017року складає 700,4 тис. гун.(без ПДВ) / 
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 211,9 

тис. грн., в тому числі: 

4 1.Надходження від надання послуг та відповідального зберігання - 211,9 тис. грн. 

2. Інші операційні доходи становлять 451,5 тис. грн., в тому числі: 
4 Надходження від оренди нежитлових приміщень - 248,7 тис. грн. 
:4 Надходження компенсації комунальних послуг орендарями - 156,3 тис. грн. 
4 Відшкодування земельного податку орендарями -46,5 тис. грн.. 

3. Інші доходи становлять 37,0 тис.грн., в тому числі: 
4 Нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні актив -37,0 тис. грн.. 

Загальна сума витрат підприємства за 1 кв. 2017 року складає 671,3 тис, грн. в тому 
числі: 

1. Витрати на оплату праці- 96,0 тис .грн. 

2. Нарахування на заробітну плату -21,1 тис. грн. 

3. Інші операційні витрати -517,0 тис. грн. в т. ч. : 
4 земельний податок-118,0 тис.грн. 
4 нарахування 50% від надходжень орендної плати -97,6 тис.грн. 
4 послуги банку -0,5 тис. грн. 
4 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

приміщень - 286,8 тис. грн. 
4 Витрати на зв^язок (поштові, телеграфні.ю телефонні, мобільні, факс-послуги), канцтовари 

та госп.товари -1,9 тис.грн. 
4 Послуги по обслуговуваня програм, офісної техніки, інформаційні послуги,судові витрати -

12,2 тис. грн 
4. Амортизаційні відрахування -37,2 тис. грн. 

5.Матеріальні витрати-0,0 тис.грн. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 1 кв. 2017 року 
становить - 29,1 тис. грн. 
Податок на прибуток 18% -5,2 тис. грн. 
Чистий прибуток в розпорядженні підприємства становить - 23,9 тис. грн. 



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86 

Річний ф і н а н с о в и й п л а н з а т в е р д ж е н о 
н а к а з о м в і д « 07 » 11 20 16 р. 
№ 5 2 4 

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до 
Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені 
пунктом 5 постанови Кабінету МиністрівУкраїни від 28.02.2000 
№419 (зі змінами) 

П і д п р и є м с т в о Комунальне підприємство «Печерськсервіс» К о д и 
О р г а н у п р а в л і н н я За Е Д Р П О У 19024635 
Галузь За С П О Д У 
В и д економ , д іяльност і післяурожайна діяльність За З К Н Г 
М і с ц е з н а х о д ж е н н я м.Київ, Військовий проїзд,1 За К В Е Д 01 .63 
Т е л е ф о н 044-285-47-16 
Кер івник 

Звіт про виконання річного фінансового плану 
за І квартал 2017 року 

з а п о в н ю є т ь с я у тис, грн. з о д н и м д е с я т к о в и м з н а к о м 

П о к а з н и к и 
К о д 

р я д к а 

За зв і тний квартал 
Н а р о с т а ю ч и м п і д с у м к о м з 

початку р о к у 
П о к а з н и к и 

К о д 
р я д к а П л а н Ф а к т П л а н Ф а к т 

1 2 3 4 5 6 
І. Фінансові результати 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 010 102,4 254,3 102,4 254,3 

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 — — — — 

Податок на додану вартість 020 17,1 42,4 17,1 42,4 
Акцизний збір 030 — — — — 

Інші вирахування з доходу 040 — — — — 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 050 85,3 211,9 85,3 211,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

060 83,9 92,1 83,9 92,1 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 061 0,4 — 0,4 — 

Витрати на оплату праці 062 26,1 9,6 26,1 9,6 
Відрахування на соціальні заходи 063 5,8 2,1 5,8 2,1 
Амортизація 064 37 37 37 37 
Інші операційні витрати 065 14,6 43,4 14,6 43,4 

Валовий: 
прибуток 071 1,4 119,8 1,4 119,8 
збиток 072 — — — — 

Інші операційні доходи 080 629,7 451,5 629,7 451,5 
у тому числі: 

дохід від операційної оренди активів 081 332,3 248,7 332,3 248,7 
одержані гранти та субсидії 082 — — — — 

Дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 083 — — — — 

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095) 090 2 1 9 3 214,2 219,3 214,2 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 091 2,2 — 2,2 — 

Витрати на оплату праці 092 127,7 86,4 127,7 86,4 
Відрахування на соціальні заходи 093 28,1 19 28,1 19 
Амортизація 094 0,9 0,2 0,9 0,2 
Інші операційні витрати 095 60,4 108,6 60,4 108,6 

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 — — — — 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 101 — — — — 

Витрати на оплату праці 102 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 103 — — — — 

Амортизація 104 — — — — 

Інші операційні витрати 105 — — — — 

Інші операційні витрати 110 444 365 444 365 



Показники 
Код 

рядка 

За звітний квартал 
Наростаючим підсумком з 

початку року 
Показники 

Код 
рядка План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 
(сума рядків з 111 по 115) 
у тому числі за економічними елементами: 

Матеріальні затрати 111 — — — — 

Витрати на оплату праці 112 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 113 — — — — 

Амортизація 114 — — — — 

Інші операційні витрати 115 444 365 444 365 
Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 121 — — — — 

збиток 122 32,2 7,9 32,2 7,9 
Дохід від участі в капіталі 130 — — — — 

Інші фінансові доходи 140 — — — — 

Інші доходи 150 37 37 37 37 
у тому числі: 

дохід від реалізації фінансових інвестицій 152 — — — — 

дохід від безоплатно одержаних активів 154 37 37 37 37 
Фінансові витрати 160 — — — — 

Витрати від участі в капіталі 170 — — — — 

Інші витрати 180 — — — — 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

прибуток 191 4,8 29,1 4,8 29,1 
збиток 192 — — — — 

Податок на прибуток 200 0,9 5,2 0,9 5,2 
Чистий: 

прибуток 211 3,9 23,9 3,9 23,9 
збиток 212 — — — — 

Відрахування частини прибутку до бюджету м. 
Києва 

220 — — — — 

II. Елементи операційних витрат (разом) 
Матеріальні затрати 310 2,6 — 2,6 — 

Витрати на оплату праці 320 153,8 96 153,8 96 
Відрахування на соціальні заходи 330 33,9 21,1 33,9 21,1 
Амортизація 340 37,9 37,2 37,9 37,2 
Інші операційні витрати 350 519 517 519 517 
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 747,2 671,3 747,2 671,3 
III. Капітальні інвестиції протягом року 
Капітальне будівництво 410 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 — — — — 

Придбання (виготовлення) основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів 

420 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 — — — — 

Придбання (створення) нематеріальних активів 430 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431 — — — — 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик 

440 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441 — — — — 

Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 

450 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 — — — — 

Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 

491 — — — — 

IV. Додаткова інформація на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 1.01 
Чисельність працівників 510 6 6 6 6 
Первісна вартість основних засобів 520 4Т74 4174 4174 4174 
Податкова заборгованість 530 — — — — 

Заборгованість перед працівниками за 
заробітною^^Жґдіо 

540 — ; — — — 

( Берестовий В.І. 
розшифрувати 



Додаток 1 
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Комунальне підприємство «Печерськсервіс» 
М.КИІВ 

Підприємство 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної діяльності 
Середня кількість працівників 1 _6 
Адреса , т е л е ф о н м.Київ, Військовий проїзд, 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

післяурожайна діяльність 

за КОПФГ 

за КВЕД 

Коди 
17 04 01 

19024635 

01.63 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 01.04.2017 р. 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код На початок звітного На кінець звітного Актив 
рядка періоду періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 — — 

первісна вартість 1001 7 7 
накопичена амортизація 1002 7 7 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 — — 

Основні засоби: 1010 535 498 
первісна вартість 1011 4174 4174 
знос 1012 3639 3676 

Інвестиційна нерухомість 1015 — — 

Довгострокові біологічні активи 1020 — — 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 — — 

інші фінансові інвестиції 1035 — — 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 — — 

Відстрочені податкові активи 1045 — — 

Інші необоротні активи 1090 — — 

Усього за розділом І 1095 535 498 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 4 5 
в т. ч: виробничі запаси 1101 4 5 

незавершене виробництво 1102 — — 

готова продукція ПОЗ — — 

товари 1104 — — 

Поточні біологічні активи 1110 — — 

Векселі одержані 1120 — — 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 622 686 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 61 20 
з бюджетом 1135 — — 

у тому числі з податку на прибуток 1136 — — 

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів 1140 — — 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 — — 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 67 68 
Поточні фінансові інвестиції 1160 — — 

Гроші та їх еквіваленти, 1165 1 19 
в т. ч.: готівка 1166 — — 

рахунки в банках 1167 1 19 
Витрати майбутніх періодів 1170 1 — 

Інші оборотні активи 1190 30 26 
Усього за розділом II 1195 786 824 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 — — 

Баланс 1300 1321 1322 



Продовження додатка І 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 15 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 — — 

Капітал у дооцінках 1405 — — 

Додатковий капітал 1410 611 596 
Резервний капітал 1415 4 6 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -98 -98 
Неоплачений капітал 1425 — — 

Вилучений капітал 1430 — — 

Усього за розділом І 1495 532 519 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 — — 

Довгострокові кредити банків 1510 — — 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 
— — 

Довгострокові забезпечення 1520 — — 

Цільове фінансування 1525 — — 

Усього за розділом II 1595 — — 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 — — 

Векселі видані 1605 — — 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 — — 

товари, роботи, послуги 1615 18 8 
розрахунками з бюджетом 1620 532 596 
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 5 
розрахунками зі страхування 1625 7 7 
розрахунками з оплати праці 1630 25 26 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 116 83 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 — — 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 — — 

Поточні забезпечення 1660 — — 

Доходи майбутніх періодів 1665 75 75 
Інші поточні зобов'язання 1690 16 8 
Усього за розділом III 1695 789 803 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 — — 

Баланс 1900 1321 1322 

'Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 



Продовжен ня додатка 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Комунальне підприємство «Печерськсервіс» за Є Д Р П О У 

(найменування) 

Коди 
17 04 01 

19024635 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
за І квартал 2017 року 

Форма № 2 Код за ДКУД 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 212 31 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (92) (51) 
Валовий: 

прибуток 2090 120 

збиток 2095 — (20) 

Інші операційні доходи 2120 451 618 

Адміністративні витрати 2130 (214) (164) 

Витрати на збут 2150 — — 

Інші операційні витрати 2180 (365) (440) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 

збиток 2195 (8) (6) 
Доход від участі в капіталі 2200 — — 

Інші фінансові доходи 2220 — — 

Інші доходи 2240 37 37 

в т. ч. дохід від благодійної допомоги 2241 — — 

Фінансові витрати 2250 — — 

Витрати від участі в капіталі 2255 — — 

Інші витрати 2270 — — 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 29 31 

збиток 2295 — — 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 -6 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 — — 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток ' —ч 2350 24 25 

збиток 2355 * 
— 



I I ро до вже н ня додатка 

її. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 — — 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 — — 

Накопичені курсові різниці 2410 — — 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 — — 

Інший сукупний дохід 2445 — — 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 — — 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 — — 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 — — 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24 25 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 — 2 

Витрати на оплату праці 2505 96 98 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21 21 

Амортизація 2515 37 37 

Інші операційні витрати 2520 517 497 

Разом 2550 671 655 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 — — 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 — — 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 — — 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 — — 

Дивіденди на одну просту акцію ^ г ^ 2650 — — 

Керівник 

Головний бухгалтер 

рестовий В.І. 

Макаренко С.В. 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» 

Р/р 26008056105820 
ПАТ КБ „Приватбанк", МФО 380775 

ЄДРПОУ 19024635, ІПН 190246326558 
01103, м.Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел./факс (044) 285-47-16 

Директору 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва 
Гудзь А.А. 

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану 
за 2016 рік 

КП "Печерськсервіс" 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 року № 37/8321 «Про деякі 
питання діяльності комунального підприємства по благоустрою Печерського району м.Києва 
«Печерськблагоустрій», підприємство входить до сфери управління виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і безпосередньо підпорядковується 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

На підставі рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 405/6621 "Про деякі 
питання діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери 
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації" та розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 25.11.2013р. за №2132 "Про затвердження 
Статуту комунального підприємства "Печерськсервіс" в січні місяці 2014 року комунальне 
підприємство по благоустрою Печерського району м.Києва "Печерськблагоустрій" було 
перейменовано на комунальне підприємство "Печерськсервіс". У відповідності до нової редакції 
статуту підприємства основними видами його діяльності визначено організацію заготівлі та 
переробки сільськогосподарської продукції; оптову та роздрібну торгівлю; надання побутових 
та інших платних послуг, пов^язаних з діяльністю підприємства; надання в оренду (суборенду) 
рухомого та /або нерухомого майна(виключно за рішенням Власника); надання інших видів послуг 
що не заборонені чинніш законодавством і на цій основі отримання прибутку. 

Середньоспискова чисельність працюючих складає 6 чоловік. 

Фінансовий план підприємства згідно запланованих обсягів в частині прибутку 
перевиконано, проте на підприємстві відсутні оборотні кошти для ведення профільної 
господарської діяльності, що визначена статутом підприємства в зв \язку з тим, що борг ТОВ 
«АЛАДІН-13» за орендну плату станом на 01.01.2017р. складає-1254,5 тис.грн., на даний час 
справа по стягненні' заборгованості передана на виконання до Печерського районного 
відділу державної виконавчої служби міста Київ 



і 

Загальна сума доходів підприємства за 2016рік складає 3093,2 тис. грн.(без ПДВ) 
і 

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 278,7 
тис. гри., в тому числі: 

і 1 .Надходження від надання послуг та відповідального зберігання — 278,7 тис. грн. 

2. Інші операційні доходи становлять 2666,3 тис. грн., в тому числі: 
4 Надходження від оренди нежитлових приміщень - 1618,0 тис. грн. 
4 Надходження компенсації комунальних послуг орендарями - 500,2 тис. грн. 
4 Відшкодування земельного податку орендарями - 485,6 тис. грн.. 
4 Пені. Штрафи -62,5 

3. Інші доходи становлять 148,2 тис.грн., в тому числі: 
4 Нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні актив -148,2 тис. грн.. 

Загальна сума витрат підприємства за 2016 рік складає 3047,1 тис, грн. в тому числі: 

1. Витрати на оплату праці- 353,2 тис .грн. 

2. Нарахування на заробітну плату -77,7 тис. грн. 

3. Інші операційні витрати - 2464,5 тис. грн. в т. ч. : 
і земельний податок - 625,6 тис.грн. 
4 нарахування 50% від надходжень орендної плати - 427,5 тис.грн. 
4 послуги банку - 1,9 тис. грн. 
4 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

приміщень - 671,9 тис. грн. 
4 Витрати на зв\зок (поштові, телеграфні.ю телефонні, мобільні, факс-послуги), 

канцтовари та госп.товари -6,5 тис.грн. 
4 Послуги по обслуговуваня програм, офісної техніки, інформаційні послуги, судові витрати 

- 51,4 тис. грн 
4 Резерв сумнівних боргів-679,7 

4. Амортизаційні відрахування - 149,4 тис. грн. 
5.Матеріальні витрати-2,3 тис.грн. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2016 рік 
становить - 46,1 тис. грн. 
Податок на прибуток 18% -8,3 тис. грн. 
Чистий прибуток в розпорядженні підприємства становить -37,8 тис. грн. 



Продовжен ня додатка 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Комунальне підприємство «Печерськсервіс» за Є Д Р П О У 

(найменування) 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма № 2 Код за ДКУД [1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 279 357 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (239) (237) 

Валовий: 

прибуток 2090 40 120 

збиток 2095 — — 

Інші операційні доходи 2120 2666 1058 

Адміністративні витрати 2130 (588) (745) 

Витрати на збут 2150 — — 

Інші операційні витрати 2180 (2220) (558) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 

збиток 2195 (102) (125) 

Доход від участі в капіталі 2200 — — 

Інші фінансові доходи 2220 — — 

Інші доходи 2240 148 148 

в т.ч. дохід від благодійної допомоги 2241 — — 

Фінансові витрати 2250 — — 

Витрати від участі в капіталі 2255 — — 

Інші витрати 2270 — — 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 46 23 

збиток 2295 — — 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -8 -4 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 — — 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток ' ^ 2350 38 19 

збиток4 2355 — — 

Коди 
17 01 01 

19024635 



П родовже ння додатка 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 — — 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 — — 

Накопичені курсові різниці 2410 — — 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 — — 

Інший сукупний дохід 2445 — — 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 — — 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 — — 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 — — 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 38 19 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 4 

Витрати на оплату праці 2505 353 314 

Відрахування на соціальні заходи 2510 78 116 

Амортизація 2515 149 151 

Інші операційні витрати 2520 2465 955 

Разом 2550 3047 1540 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 — — 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 — — 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 — — 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 — — 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 — — 



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86 

Річний фінансовий план з а т в е р д ж е н о 
наказом в і д « 02 » 11 2015 р. 
№ 5 1 5 

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до 
Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені 
пунктом 5 постанови Кабінету МиністрівУкраїни від 28.02.2000 
№419 (зі змінами) 

Підприємство Комунальне підприємство «Печерськсервіс» Коди 
Орган управління За Е Д Р П О У 19024635 
Галузь За С П О Д У 
Вид економ, діяльності післяурожайна діяльність За З К Н Г 
Місцезнаходження м.Київ, Військовий проїзд,! За К В Е Д 01.63 
Телефон 044285-47-16 
Керівник 

Звіт про виконання річного фінансового плану 
за 2016 рік 

заповнюється у тис, грн. з одним десятковим знаком 

Показники 
Код 

рядка 

За звітний квартал 
Наростаючим підсумком з 

початку року 
Показники 

Код 
рядка План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 
І. Фінансові результати 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 010 103,4 164,3 413,5 334,5 

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 — — — — 

Податок на додану вартість 020 17,3 27,4 68,9 55,8 
Акцизний збір 030 — — — — 

Інші вирахування з доходу 040 — — — — 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 050 86,1 136,9 344,6 278,7 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 060 84,8 76,9 339,1 238,7 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 061 — — — 0.4 
Витрати на оплату праці 062 24,5 6 97.8 8.9 
Відрахування на соціальні заходи 063 9 1,3 36 1.9 
Амортизація 064 37 37,1 148,2 148,2 
Інші операційні витрати 065 14,3 32,5 57,1 79,3 

Валовий: 
прибуток 071 1,3 60 5,5 40 
збиток 072 — — — — 

Інші операційні доходи 080 525,1 812,1 2100,4 2666,3 
у тому числі: 

дохід від операційної оренди активів 081 458.1 461,1 1832,4 1618 
одержані гранти та субсидії 082 — — — — 

Дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 083 — — — — 

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095) 090 205,7 178 822,1 588,4 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 091 2,9 0,1 11,4 1,9 
Витрати на оплату праці ' 092 127 83.9 507,8 344.3 
Відрахування на соціальні заходи 093 46.7 18,6 ь. 186.7 75.8 
Амортизація 094 0,9 0,3 3,6 1,2 
Інші операційні витрати 095 28,2 75,1 112.6 165,2 

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 — — — — 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 101 — — — — 

Витрати на оплату праці 102 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 103 — — — — 

Амортизація 104 — — — — 

Інші операційні витрати 105 — — — — 

Інші операційні витрати 110 353,3 1090,9 1413 2220 



Показники Код 
рядка 

За звітний квартал 
Наростаючим підсумком з 

початку року 
Показники Код 

рядка План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 
(сума рядків з 111 по 115) 
у тому числі за економічними елементами: 

Матеріальні затрати 111 — — — — 

Витрати на оплату праці 112 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 113 — — — — 

Амортизація 114 — — — — 

Інші операційні витрати 115 353,3 1090,9 1413 2220 
Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 121 — — — — 

збиток 122 32,6 396,8 129.2 102,1 
Дохід від участі в капіталі 130 — — — — 

Інші фінансові доходи 140 — — — — 

Інші доходи 150 37,2 37,1 148,2 148,2 
у тому числі: 

дохід від реалізації фінансових інвестицій 152 — — — — 

дохід від безоплатно одержаних активів 154 37,2 37,1 148,2 148,2 
Фінансові витрати 160 — — — — 

Витрати від участі в капіталі 170 — — — — 

Інші витрати 180 — — — — 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

прибуток 191 4,6 — 19 46,1 
збиток 192 — 359,7 — — 

Податок на прибуток 200 0,8 — 3,4 8,3 
Чистий: 

прибуток 211 3,8 — 15,6 37,8 
збиток 212 — 359,7 — — 

Відрахування частини прибутку до бюджету м. 
Києва 

220 — — — — 

II. Елементи операційних витрат (разом) 
Матеріальні затрати 310 2,9 0,1 11,4 2,3 
Витрати на оплату праці 320 151,5 89,9 605,6 353,2 
Відрахування на соціальні заходи 330 55,7 19,9 222,7 77,7 
Амортизація 340 37.9 37,4 151,8 149,4 
Інші операційні витрати 350 395,8 1198.5 1582,7 2464,5 
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 643,8 1345,8 2574,2 3047,1 
III. Капітальні інвестиції протягом року 
Капітальне будівництво 410 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 — — — — 

Придбання (виготовлення) основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів 420 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 — — — — 

Придбання (створення) нематеріальних активів 430 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431 — — — — 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик 

440 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441 — — — — 

Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 

450 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 — — — — 

Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 491 — _ — — — 

IV. Додаткова інформація на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 1.01 
Чисельність працівників 510 7 6 7 6 
Первісна вартість основних засобів 520 4295 4181 4295 4181 
Податкова заборгованість 530 — — — — 

Заборговащстьперед працівниками за 
з а р д ^ а д ю ^ а т р ю > 540 — — — 



Додаток 1 
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Комунальне підприємство «Печерськсервіс» 
М.КИІВ 

Підприємство 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної діяльності 
Середня кількість працівників 1 _6 
Адреса, телефон м.Київ, Військовий проїзд,! 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

післяурожайна діяльність 

за КОПФГ 

за КВЕД 

17 
Коди 

01 01 
19024635 

01.63 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 01.01.2017 р. 

Форма № 1 КодзаДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 — — 

первісна вартість 1001 7 7 
накопичена амортизація 1002 7 7 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 — — 

Основні засоби: 1010 684 535 
первісна вартість 1011 4174 4174 
знос 1012 3490 3639 

Інвестиційна нерухомість 1015 — — 

Довгострокові біологічні активи 1020 — — 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 — — 

інші фінансові інвестиції 1035 — — 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 — — 

Відстрочені податкові активи 1045 — — 

Інші необоротні активи 1090 — — 

Усього за розділом І 1095 684 535 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 4 4 
в т. ч: виробничі запаси 1101 4 4 

незавершене виробництво 1102 — _ 
готова продукція ПОЗ — 

товари 1104 — — 

Поточні біологічні активи 1110 — — 

Векселі одержані 1120 — — 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 197 622 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 54 61 
з бюджетом 1135 — — 

у тому числі з податку на прибуток 1136 — — 

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів 1140 — — 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145 — — 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 67 
Поточні фінансові інвестиції 1160 — — 

Гроші та їх еквіваленти ' 1165 7 1 
в т. ч.: готівка 1166 — — 

рахунки в банках 1167 1 
Витрати майбутніх періодів 1170 — 1 
Інші оборотні активи 1190 19 30 
Усього за розділом II 1195 287 786 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 — — 

Баланс 1300 971 1321 



« Пасив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 15 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 — — 

Капітал у дооцінках 1405 — — 

Додатковий капітал 1410 725 611 
Резервний капітал 1415 — 4 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -98 -98 
Неоплачений капітал 1425 — — 

Вилучений капітал 1430 — — 

Усього за розділом І 1495 642 532 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 — — 

Довгострокові кредити банків 1510 — — 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 
— — 

Довгострокові забезпечення 1520 — — -

Цільове фінансування 1525 — — 

Усього за розділом II 1595 — — 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 — — 

Векселі видані 1605 — — 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 — — 

товари, роботи, послуги 1615 2 18 
розрахунками з бюджетом 1620 141 531 
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 50 
розрахунками зі страхування 1625 11 7 
розрахунками з оплати праці 1630 21 25 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 41 116 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 1640 20 учасниками 1640 20 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 — — 

Поточні забезпечення 1660 — — 

Доходи майбутніх періодів 1665 75 75 
Інші поточні зобов'язання 1690 18 17 
Усього за розділом III 1695 329 789 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 — — 

Баланс 1900 971 1321 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» 

Р/р 26008056105820 
ПАТ КБ „Приватбанк", МФО 380775 

ЄДРПОУ 19024635, ІПН 190246326558 
01103, м.Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел./факс (044) 285-47-16 

Директору 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва 
Гудзь А.А. 

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану 
за 2015 рік 

КП "Печерськсервіс" 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 року № 37/8321 «Про деякі 
питання діяльності комунального підприємства по благоустрою Печерського району м.Києва 
«Печерськблагоустрій», підприємство входить до сфери управління виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і безпосередньо підпорядковується 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

На підставі рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 405/6621 "Про деякі 
питання діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери 
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації" та розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 25.11.2013р. за №2132 иПро затвердження 
Статуту комунального підприємства "Печерськсервіс" в січні місяці 2014 року комунальне 
підприємство по благоустрою Печерського району м.Києва "Печерськблагоустрій" було 
перейменовано на комунальне підприємство "Печерськсервіс". У відповідності до нової редакції 
статуту підприємства основними видами його діяльності визначено організацію заготівлі та 
переробки сільськогосподарської продукції; оптову та роздрібну торгівлю; надання побутових 
та інших платних послуг, пов^язаних з діяльністю підприємства; надання в оренду (суборенду) 
рухомого та /або нерухомого майна(виключно за рішенням Власника); надання інших видів послуг 
що не заборонені чинніш законодавством і на цій основі отримання прибутку. 

Середньоспискова чисельність працюючих складає 5 чоловік. 

Фінансовий план підприємства згідно запланованих обсягів не виконано у зв 'язку з тим, що 
приміщення, які знаходяться на балансі підприємства загальною площею 1823,1 кв.м., які у 
відповідності до рішення Київської міської ради від 26.12.2014р. №756/756 «Про передачу в 
оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва 
єдиним претендентам на право оренди» та рішення конкурсної комісії з питань оренди майна 
територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності від 19.02.2015р. 
були фактично передані в орендне користування з 20.10.2015р. Також звертаємо увагу, що для 
об'єктів оренди, дата оцінки яких встановлена після 01.09.2014р., орендні ставки, визначені 
Методикою розрахунку орендної плати згідно положення про оренду майна територіальної 



громади м.Києва,затвердженого рішенням КМР від 21.04.2015р., застосовуються у розмірі 50% 
встановленого обсягу, що також впливає на дохід підприємства. 

Враховуючи вищевикладені обставини, на підприємстві відсутні оборотні кошти для 
ведення профільної господарської діяльності, що визначена статутом підприємства. 

Загальна сума доходів підприємства за 2015рік складає 1562,9 тис. грн. (без ПДВ) 

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 357,0 
тис. грн., в тому числі: 

4 1.Надходження від надання послуг та відповідального зберігання - 357,0 тис. грн. 

2. Інші операційні доходи становлять 1057,7 тис. грн., в тому числі: 
4 Надходження від оренди нежитлових приміщень - 709, 7 тис. грн. 
4 Надходження компенсації комунальних послуг орендарями - 246,2 тис. грн. 
4 Відшкодування земельного податку орендарями - 99,8 тис. грн.. 
4 Отримана пеня-2,0 

3. Інші доходи становлять 148,2 тис.грн., в тому числі: 
4 Нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні актив -148,2 тис. грн.. 

Загальна сума витрат підприємства за 2015 рік складає 1540,2 тис. грн. в тому числі: 

1. Витрати на оплату праці- 314,0 тис .грн. 

2. Нарахування на заробітну плату -115,8 тис. грн. 

3. Інші операційні витрати - 955,5 тис. грн. в т. ч. : 
і земельний податок-274,4 тис.грн. 
4 нарахування 50% від надходжень орендної плати -330,9 тис.грн. 
4 послуги банку -1,7 тис. грн. 
і Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

приміщень - 324,8 тис. грн. 
4 Витрати на зв^язок (поштові, телеграфні.ю телефонні, мобільні, факс-послуги), 

канцтовари та госп.товари - 12,0 тис.грн. 
4 Послуги по обслуговуваня програм, офісної техніки, інформаційні послуги -2,8 тис.грн 
4 Інші витрати -8,9 тис грн.. 

4. Амортизаційні відрахування - 151,3 тис. грн. 
5.Матеріальні витрати-3,6 тис.грн. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015рік 
становить - 22,7 тис. грн. 
Податок на прибуток 18% - 4,1 тис. грн. 
Чистий прибуток в розпорядженні підприємства становить -18,6 тис. грн. 

Чистий прибуток згідно фінансового плану на 2015 рік -14,3 тис.грн. 
Фактично чистий прибуток за 4 квартал 2015 року-40,3 тис.грн. 

Відрахування частини чистого пр 
за 4 квартал 2015 - 20,1 тис. гі 

Директор 
Головний бухгалтер 

джету м. Києва 

B. І. Берестовий 
C.В.Макаренко 



Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 
(зі змінами) до Департаменту комунальної власності 
м.Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 
5 постанови Кабінету МиністрівУкраїни від 28.02.2000 
№419 (зі змінами) 

Р і ч н и й ф і н а н с о в и й п л а н з а т в е р д ж е н о 
н а к а з о м від " 1 1 . 0 2 . " 2 0 1 5 р о к у 
№ 97 

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86 

П і д п р и є м с т в о Комунальне підприємство «Печерськсервіс» К о д и 
О р г а н управл іння За Е Д Р П О У 19024635 
Г а л у з ь За С П О Д У 
В и д е к о н о м , д і яльност і післяурожайна діяльність За З К Н Г 
М і с ц е з н а х о д ж е н н я м.Київ, Військовий проїзд,1 тел.044-285-47-16 За К В Е Д 01 .63 
Т е л е ф о н 
К е р і в н и к 

Звіт про виконання річного фінансового плану 
за 2015 рік 

з а п о в н ю є т ь с я у тис, грн. з о д н и м д е с я т к о в и м з н а к о м 

П о к а з н и к и 
К о д 

р я д к а 

За з в і т н и й к в а р т а л 
Н а р о с т а ю ч и м п і д с у м к о м з 

п о ч а т к у р о к у 
П о к а з н и к и 

К о д 
р я д к а П л а н Ф а к т П л а н Ф а к т 

1 2 3 4 5 6 
І. Фінансові результати 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 119,6 76,2 478,1 428,4 

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 — — — — 

Податок на додану вартість 020 20 12,7 79,7 71,4 
Акцизний збір 030 — — — — 

Інші вирахування з доходу 040 — — — — 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

050 99,6 63,5 398,4 357 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

060 70,5 51,8 282,1 236,7 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 061 — 1 — 1,2 
Витрати на оплату праці 062 21,7 — 86,6 20,8 
Відрахування на соціальні заходи 063 7,9 — 31,8 7,7 
Амортизація 064 — 37,1 — 148,2 
Інші операційні витрати 065 40,9 13,7 163,7 58,8 

Валовий: 
прибуток 071 29,1 11,7 116,3 120,3 
збиток 072 — — — — 

Інші операційні доходи 080 411 459,4 1643,9 1057,7 
у тому числі: 

дохід від операційної оренди активів 081 356,7 278,4 1427,1 809,5 
одержані гранти та субсидії 082 — — — — 

Дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 083 — — — — 

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095) 090 204,6 188,3 818,5 745,1 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати ' 091 4 2,1 16,1 2,4 
Витрати на оплату праці 092 105,9 80,6 423,3 293,2 
Відрахування на соціальні заходи 093 38,9 29,7 155,6 108,1 
Амортизація 094 37,8 0,9 151,2 3,1 
Інші операційні витрати 095 18 75 72,3 338,3 

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 — ' — — — 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 101 — — — — 

Витрати на оплату праці 102 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 103 — — — — 

Амортизація 104 — — — — 

Інші операційні витрати 105 — — — — 



Показники 
Код 

рядка 

За звітний квартал 
Наростаючим підсумком з 

початку року 
Показники 

Код 
рядка План Ф а к т План Факт 

1 2 3 4 5 6 
Інші операційні витрати 
(сума рядків з 111 по 115) 

110 268,1 270,8 1072,7 558,4 

у тому числі за економічними елементами: 
Матеріальні затрати 111 — — — — 

Витрати на оплату праці 112 — — — — 

Відрахування на соціальні заходи 113 — — — — 

Амортизація 114 — — — — 

Інші операційні витрати 115 268,1 270,8 1072,7 558,4 
Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 121 — 12 — — 

збиток 122 32,6 — 131 125,5 
Дохід від участі в капіталі 130 — — — — 

Інші фінансові доходи 140 — — — — 

Інші доходи 150 37 37,1 148,2 148,2 
у тому числі: 

дохід від реалізації фінансових інвестицій 152 — — — — 

дохід від безоплатно одержаних активів 154 — — — — 

Фінансові витрати 160 — — — — 

Витрати від участі в капіталі 170 — — — — 

Інші витрати 180 — — — — 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

прибуток 191 4,4 49,1 17,2 22,7 
збиток 192 — — — — 

Податок на прибуток 200 0,8 8,8 2,9 4,1 
Чистий: 

прибуток 211 3,6 40,3 14,3 18,6 
збиток 212 — — — — 

Відрахування частини прибутку до бюджету м. 
Києва 

220 1,8 20,1 7,2 26,8 

II. Елементи операційних витрат (разом) 
Матеріальні затрати 310 4 3,1 16,1 3,6 
Витрати на оплату праці 320 127,6 80,6 509,9 314 
Відрахування на соціальні заходи 330 46,8 29,7 187,4 115,8 
Амортизація 340 37,8 38 151,2 151,3 
Інші операційні витрати 350 327 359,5 1308,7 955,5 
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 543,2 510,9 2173,3 1540,2 
III. Капітальні інвестиції протягом року 
Капітальне будівництво 410 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 — — — — 

Придбання (виготовлення) основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів 420 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 — — — — 

Придбання (створення) нематеріальних активів 430 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431 — — — — 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик 440 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441 — — — — 

Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 

450 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 — — — — 

Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 — — — — 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 491 — - — — — 

IV. Додаткова інформація на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 1.01 
Чисельність працівників -/ 510 7 4 7 5 
Первісна вартість основних засобів 520 4293 4293 4295 4174 
Податкова заборгованість 530 — — — 

3 а б о р г о в а т ^ ^ ^ е ^ п ^ ^ ш н и к а м и за 
заробітного п І ^ ^ щ ^ ^ * ^ 540 — — — — 

К е р і Щ а т М І Ш І ^ у ^ ^ / (—Берестовий В.І. ) 
\ * у / / розшифрувати 

М. П. І о М ^ Ж / / 



Додаток 1 
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Комунальне підприємство «Печерськсервіс» 
М.КИІВ 

Підприємство 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної діяльності 
Середня кількість працівників 1 5 
Адреса, телефон м.Київ, Військовий проїзд, 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

післяурожайна діяльність 

за КОПФГ 

за КВЕД 

16 
Коди 

01 01 
19024635 

01.63 

тел.044-285-47-16 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 01.01.2016 р. 

КодзаДКУД 1801001 

Актив Код На початок звітного На кінець звітного Актив 
рядка періоду періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 — 

первісна вартість 1001 10 7 
накопичена амортизація 1002 9 7 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 — — 

Основні засоби: 1010 834 684 
первісна вартість 1011 4295 4174 
знос 1012 3461 3490 

Інвестиційна нерухомість 1015 — — 

Довгострокові біологічні активи 1020 — — 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 — — 

інші фінансові інвестиції 1035 — — 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 — — 

Відстрочені податкові активи 1045 — — 

Інші необоротні активи 1090 — — 

Усього за розділом І 1095 835 684 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 5 4 
в т. ч: виробничі запаси 1101 4 

незавершене виробництво 1102 — — 

готова продукція ПОЗ — — 

товари 1104 — — 

Поточні біологічні активи 1110 — — 

Векселі одержані 1120 — — 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 31 197 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 28 54 
з бюджетом 1135 — — 

у тому числі з податку на прибуток 1136 — — 

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів 1140 — — 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 — — 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 6 
Поточні фінансові інвестиції 1160 — — 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 7 
в т. ч.: готівка 1166 — — 

рахунки в банках 1167 2 > 7 
Витрати майбутніх періодів 1170 — — 

Інші оборотні активи 1190 6 19 
Усього за розділом II 1195 102 287 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 — — 

Баланс 1300 937 971 



Продовження додатка і 

Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 15 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 — — 

Капітал у дооцінках 1405 — — 

Додатковий капітал 1410 874 725 
Резервний капітал 1415 — — 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -90 -98 
Неоплачений капітал 1425 — — 

Вилучений капітал 1430 — — 

Усього за розділом І 1495 799 642 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 — — 

Довгострокові кредити банків 1510 — — 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 
— — 

Довгострокові забезпечення 1520 — — 

Цільове фінансування 1525 — — 

Усього за розділом II 1595 — — 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 — — 

Векселі видані 1605 — — 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 — — 

товари, роботи, послуги 1615 6 2 
розрахунками з бюджетом 1620 46 141 
у тому числі з податку на прибуток 1621 6 1 
розрахунками зі страхування 1625 5 11 
розрахунками з оплати праці 1630 20 21 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 35 41 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 1 20 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 — — 

Поточні забезпечення 1660 — — 

Доходи майбутніх періодів 1665 — 75 
Інші поточні зобов'язання 1690 25 18 
Усього за розділом III 1695 138 329 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 — — 

Баланс ^ ї ш ^ . 1900 937 971 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Берестовий В.І. 

Макаренко С.В. 

визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 



II р одо вже н н я до латка 

П і д п р и є м с т в о Комунальне підприємство «Печерськсервіс» 
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

Коди 
16 01 01 

1 9 0 2 4 6 3 5 
(найменування) 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма № 2 Код за ДКУД |1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 357 476 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (237) (294) 

Валовий: 

прибуток 2090 120 182 

збиток 2095 — — 

Інші операційні доходи 2120 1058 767 

Адміністративні витрати 2130 (745) (588) 

Витрати на збут 2150 — — 

Інші операційні витрати 2180 (558) (487) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 

збиток 2195 (125) (126) 

Доход від участі в капіталі 2200 — — 

Інші фінансові доходи 2220 — — 

Інші доходи 2240 148 148 

в т. ч. дохід від благодійної допомоги 2241 — — 

Фінансові витрати 2250 — — 

Витрати від участі в капіталі 2255 — — 

Інші витрати 2270 — — 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 23 22 

збиток 2295 — — 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 -6 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 — — 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 19 16 

збиток 2355 ч 
— 

і 



Продовження додатка 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 — — 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 — — 

Накопичені курсові різниці 2410 — — 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 — — 

Інший сукупний дохід 2445 — — 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 — — 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 — — 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 — — 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 19 16 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 6 

Витрати на оплату праці 2505 314 307 

Відрахування на соціальні заходи 2510 116 113 

Амортизація 2515 151 154 

Інші операційні витрати 2520 955 789 

Разом 2550 1540 1369 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 — — 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 — — 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 — — 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 — — 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 — — 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 


