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Основна інформація про підприємствоОсновна інформація про підприємство

• До 2000 року підприємство справно виконувало покладені на 
нього функції. За підприємством було закріплено 12 АЗС, 3 
бази зберігання 6 бензовозів різної місткості 3 базибази зберігання, 6 бензовозів різної місткості, 3 бази 
зберігання твердих видів палива. За період c 2001 року 
підприємство зазнало значну кількість трансформацій і змін. 
Cтаном на 2018 рік за комунальним підприємством 
збереглася 1 база по зберіганню твердих видів палива. 
Проведений аналіз роботи підприємства вивчення тенденційПроведений аналіз роботи підприємства, вивчення тенденцій 
розвитку паливного ринку, а так само міжнародний досвід 
вимагають переосмислення місця і ролі ККВП "Міськпаливо" 
в системі міського господарства, а існуюче положення робить 
доцільною пропозицію декількох варіантів розвитку 
підприємства виходячи з покладених на нього функцій і



Доцільності підприємстваДоцільності підприємства
і
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Основна інформація про підприємствоОсновна інформація про підприємство
• Взаємовідносини з бюджетом ‐ НеВзаємовідносини з бюджетом  Не 
фінансується

• Код ЄДРПОУ ‐ 01879448
Юридичний адрес

• Поштовий індекс ‐ 01001
• Повна назва ‐ Київське комунальне
виробниче підприємство
"Міськпаливо"

д
• Тип та назва населеного пункту 
‐ м. Київ

• Скорочена назва ‐ ККВП 
"Міськпаливо"
В і і Р іб і

• Тип на назва вулиці ‐ вулиця 
Михайлівська

• №будинка ‐ 15/1‐Б
• Вид діяльності ‐ Роздрібна торгівля
пальним

• Метод господарювання ‐

№ будинка  15/1 Б

д д р
Госпрозрахункова установа



Характер діяльності підприємстваХарактер діяльності підприємстваХарактер діяльності підприємстваХарактер діяльності підприємства

З б і бі іЗабезпечення твердим паливом населення міста, робітників 
і службовців, які одержують паливо за колективними 
договорами

Виконання планів економічного розвитку

Вдосконалення мережі паливних складів і зміцнення їх д р д ц
матеріальної – технічної бази



Підприємство згідно з покладених на нього Підприємство згідно з покладених на нього 
завданьзавдань

В б Р бВизначає потребу 
споживачів у 

паливі

Розробляє 
проекти 

реалізації палива

Складає 
рознарядки на 

Укладає договори з 
підприємствами на р р д

поставку 
твердого палива

д р
забезпечення 

поставок палива

Веде облік, контроль та 
оперативне 

регулювання поставок 

Здійснює оптову та 
роздрібну 
торгівлю, 

закупівельнуусіх видів палива закупівельну 
діяльність



ОсновніОсновні показникипоказники діяльностідіяльності підприємствапідприємстваОсновніОсновні показникипоказники діяльностідіяльності підприємствапідприємства
за 2016 за 2016 –– 2017 2017 рррр. (. (тис.грнтис.грн.).)
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Звіт про виконання результатів фінансовогоЗвіт про виконання результатів фінансовогоЗвіт про виконання результатів фінансового Звіт про виконання результатів фінансового 
плану у  2016 роціплану у  2016 році

• Підприємство здійснює 

Класс 2015 2016

Дохід від 509 247зовнішньоекономічну діяльність, 
експортує продукцію, послуги 
власного виробництва та імпортує 

Дохід від 
реалізації 509 247

Чистий  424 206товар та послуги для 
забезпечення власної діяльності.

дохід 424 206



Шляхи та пропозиції щодо розвиткуШляхи та пропозиції щодо розвиткуШляхи та пропозиції щодо розвитку Шляхи та пропозиції щодо розвитку 
підприємства на 2018 рікпідприємства на 2018 рік

Залишити постачання твердими видами палива соціальні
верстви населення.

Узгодити змiни щодо визначення генеральним закупником
«Мiськпаливо» для КП які входять до складу КМДА«Мiськпаливо» для КП які входять до складу КМДА. 
Очолити централізоване постачання паливом тепломережі, 
котельні та iншi об'єкти,якi передає на баланс місту, р д у
«Київенерго».
Розвиток технологічної бази підприємства за рахунок
системи фінансового лізингу не витрачаючи кошти бюджету.



АльтернативнАльтернативнiiшляхишляхи виходувиходу зз кризикризиАльтернативнАльтернативнiiшляхи шляхи виходувиходу зз кризикризи
««МіськпаливоМіськпаливо»»

Великі ТЕЦ покривають далеко не усю територію міста, та 
забезпечуються теплом від невеликих котельних, чиї труби видно 

і ' і У К і ісеред масивів п'ятиповерхівок. У Києві під час опалювального сезону 
діє 221 котельна.

Закупка альтернативного виду палива, а саме мазут (якого на данийу р ду , у ( д
час бракує на ТЕЦ, та СТ), для потреб Києвенерго, в звязку з ситуацією
на ринку блакитного палива і неможливістю залишити місто Київ без 
тепла, та гарячої води.тепла, та гарячої води.

Привести підприємство до стабільного прибутку за рахунок
оптимізації його роботи і повного перезавантаженняоптимізації його роботи і повного перезавантаження.


