
Звіт 

роботи КП «Антрацит» за 9 місяців 2021 року 

 

Комунальне підприємство Арцизьке підприємство «Антраци» Арцизької 

міської ради засноване за рішенням Арцизької міської ради від 20 листопада 

2020 року №11-VIII та на підставі комунальної власності засновника, яким є 

Арцизька міська рада, шляхом перетворення Арцизького районного 

комунального підприємства «Антрацит» Арцизької районної ради, є його 

правонаступником. 

Підприємство знаходиться за адресою: м. Арциз, вул.. Бондарева, 1, 

площа земельної ділянки 1,5 га, право власності користування земельною 

ділянкою – акт на право постійного користування землею від 18.11.1997 року 

рішення міської ради № 377. 

Основний вид діяльності за КВЕД: 

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і 

подібними продуктами. 

Директор підприємства Ангурян Валентина Семенівна працює на посаді 

з 2009 року. 

Загальна вартість комунального майна складає – 103 756 грн. 

- забудови – 55 955 грн. 

- транспорт – 41 662 грн. 

- обладнання – 6 138 грн. 

Майно є власністю Арцизької міської ради. 

За штатним розписом на підприємстві передбачено 7 штатних одиниць, з 

них передбачено 2 керівні посади та 5  виробничих. Але, станом на 

01.10.2021 року на підприємстві працює 3 особи, у зв’язку зі скрутним 

фінансовим становищем. 

Місячний фонд оплати праці згідно фактичної кількості працюючих 

складає 20 100 грн. 

За 9 місяців 2021 року КП «Антрацит»: 

отримано чистого доходу від реалізації продукції 791,1 тис. грн., 

собівартість реалізованої продукції – 708,0 тис. грн.,  

інші витрати – 76,5 тис. грн..,  

Фінансовий результат до оподаткування – 6,6 тис. грн.. 

Податок на прибуток – 1,2 тис. грн.. 

Чистий прибуток – 5,4 тис. грн.. 

 



До собівартості реалізованої продукції включено (код 2050) – 708,0 тис. 

грн.: 

1. собівартість товару – 411,1 тис. грн.. 

2. заробітна плата – 296,9 тис. грн.. 

 

Витрати (код 2165) за 9 місяців 2021 року складають 76,5 тис. грн..: 

- сплата ЄСВ – 65,3 тис. грн. 

- послуги банку – 2,5 тис. грн.. 

- ПАТ «Укртелеком» - 0,5 тис.грн. 

- Електроенергія – 4,1 тис. грн.. 

- Обслуговування касового апарату – 1,9 тис. грн.. 

- Інформаційні послуги «Соната» (ключі, ліцензія) – 2,2 тис. грн.. 

 

За зазначений період проведено реалізації твердого палива у кількості 

205 тонн. 

У зв’язку з економічною нестабільністю ринку в країні, яка виникла 

протягом 2020-2021 року, підприємство працює в режимі кредитування 

шляхом укладання договорів з постачальниками без оплати та з подальшою 

оплатою реалізованої продукції. 

Не маючи можливості укладати договори з постачальниками на 

довготривалий термін, у зв’язку з коливанням цін, підприємство не в змозі 

планувати доходи та витрати. 

   

 


