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1. Роль навчальної дисципліни у підготовці фахівців 

 Загальний обсяг навчальної роботи студента х курсу «Спецкурс з економіки 

підприємств міського господарства» за навчальним планом 1,5/54 год. 

 Мета викладання дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств 

міського господарства» - надати студентам ґрунтовні знання з основних 

розділів економіки підприємств міського господарства під кутом зору 

реформування галузі задля забезпечення ефективності господарювання на рівні 

підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також набуття 

студентами необхідних практичних навичок, щодо управління ринковою 

економікою на сучасному етапі розвитку. 

     Житлово-комунальне господарство – важлива соціальна галузь, яка 

забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-

комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних 

взаємовідносин в державі. 

Сьогодні ЖКГ є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма 

проблемами, які останнім часом особливо загострилися. 

     Фінансове становище підприємств, що надають ЖКП, незадовільне. 

Невирішеними залишаються питання фінансування утримання, розвитку та 

модернізації потужностей, насамперед водопостачання  та водовідведення, 

санітарної очистки та переробки сміття. 

      Підприємства ЖКГ не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації 

структури тарифів і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних 

ресурсів.  

      Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий 

характер проблем, для розв’язання яких, а також для забезпечення переходу до 

нової моделі сталого функціонування ЖКГ необхідно проведення житлово-

комунальної реформи. 

      Для проведення реформи житлово-комунального господарства необхідні 

висококваліфіковані фахівці в даній сфері, зокрема економісти, які б мали не 

тільки ґрунтовні знання з галузевої економіки, але й добре б володіли 
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питаннями причинно-наслідкових зв’язків галузей. Надання студентам-

випускникам спеціальності 7.050107 та 8.050107 (підприємств міського 

господарства) знань, які б задовольняли викладені вимоги, ставить за мету 

«Спецкурс з економіки підприємств міського  господарства». 

     В наслідок вивчення дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств 

міського  господарства» студент повинен знати: 

-  Зміст економічних категорій; 

-  Господарський механізм; 

-  Взаємозв’язок явищ та показників; 

- Механізм ціноутворення; 

-  Методи запровадження стимулів до економічного і раціонального 

господарювання та використання ресурсів; 

-  Шляхи забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузях ЖКГ. 

Вміти: 

 Оцінювати явища та визначати тенденції зміни показників; 

 Розраховувати собівартість продукції (послуг) підприємств житлово-

комунального господарства; 

 Економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення; 

 Вибирати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію та підвищення якості житлово-комунального 

обслуговування; 

 Виконувати розрахунки тарифів та розробити цінову політику 

підприємства; 

 Виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності 

підприємств ЖКГ, виявити резерви підвищення ефективності та використання 

трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів, розробляти заходи 

щодо їх використання у виробництві. 

 Вивчення дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств міського  

господарства» передбачає, що студенти уже оволоділи такими дисциплінами: 

• Політична економія; 
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• Економічна теорія; 

• Технологія виробництва; 

• Економіка підприємства; 

• Аналіз господарської діяльності; 

• Статистика; 

• Планування; 

• Менеджмент; 

• Ціноутворення; 

• Фінанси підприємств міського господарства. 

     Знання «Спецкурсу з економіки підприємств міського  господарства» слід 

застосовувати у дипломних проектах. 

 

2. Розподіл часу за темами та формами навчальної роботи студента 

Зміст навчальної дисципліни 
(теми, підтеми) 

Денне відділення Заочне відділення 
Л П Лз СРС Л П Лз СРС 

Тема 1. Економіка міського 
господарства як галузь народного 
господарства 

2 - - 6 1 1 - 8 

Тема 2. Цілі та задачі реформування 
ЖКГ 2 2 - 4 1 - - 8 

Тема 3. Головні напрямки 
реформування ЖКГ 2 2 - 6 1 - - 7 

Тема 4. Формування ринкових 
механізмів функціонування та 
розвитку житлово-комунального 
комплексу 

2 4 - 6 - 1 - 8 

Тема 5. Фінансово-економічне, 
правове, методичне та інформаційне 
забезпечення реформування ЖКГ 

2 2 - 4 - - - 8 

Тема 6. Забезпечення реалізації 
соціальних гарантій та соціально-
економічні результати 
реформування ЖКГ 

2 2 - 4 1 2 - 7 

Всього 12 12 - 30 4 4 - 46 
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3. Зміст дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств міського 
господарства» за змістовими модулями . Всього обсяг – 1,5/54 

 

Змістовий модуль 1 (ЗМ). Економіка міського господарства (0,5 кредита/ 

18 годин, тема 1) 

1.1. Сутність поняття «Міське господарство». 

1.1.1. Склад та структура міського господарства. 

1.1.2. Поняття підприємства, його місія і різноманітні цілі. Головні напрямки 

діяльності. 

1.1.3. Класифікація підприємств та її практичне значення. 

1.1.4. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. 
 

1.2. Управління підприємствами 

1.2.1. Поняття та теоретико-методологічна основа класифікації методів 

управління. 

1.2.2. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і 

соціально-психологічних методів управління. 

1.2.3. Організаційні форми реалізації методів управління суб’єктами 

господарювання різного рівня. 

1.2.4. Сутність і параметри організаційної структури управління 

підприємством. 

1.2.5. Принципи та етапи процесу побудови оргструктур управління 

виробничими  й невиробничими підприємствами. 

1.2.6. Особливості вибору організаційних структур управління для 

новостворених підприємств різних розмірів і форм власності. 
 

1.3. Формування ринкового середовища. 

1.3.1. Поняття й загальна характеристика ринкового середовища     

функціонування підприємств та організацій. 

1.3.2. Сутність, типи, функції сучасного ринку. 

1.3.3. Складові елементи ринкової інфраструктури. 

1.3.4. Загальні принципи та етапи норм поведінки суб’єктів господарювання на 

ринку. 
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1.4. Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

1.4.1. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 

1.4.2. Правове забезпечення підприємництва. Підприємницькі договори 

(контракти, угоди). 

1.4.3. Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст. Загальні й 

специфічні умови договору. Формування конкретних умов договору. 
 

1.5. Сучасний технічний та економічний стан підприємств ЖКГ 

1.5.1. Еволюція розвитку ЖКГ та причини кризового стану галузі на сучасному 

етапі. 

1.5.2. Технічний та економічний стан житлового господарства. 

1.5.3. Технічний та економічний стан підприємств тепло- і водопостачання. 

1.5.4. Технічний та економічний стан підприємств міського транспорту. 

1.5.5. Технічний та економічний стан підприємств міського благоустрою. 

 

Змістовий модуль 2. Формування ринкових механізмів функціонування та 

розвитку житлово-комунального комплексу (0,5 кредита/ 18 годин, тема 2, 

тема 3, тема 4) 

2.1. Цілі та задачі реформування ЖКГ 

2.1.1 Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-

комунальних систем життєзабезпечення населення. 

2.1.2 Основні задачі реформування ЖКГ: 

- забезпечення взаємоузгодження регуляторних функцій центральних і    

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-

комунальних послуг, удосконалення тарифної політики; 

- досягнення ефективної інвестиційної політики в галузі ЖКГ; 

- запровадження стимулів до економічного і раціонального господарювання та 

використання ресурсів; 

- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування ЖКГ, розвитку 
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комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості 

до проведення цих заходів; 

- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем 

доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг. 
 

2.2. Головні напрямки реформування ЖКГ 

2.2.1 Удосконалення системи управління підприємствами і організаціями 

житлово-комунального господарства всіх форм власності, розмежування 

функцій органів влади, підприємств-виробників послуг, споживачів житлово-

комунальних послуг, розвиток ринкових відносин у галузі; 
 

2.2.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, 

створення конкурентного середовища і ринку послуг, реструктуризація 

підприємств і організацій, формування єдиної соціальної та фінансової 

політики на території самоврядування, створення сільської комунальної служби 

в єдиній системі житлово-комунального господарства. 

2.2.3. Зменшення витрат та втрат енергоносіїв в ЖКГ, проведення ефективної 

енергозберігаючої політики. 
 

2.3. Формування ринкових механізмів функціонування 

2.3.1  Формування ринкових відносин у житловій сфері: 

- розмежування форм власності у житловому фонді, стимулювання його 

приватизації, формування інституту власника житла; 

- створення об’єднань співвласників будинків і квартир у багатоквартирних 

будинках, неприбуткових організацій для управління та утримання будинку, 

його ремонту та експлуатації; 

- реорганізація та роздержавлення житлово-експлуатаційних організацій, 

перетворення їх на рівноправних партнерів ринку послуг; 

- розподіл функцій та запровадження договірних відносин між власниками 

житла, керуючими компаніями та підрядними організаціями; 

-  завершення впровадження повного відшкодування вартості надання житлово-
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комунальних послуг з включенням до оплати житла витрат на проведення 

капітального ремонту будинку. 
 

2.3.2. Формування ринкових відносин у сфері тепло -, водопостачання та 

водовідведення: 

- формування виробничих та інвестиційних програм на основі перспективних 

схем тепло -, водопостачання та водовідведення міст і населених пунктів; 

- щорічне тарифне регулювання з урахуванням скорочення нераціональних 

витрат, прозорість формування тарифів; 

- проведення моніторингу діяльності підприємств; 

- забезпечення обліку і регулювання споживання основних комунальних 

послуг, що дасть можливість оплати за показниками приладів обліку; 

- поетапне перетворення комунальних підприємств  тепло -, водопостачання та 

водовідведення у відкриті акціонерні компанії. 
 

2.3.3. Формування ринкових відносин діяльності міського електротранспорту: 

- розв’язання проблеми подальшої модернізації рухомого складу , розвитку у 

вітчизняного виробництва сучасних трамвайних та тролейбусних вагонів; 

- оптимізація та розвиток транспортних схем населених пунктів; 

- забезпечення рівних умов конкуренції на ринку транспортних послуг; 

- створення акціонерних компаній на базі трамвайно-тролейбусних управлінь, 

їх служб і дільниць із залученням приватних структур; 

- впровадження договірних відносин між виконавцями послуг з 

пасажироперевезень та замовниками цих послуг;  

- завершення упорядкування пільг на проїзд. 
 

2.3.4. Формування ринкових відносин у сфері благоустрою, міського шляхового 

господарства, ритуального обслуговування: 

- розроблення довгострокового плану озеленення та благоустрою міст; 

- створення системи поводження з побутовими відходами шляхом прийняття 

державної та регіональної програм; 
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- розроблення методики визначення нормативів фінансування витрат, 

пов’язаних з ремонтом та утриманням вулично-дорожньої мережі, та 

відповідних регіональних нормативів; 

- удосконалення системи управління об’єктами вулично-дорожньої мережі на 

засадах моніторингу та економічного аналізу; 

- налагодження та розвиток вітчизняного виробництва спеціальної техніки, 

обладнання, машин і механізмів для обслуговування і ремонту об’єктів ЖКГ. 

 

Змістовий модуль 3. Фінансово-економічне правове, методичне і інформаційне 

забезпечення та забезпечення соціальних гарантій реформування ЖКГ  

(0,5/ кредиту / 18 годин, тема 5, тема 6). 
 

3.1.  Розв’язання проблеми забезпечення фінансової стабілізації житлово-

комунального комплексу 

3.1.1. Подолання збитковості ЖКГ та забезпечення стабільного і достатнього 

поточного фінансування виробництва житлово-комунальних послуг. 

3.1.2. Ліквідація заборгованості у сфері ЖКГ. 

3.1.3. Удосконалення ціноутворення. 

3.1.4. Основні важелі, які створять достатній рівень фінансування підприємств 

та організацій ЖКГ: 

- забезпечення 100-відсоткової оплати споживачами вартості послуг; 

- удосконалення системи надання пільг та субсидій з оплати житла та 

комунальних послуг; 

- забезпечення цільового використання складових тарифу (амортизаційних 

відрахувань, прибутку тощо) для модернізації та розвитку підприємств та 

організацій ЖКГ; 

- формування фінансово-кредитної системи модернізації та розвитку ЖКГ 

на території місцевого самоврядування механізму залучення та повернення 

короткострокових та довгострокових кредитів і інвестицій. 
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3.2. Забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціально – економічних 

результатів реформування ЖКГ. 

3.2.1. Удосконалення законодавчої та іншої нормативно-правової і методичної 

бази для реформування житлово-комунального комплексу. 

3.2.2. Державна підтримка науково-технічних програм, державних програм 

розвитку житлово-комунального господарства, його модернізації, створення 

високоефективного вітчизняного обладнання та механізмів. 

3.2.3. Цінова політика, що спрямована на стабілізацію та формування 

економічно обґрунтованих тарифів, зменшення собівартості послуг, 

стимулювання заходів щодо ресурсозбереження, впровадження приладів обліку 

послуг, завершення впровадження диференційованої оплати за житло і послуги 

залежно від якості. 

3.2.4.  Соціальний захист: розроблення та реалізація програми адресної 

допомоги та соціального захисту населення; впровадження системи державних 

соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

3.2.5.  Головний принцип захисту споживача – принцип оплати тільки за 

отримані послуги відповідної якості згідно з нормами і нормативами. 
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3.2 Тематика практичних занять та семінарів 
№№теми, 
вид занять Найменування тем занять Кількість 

годин 
1 2 3 

Тема 2  
семінар 

Цілі та задачі реформування ЖКГ:
-забезпечення взаємоузгодження регуляторних функцій 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, створення 
конкурентного середовища і формування ринку житлово-
комунальних послуг. Удосконалення тарифної політики; 
-досягнення ефективної інвестиційної політики в галузі ЖКГ; 
-запровадження стимулів до економічного і раціонального 
господарювання та використання ресурсів; 
-прозорість у прийнятті рішень щодо реформування ЖКГ, 
розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на 
них, залучення громадськості до проведення цих заходів; 
- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з 
низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист 
населення в оплаті послуг.

2 

Тема 3 
семінар 

Головні напрямки реформування ЖКГ:
-удосконалення системи управління підприємствами і 
організаціями житлово-комунального господарства всіх 
форм власності; розмежування функцій органів влади, 
підприємств-виробників послуг, споживачів житлово-
комунальних послуг, розвиток ринкових відносин у галузі; 
- поглиблення демонополізації житлово-комунального 
господарства, створення конкурентного середовища і 
ринка послуг, реструктуризація підприємств та 
організацій. Формування єдиної соціальної та фінансової 
політики на території самоврядування, створення сільської 
комунальної служби в єдиній системі житлово-
комунального господарства; 
- зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-
комунальному господарстві, проведення ефективної 
енергозберігаючої політики.

2 

Тема 4 
Практичні 
заняття 

Формування ринкових механізмів функціонування та 
розвитку житлово-комунального комплексу: 
-формування ринкових відносин у житловій 
сфері(складання договору на управління житлом; 
вирішення задач 7.4.1., 7.5.1., 7.5.4., 7.6.6.); 
- формування ринкових відносин у сфері тепло-, 
водопостачання та водовідведення (вирішення задач:7.4.2, 
7.4.6, 7.4.7, 7.5.7, 7.5.16, 7.6.1, 7.6.2, 7.7.4); 
- формування ринкових відносин діяльності міського 
електротранспорту (вирішення задач:7.5.10, 7.5.12, 7.5.14, 
7.5.15, 7.6.15, 7.6.17, 7.7.5); 
- формування ринкових відносин у сфері благоустрою, 
міського шляхового господарства, ритуального 
обслуговування (вирішення задач:7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 
7.4.10,7.5.6, 7.5.13. 7.6.6, 7.6.10, 7.6.18, 7.7.1, 7.7.2). 
 

4 
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Продовження 
Тема 5 
Практичні 
заняття 

Фінансово-економічне, правове, методичне та 
інформаційне забезпечення реформування ЖКГ 
(розрахунок науково та економічно обґрунтованого 
тарифу на ЖКГ) 

2 

Тема 6 
семінар 

Забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціально-
економічні результати реформування ЖКГ: 
- удосконалення законодавчої та іншої нормативно-
правової і методичної бази для реформування житлово-
комунального комплексу; 
- державна підтримка науково-технічних проблем, 
державних програм розвитку житлово-комунального 
господарства, його модернізації, створення 
високоефективного вітчизняного обладнання та 
механізмів; 
- цінова політика, що спрямована на стабілізацію та 
формування економічно обґрунтованих тарифів, 
зменшення собівартості послуг, стимулювання заходів 
щодо ресурсозбереження, впровадження приладів обліку 
послуг, завершення впровадження диференційованої 
оплати за житло і послуги залежно від якості; 
- соціальний захист: розроблення та реалізація програми  
адресної допомоги та соціального захисту населення; 
впровадження системи державних соціальних нормативів 
у сфері житлово-комунального обслуговування; 
- головний принцип захисту споживача – принцип оплати 
тільки за отримані послуги відповідної якості згідно з 
нормами і нормативами. 

2 

 Всього 12 
 

Примітка: на семінарських заняттях студенти докладають зміст рефератів 
написаних ними стосовно конкретного підприємства. 
 

3.2.1. Теми рефератів 

1. Місія та різноманітні цілі підприємства міського господарства. 
2. Класифікація підприємств та її практичне значення. 
3. Сутнісна характеристика структури підприємства. Чинники формування та 
зміни виробничої структури підприємства (організації). 
4. Поняття і теоретично-методологічна основа класифікації методів управління. 
Змістова характеристика економічних методів управління. 
5. Удосконалення законодавчої та іншої нормативно-правової і методичної бази 
для реформування житлово-комунального комплексу. 
6. Сутність і параметри організаційної структури управління підприємством. 
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7. Принципи й етапи процесу побудови організаційних структур управління 
виробничими й невиробничими підприємствами. 
8. Особливості вибору організаційних структур управління для 
новостворюваних підприємств різних розмірів і форм власності. 
9. Поняття й загальна характеристика ринкового середовища функціонування 
підприємств і організацій. Сутність, функції та типи сучасного ринку. 
10. Складові елементи ринкової інфраструктури. Загальні принципи й етичні 
норми поведінки суб’єктів господарювання на ринку. 
11. Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 
Принципи здійснення, форми,  типи й моделі підприємницької діяльності. 
12. Правове  забезпечення підприємництва. Підприємницькі 
договори(контракти, угоди). 
13. Структура підприємницьких договорів  і порядок їх укладання. Типовий 
зміст, загальні й специфічні умови договору. Формування конкретних умов 
договору. 
14. Сучасний технічний та економічний стан підприємств житлово-
комунального господарства. 
15. Цілі та завдання реформування ЖКГ. 
16. Головні напрямки реформування ЖКГ. 
17. Формування ринкових відносин у житловій сфері. 
18. Зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному  
господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики. 
19. Формування ринкових відносин у господарстві водопостачання. 
20. Формування ринкових відносин у сфері теплопостачання. 
21. Формування ринкових відносин у сфері діяльності міського 
електротранспорту. 
22. Соціальний захист: розробка і реалізація програми адресної допомоги та 
соціального захисту населення; впровадження системи державних соціальних 
нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 
23. Державна підтримка науково-технічних програм, державних програм 
розвитку ЖКГ, його модернізації. 
24. Удосконалення ціноутворення в ЖКГ. 
25. Удосконалення тарифної політики щодо житлово-комунальних послуг. 
Прозорість у прийнятті рішення із встановлення тарифів. 
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26. Запровадження стимулів до економічного і раціонального господарювання 
та використання ресурсів. 
27. Реструктуризація, реорганізація та роздержавлення жилого-експлуатаційних 
організацій, перетворення їх на рівноправних партнерів на ринку послуг. 
28. Розподіл функцій і запровадження договірних відносин між власниками 
житла, керуючими компаніями та підрядними організаціями. 
29. Впровадження повного відшкодування вартості надання житлово-
комунальних послуг із включенням до оплати житла витрат на проведення 
капітального ремонту будинку. 
30. Основні важелі створення достатнього рівня фінансування підприємств та 
організацій ЖКГ. 
 

 Примітка: номер теми реферату студент обирає відповідно до номеру 
його прізвища в журналі академгрупи. 
 

3.3 Самостійна навчальна робота студента 
      Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов’язкових 
навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна 
література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є 
виконання індивідуальних завдань у вигляді розв’язування задач, аналізу ситуації, 
написання рефератів, аналітичних оглядів та РГЗ. 
      При вивчені дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств міського 
господарства» навчальним планом передбачено виконання розрахунково-графічного 
завдання (РГЗ). Що виконується згідно з «Методичними вказівками до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни», що наведено нижче. 
     Мета РГЗ - поглибити теоретичні знання студента та набути навички 
системно-цільового підходу до аналізу результатів фінансово-економічної 
діяльності та розробки пропозиції щодо підвищення ефективності роботи 
підприємства. 
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Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
№ 

теми Найменування теми 
 

Кількість годин 
Денне 

навчання 
Заочне 

навчання 
1 Економіка міського господарства як галузь народного 

господарства 
6 6 

2 Цілі та задачі реформування ЖКГ 4 8 
3 Головні напрямки реформування ЖКГ 6 10 
4 Формування ринкових механізмів функціонування та 

розвитку житлово-комунального комплексу 
6 10 

5 Фінансово-економічне, правове, методичне та 
інформаційне забезпечення реформування ЖКГ 

4 6 

6 Забезпечення реалізації соціальних гарантій та 
соціально-економічні результати реформування ЖКГ 

4 6 

 Всього  30 46 
 

3.3. Розрахунково – графічні завдання (РГЗ) 

Завдання 1. 

1.1 Визначте цілі і завдання підприємства, по якому Ви проходили техніко-

економічну практику; назвіть його виробничі функції; складіть схему 

організаційно –виробничого управління підприємством. 
 

1.2 Складіть структурно – логічну схему реформування підприємства ЖКГ за 

варіантами: 
 

Підприємство, галузь Варіант РГЗ студента 
1. Житлове господарство 
2. Водопостачання  
3. Водовідведення 
4. Теплопостачання 
5. Вивезення та переробка побутових 
відходів 
6. міський благоустрій (дорожнє 
господарство) 
7. Міський благоустрій (зелене 
господарство) 
8. Міський електротранспорт 
9. Зовнішнє освітлення міст 

1, 10, 19, 28 
2, 11, 20, 29 
3, 12, 21, 30 

4, 13, 22 
5, 14, 23 

 
6, 15, 24 

 
7, 16, 25 

 
8, 17, 26 
9, 18, 27 

Завдання 2 

2.1. За даними звітів, що наведені в додатках проаналізуйте: 

 а) динаміку кількісних показників виробничої програми (у натуральних та 
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вартісних вимірниках); 

 б) визначте фактори, що вплинули на виробничу програму, величину 

впливу; 

 в) назвіть та проаналізуйте якісні показники виробничої програми; 

 г) зробіть висновки за результатами аналізу; 

 д) сформулюйте пропозиції щодо покращення роботи підприємства.  

2.2. Обґрунтуйте запропоновані Вами пропозиції. На які показники та як 

вплинуть запропоновані Вами заходи? 
 

Завдання 3. 

3.1. За даними звітів, наведених у додатках: 

- розрахуйте показники наявності стану, руху та ефективності використання 

основних фондів і нематеріальних активів; 

- проаналізуйте динаміку відповідних показників за період; 

- зробіть висновки за результатами аналізу; 

- сформулюйте пропозиції щодо ефективного відтворення основних фондів. 

3.2.  На які показники та як вплинуть запропоновані Вами заходи? 
 

Завдання 4. 

4.1. За відповідними даними додатків проаналізуйте динаміку (за 3 роки) 

показників з праці та її оплати (забезпеченість підприємства працівниками за 

категоріями, рівень кваліфікації, використання робочого часу, продуктивність 

праці, форми та системи оплати праці, що використовуються на підприємстві та 

ін.); на які показники та як впливає низький рівень кваліфікації працівників (за 

категоріями)? 

4.2 Зробіть висновки за результатами аналізу та сформулюйте грунтовні 

висновки щодо підвищення ефективності праці на підприємстві. 

 

Завдання 5. 

5.1 За даними звітів «Про витрати виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг…..»: 
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* проаналізуйте динаміку собівартості 1 пасажироперевезення, 1 вагоно(маш)км,  

1 вагоно(маш) годину, виконавши горизонтальний і вертикальний аналіз витрат; 

* визначте фактори, що вплинули на рівень собівартості: 

 одного пасажироперевезення; 

 одного вагоно(маш) км; 

 однієї вагоно(маш) години. 

5.2. Зробіть висновки та пропозиції за результатами аналізу. Чи є достатніми 

дані наданого статистичного звіту для глибокого аналізу витрат? Ваші 

пропозиції. 
 

Завдання 6. 

6.1. Використовуючи дані статистичних звітів за формами 1, 2 та 3: 

 а) прокоментуйте показники, що характеризують фінансові результати та 

фінансовий стан підприємства за аналізований період; 

 б) визначте фактори, що вплинули на показник «Фінансові результати»; 

6.2. Зробіть висновки за результатами аналізу та сформулюйте пропозиції щодо 

рентабельності роботи підприємства. 
 

Завдання 7. 

7.1. Узагальніть сформульовані Вами  у попередніх завданнях висновки за 

результатами аналізу; 

7.2. Запропонуйте заходи з підвищення ефективності роботи підприємства, 

використавши обґрунтування запропонованих заходів; 

7.3. Складіть схему організації впровадження запропонованих Вами заходів. 
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4. Інформаційно – методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет - адреси Теми, де застосовуються 

1. Основна література (підручники, 
навчальні посібники, інші видання) 

 

1. Т.П. Юр’єва Спецкурс з економіки підприємств 
житлово-комунального господарства: Навчальний 
посібник. – Х.:, ХНАМГ, 2009.-399 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Економіка міського господарства: Навч. 
посібник./За ред. Т.П. Юр’євої. – Х.:  ХДАМГ, 
2002.- 750 с. 

1, 2, 3, 4 

3. Т.П. Юр’єва Фінанси підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 
2010.- 329 с. 

1, 4, 5 

2. Додаткові джерела  
1. Закон України «Про державну програму 
реформування й розвитку житлово – 
комунального господарства на 2009-2014 роки 

2, 3, 4, 5, 6 

2. Методичні рекомендації з планування, обліку і 
калькулювання собівартості робіт (послуг) на 
підприємствах і в організаціях житлово – 
комунального господарства. Затвердженого 
наказом Держбуду України від 06.03.2002р. №47. 

4 

3. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. Реструктуризация 
предприятий и компаний. М. «Экономика», 2001 

3, 4, 6 

…  
3. Методичне забезпечення 

(Реєстр методичних вказівок, планів 
семінарських занять, інструкцій до лабораторних 

робіт, комп’ютерних програм, відео-аудіо-
матеріалів, плакатів тощо) 

 

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення 
та виконання графічно-розрахункових завдань з 
дисципліни «Спецкурс з економіки підприємств 
міського господарства», Харків:, ХНАМГ. 2010,- 
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5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю Розподіл балів, 

% 

Поточний контроль зі змістовних модулів Денна 
форма 

Заочна 
форма 

ЗМ 1.Тестовий контроль 20 - 
Контрольна робота - - 
Реферат 10 30 
ЗМ 2.Завдання РГЗ 20 40 
ЗМ 3.Тестовий контроль 20 - 
Підсумковий контроль   
Залік  30 30 
Всього за модулем 100 100 

 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 

Кількість балів Оцінка за номінальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS 

більше 90-100 
включно 

Відмінно А 

більше 80-90 
включно 

Добре В 

більше 70-80 
включно 

С 

більше 60-70 
включно 

Задовільно D 

більше 50-60 
включно 

E 

більше 25-50 
включно 

Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

FX 

від 0 до 25 
включно 

Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням  

дисципліни 

F 
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ДОДАТКИ  

Виконання виробничої програми ХКП «Міськелектротранс» 

за аналізований період 2007-2009 рр. 
 

№ Показники Од. виміру 
Звітний рік 

2007р 2008р 2009р 

1 Кількість вагонів (машин) на 
початок періоду од. - 642 619 

2 Кількість вагонів (машин) на 
кінець періоду од. 642 619 566 

3 Середня інвентарна кількість 
вагонів (машин) од. 664,9 629,7 601,3 

4 Кількість вагоно (машино)-
днів у господарстві 

вагоно-, 
машино-дні 242688,5 230470,2 219474,5 

5 Простої вагонів (машин) у 
планових ремонтах од. 79801,7 76857 85457 

6 Коефіцієнт використання 
парку - 0,673 0,667 0,624 

7 Середня кількість вагонів та 
машин у русі од. 447,5 420 375,2 

8 Вагоно- (машино)-дні у русі вагоно-, 
машино-дні 162886,8 153613,2 134017,5 

9 Середньодобова тривалість 
роботи вагона (машини) на 
лінії 

год. 10,6 10,6 10,28 

10 Кількість вагоно (машино)-
годин у русі 

тис. вагоно-, 
машино-год. 1726,6 1628,3 1377,7 

11 Середня експлуатаційна 
швидкість км/ год. 15,095 15,007 15,003 

12 Загальний пробіг в 
натуральних вагоно-
(машино)-кілометрах 

тис. вагоно-, 
машино-км 26063,7 24435,9 20669,6 

13 Загальний пробіг в 
приведених вагоно-(машино)-
кілометрах за місткістю 

тис. вагоно-, 
машино-км 26063,7 24435,9 20669,6 

14 Середня кількість пасажирів 
на 1 приведений за місткістю 
вагоно-(машино)-кілометр 

пас. 8,87 8,35 7,31 

15 Кількість перевезених 
пасажирів тис. пас. 231201 204116,7 151042,5 

16 Питома вага платних 
пасажирів % 51,18 47,19 44,66 

17 Середній тариф за 
перевезення 1 пасажира коп. 32 47 88 

18 
Доходи від перевезень тис. грн. 38225,0 45574,0 59395,0 
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                        Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, 
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) 

 
 КОДИ 

                                                                                                                   Дата (рік, місяць, число) 2007 12 0311

Підприємство ХКП «Міськелектротранс»               за ЄДРПОУ 03328623 
Територія_______________________________________________________  за КОАТУУ 6310136900 

Форма власності  комунальна власність                                                                     за КФВ 32 
Орган державного управління райони, районні у містах Києві та                      за СПОДУ 
 Севастополі адміністрації 

1007 
 

Галузь тролейбусний транспорт                                                                               за ЗКГНГ 51112 
Вид економічної діяльності діяльність регулярного електротранспорту,  за КВЕД 
             включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг 

60.21.2 
 

Одиниця виміру: тис.грн.                                                                     Контрольна сума  

Адреса 61001, Харківська обл.. , Комінтернівський р-н, м.Харків, вул.Малої Гвардії, 6.5  
 
 
 

 
 
 
 

БАЛАНС 
 

на 31 грудня 2007 р. 
 
 

              Форма № 1       Код за ДКУ
Д      

1801001 
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Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 146,5 138,6 

первісна вартість 011 159,4 161,4 

накопичена амортизація 012 (12,9) (22,8) 

Незавершене будівництво: 020 3251,5 2596,5 

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 95451,9 148119,9 

первісна вартість 031 275343,2 332894,9 

знос 032 (179891,3) (184775,0) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080 98849,9 150855,0 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:    

виробничі запаси  100 5016,0 5206,8 

тварини на вирощуванні і відгодівлі  110   

незавершене виробництво 120 64,6 1,9 

готова продукція  130   

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість  160 39,9 51,6 

первісна вартість 161 39,9 51,6 

резерв сумнівних боргів  162 (                 -                     ) (                 -                ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом  170 1,9 4,2 

за виданими авансами 180 10,0  

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7300,4 2533,6 

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

 в національній валюті  230 364,9 331,9 

 в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250 149,6 216,5 

Усього за  розділом II 260 12947,3 8346,5 

III. Витрати майбутніх періодів 270 24,1 22,3 

БАЛАНС  280 111821,3 159223,8 
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Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 152034,2 152034,2 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал  320   

Інший додатковий капітал 330 10373,0 9764,8 

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (108288,6) (127979,6) 

Неоплачений капітал 360 (      -        ) (      -        ) 

Вилучений капітал 370 (      -        ) (      -        ) 

Усього за розділом I 380 54118,6 33819,4 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420 1496,9 1495,0 

Усього за розділом II 430 1496,9 1495,0 

III. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків  440  50000 

Довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470  51007,6 

Усього за розділом IІI 480  101007,6 

IV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків  500 22900,0  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборговааність за  товари, роботи, послуги 530 2065,2 1748,3 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540   

з бюджетом  550 675,6 828,0 

з позабюджетних платежів  560   

зі страхування  570 1559,6 1819,3 

з оплати праці  580 4136,0 4075,0 

з учасниками  590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні забов’язання 610 15132,9 195,8 

Усього за розділом IV 620 46469,3 8666,4 

V. Доходи майбутніх періодів 630 9736,5 14235,4 

БАЛАНС  640 111821,3 159223,8 

 
 

Керівник  

Головний бухгалтер       
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2007 12 31

Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                                                     за ЄДРПОУ 03328623
Територія                                                                                                             за КОАТУУ 6310136900
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ УМІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ 
ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                 за СПОДУ 

1007 

Галузь_ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                                                             за ЗКГНГ  51122
Вид економічної діяльності        Діяльність регулярного електротранспорту, за КВЕД 
                                                        включаючи діяльність фунікулерів та 
                                                        підвісних канатних доріг  

60.21.2 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                   Контрольна сума  

 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за Рік 2007 р. 

                                 
Форма № 2          Код за ДКУД           

 
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Доход (виручка)  від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 57’889,0 61’310,5 

Податок на додану вартість 015 (117,1) (22,2) 

Акцизний збір 020 - - 
 025 - - 
Інші  вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 57’771,9 61’288,3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (137’896,4) (116’323,6) 
Валовий: 
     прибуток 

 
050 - - 

     збиток 055 (80’124,5) (55’035,3) 

Інші операційні доходи 060 74’303,5 50’382,7 

Адміністративні витрати 070 (3’457,5) (3’029,6) 

Витрати на збут 080 - - 

Інші операційні  витрати 090 (10’726,9) (11’118,6) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
       прибуток 

 
100 - - 

       збиток  105 (20’005,4) (18’800,8) 

Дохід від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 - - 

Інші доходи 130 11’965,3 2‘250,8 

Фінансові витрати 140 (8’542,4) (4’083,7) 
 

1801003 
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Продовження 
1 2 3 4 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 (3’108,5) (2’831,5) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
      прибуток 

 
170 - - 

      збиток 175 (19’691,0) (23’465,2) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
       прибуток 

 
190 - - 

       збиток 195 (19’691,0) (23’465,2) 

Надзвичайні: 
       доходи 

 
200 - - 

       витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий: 
       прибуток 

 
220 - - 

       збиток 225 (19’691,0) (23’465,2) 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 43’025,9 38’139,4 

Витрати на оплату праці 240 60’156,3 56’222,7 

Відрахування на соціальні заходи 250 23’012,3 21’563,3 

Амортизація 260 16’690,0 6’977,0 

Інші операційні витрати 270 8’592,2 6’960,2 

Разом 280 151’476,7 129’862,6 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

Керівник                                                                         Палант Олексій Юрійович 

Головний бухгалтер                                                     Ткаченко Надія Олександрівна
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)  
Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                   за ЄДРПОУ         
Територія ___________________________________  за КОАТУУ          
Орган державного управління __________________  за СПОДУ          
РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ КИЄВІ ТА  
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Галузь ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                      за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності Діяльність регулярного 
електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів  
та підвісних канатних доріг                                                     за КВЕД             
Одиниця виміру: тис. грн.                                               
                                                                                          Контрольна сума      

Звіт про рух грошових коштів 
за _____Рiк__________ 2007 __ р. 

Форма № 3    код за ДКУД                   1801004 
 

Стаття Код 
За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1  2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 010 

- 
 

19691,0 
 

- 
 

23465,2 
 

Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 16690,0 х 6977,0 х 

збільшення (зменшення) забезпечень 030 - 1,9 6,0 - 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 - - - - 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 - 8856,8 580,7 - 

Витрати на сплату відсотків 060 8542,4 х 4083,7 х 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в 
чистих оборотних активах 

070 - 3317,3 - 11817,8 

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 - 4234,9 - 32193,9 

витрат майбутніх періодів 090 1,8 - 21,2 - 

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 - 14902,9 16591,8 - 

доходів майбутніх періодів 110 4498,9 - 8242,9 - 

Грошові кошти від операційної діяльності 120 - 17954,4 - 19155,8 

Сплачені: відсотки 130 х 8542,4 х 4083,7 

податки на прибуток 140 x - х - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 - 26496,8 - 23239,5 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 - 26496,8 - 23239,5 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових  інвестицій 

180 - х - х 

необоротних активів 190 7,0 х 10,5 х 

майнових комплексів 200 - х - Х 

2007       12                 31 
03328623 

 
6310136900 

1007 
 
 

51122 
 
 

60.21.2 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 

Отримані: відсотки 210 - х - х 

дивіденди 220 - х - х 

Інші надходження 230 14933,4 х 8349,1 х 

1 2 3 4 5 6 

Придбання: фінансових інвестицій 240 x - x - 

необоротних активів 250 x 643,2 x 4162,7 

майнових комплексів 260 x - x - 

Інші платежі 270 x 14933,4 x - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 636,2 4196,9 - 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 636,2 4196,9 - 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 

310 
- 
 

x 
- 
 

Х 

Отримання позики 320 51000,0 x 34934,0 x 

Інші надходження 330 - x 15000,0 x 

Погашення позик 340 x 23900,0 x 31034,0 

Сплачені дивіденди 350 x - x - 

Інші платежі 360 x - x - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 27100,0 - 18900,0 - 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 27100,0 - 18900,0 - 

Чистий рух коштів за звітний період 400 - 33,0 - 142,6 

Залишок коштів на початок року 410 364,9 x 507,5 x 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - - 

Залишок коштів на кінець року 430 331,9 x 364,9 x 

 

Керівник  __________________________ 

Головний бухгалтер_________________ 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)  
Підприємство _ХКП «Міськелектротранс»________ за ЄДРПОУ         
Територія _________                                                       за КОАТУУ                                               
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ за СПОДУ          
Галузь ___ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ___ ___  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності _Діяльність регулярного               за КВЕД             
 електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів                    Контрольна сума      
Одиниця виміру: тис. грн.                                               
                                                                                           

Звіт про власний капітал 
За     Рік      2007 р. 

Форма № 4    код за ДКУД        1801005 
 
 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатко-
вий вкла-
дений 
капітал

Інший 
додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче
ний 

капітал
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на 
початок року 010 

151 534,2 
 

- 
 

- 
 

10 373,0 - 
 

-108 007,3 
 

- 
 

- 
 

53 899,9 
 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

020 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Виправлення 
помилок 030 - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Інші зміни 040 500,0 - - - - -281,3 - - 218,7 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 152 034,2 
 

- 
 

- 
 

10 373,0 
 

- 
 

-108 288,6 
 

- 
 

- 
 54 118,6 

Переоцінка 
активів: 
Дооцінка 
основних засобів 

60 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка основних 
засобів 070 

(       -        ) 
 

(      -       ) 
 

(       -        ) 
 

(      -       )
 

(      -       ) 
 

(       -        ) 
 

(       -        ) 
 

(   -     ) 
 

(   -      ) 
 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 
 
(       -        ) 

 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        ) 

 
(      -       )

 
(      -       ) 

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(   -     ) 

 
(   -      ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
нематеріальних 
активів  

110 
 

(       -        ) 
 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        )

 
(      -       )

 
(      -       )

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(    -     )

 
(   -      ) 

 120 - - - - - - - - - 

Чистий прибуток
(збиток) за 
звітний період 

130 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-19 691,0 
 

- 
 

- 
 

-19 691,0
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

(   -      ) 
 

2007         12              31 
03328623 

 
6310136900 

1007 
 
 

51122 
 
 

60.21.2 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

(   -      ) 
 

Відрахування до 
Резервного 
капіталу 

160 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

(   -      ) 
 

Збиток передан. 
упр. 170 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

180 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 200 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

210 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

220 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

230 (       -        ) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Вилучення 
частки в капіталі 240 (       -        ) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 
(       -        ) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Інші зміни 
в капіталі: 
Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 (     -      ) - 

 
- 
 

- 
 (     -      ) 

Безкоштовно 
отримані активи 270 

- 
 

- 
 

- 
 

-608,2 - 
 

- 
 

- 
 

- -608,2 

Списання незав. 
буд. 280 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Разом змін в 
капіталі 290 - 

 
- 
 

- 
 

-608,2 
 

- 
 

-19 691,0 
 

- 
 

- 
 

-20299,2 
 

Залишок на 
кінець року 300 152 034,2 

 
- 
 

- 
 

9 764,8 
 

- 
 

-127 979,6 
 

- 
 

- 
 

33 819,4 
 

 
Розшифровка рядка 270: +569,1 тис. грн. – безкоштовно отримані; -0,6 тис. грн. – безкоштовно передані: - 808,0 тис. грн. – 
амортизація на безкоштовно отримані основні засоби; - 368,7 тис. грн. – списано незаверш. будівництво 

Керівник______________________ Палант О.Ю._____ 

 

Головний бухгалтер______________ Ткаченко Н.О.
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Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" 

 
Порушення термінів або ненадання інформації, а також 
викривлення даних тягне за собою відповідальність, 
яка встановлена ст. 186.3  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про наявність та рух основних засобів, 

амортизацію (знос) за 2007 рік 
 
 

Подають: Терміни 
подання 

Форма № 11-ОЗ  
   (річна) 

    
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату 
України 

 від 16.07.2007 р. № 219 
 
 

господарські організації – зведений звіт по кожному з 
відокремлених підрозділів, що не виділені на окремий 
баланс та розташовані в іншій області, районі, місті; 
філії, представництва, інші відокремлені від 
господарських організацій підрозділи, що виділені на 
окремий баланс та розташовані в іншій області, районі, 
місті;  
установи, заклади, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування  
органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 20-го 
лютого після 
звітного року 

 
 
Респондент: 
Найменування: ХКП «Міськелектротранс»   
 Місцезнаходження (юридична адреса): 61001, м. Харків, Молодої гвардії, б.5                                                            
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): 61001, м. Харків, Молодої гвардії, 
б.5 

 
Код 

форми 
документа 
за ДКУД 

Коди організації  - складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності  

(КВЕД) 

форми 
власності  

(КФВ) 

органі-
заційно-
правової 
форми 

господарю-
вання  

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 

якому 
підпорядкована 

організація-складач 
інформації 
(СПОДУ)*  

 
 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 
 
 
 
 
 



33

I. Наявність та рух основних засобів 
(тис. грн.) 

Наявність економічної діяльності 

Код 
(розподілу, 
групи, 

підкласу) 
згідно з 
КВЕД 

№ 
рядк
а 

Наявність на початок 
200 _ року (первісна/ 
переоцінена вартість) 

Надійшло у звітному 
році Вибуло у звітному році 

Наявність 
на кінець 
2007 року 

Наявність за 
відрахуванням зносу 
(залишкова вартість) Амортизац

ія (знос) 
основних 
засобів на 

рік 

Вартість 
основних 
засобів, на 
які повністю 
нараховано 
амортиза-
цію (знос) 

без 
урахування 
індексації та 
переоцінки 
звітного 
року 

з 
урахуванням 
індексації та 
6переоцінки 
звітного 
року 

усього 

у т. ч. 
введено в 
дію нових 
основних 
засобів 

усього 

у т.ч. 
ліквідо-
вано 

основних 
засобів 

на початок 
2007 року 

на кінець 
2007 року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Усього по підприємству  100 275343,2 275343,2 72108,5 71528,7 14556,8 10298,5 332894,9 95451,9 148119,9 16680,1 13968,8 
Основні засоби за видами 
економічної діяльності: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
 
150 
160 
170 

           

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

А 
- - - - - - - - - - - 

Діяльність у сфері культури та 
спорту, відпочинку та розваг 

92 
1456,4 1456,4 - - 26,2 14,3 1430,2 542,8 520,4 16,4 50,4 

Будівництво будівель та 
споруд 

45 
865,3 865,3 6,2 3,9 15,4 12,6 856,1 333,6 273,8 64,9 41,2 

Діяльність їдалень 55,5 968,6 968,6 - - 95,6 95,6 873,0 442,9 418,3 24,4 7,8 
Інші види діяльності у сфері 
освіти 

80,4 202,5 202,5 1,2 1,2 0,1 0,1 203,6 83,3 80,1 4,1 0,2 

Здавання в оренду власного 
нерухомого майна 

70,2 
7720,6 7720,6 103,0 103,0 68,6 68,6 7755,0 4237,3 4105,0 231,1 122,3 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

85,14 
3327,3 3327,3 4,8 4,8 112,5 112,5 3219,6 1397,3 1313,0 73,7 263,9 

Діяльність іншого наземного 
транспорту 

60,2 
260802,5 260802,5 71993,3 71415,8 14238,4 9994,8 318557,4 88414,7 141409,3 16265,5 13483,0 

Із рядка 100: 
Основні засоби основного 
виду економічної діяльності 

 
 

260802,5 
 

260802,5 
 

71993,3 
 

71415,8 
 

14238,4 
 

9994,8 
 

318557,4 
 

88414,7 
 

141409,3 16265,5 13483,0 

Робоча і продуктивна худоба  - - - - - - - - - - Х 
Вартість земельних ділянок  - - - Х - Х - - - Х Х 
Вартість житлових будівель   

7720,6 
 

7720,6 
 

103,0 
 

103,0 
 

68,6 
 

68,6 
 

7755,0 
 

4237,3 
 

4105,0 231,1 122,3 

33 



34

II. Склад основних засобів підприємства 
 

 (тис.грн.) 
 

Найменування показника №  
рядка 

Наявність на кінець року 

Усього у т. ч. за основним 
видом діяльності 

А Б 1 2 

Усього: 201 332894,9 318557,4 

1.   Земельні ділянки 202 - - 

2.   Капітальні витрати на поліпшення земель       203 - - 

3.   Будинки, споруди та передавальні пристрої   204 160527,4 147132,5 

4.   Машини та обладнання    205 18545,6 18089,5 

5.   Транспортні засоби      206 152466,0 152351,5 

6.   Інструменти, прилади, інвентар (меблі)        207 1095,3 830,0 

7.   Робоча і продуктивна  худоба 208 - - 

8.   Багаторічні насадження 209 - - 

9.   Інші основні засоби     210 61,8 - 

10.  Бібліотечні фонди       211 - - 

11.  Малоцінні необоротні матеріальні активи      212 198,8 153,9 

12.  Тимчасові (нетитульні) споруди    213 - - 

13.  Природні ресурси        214 - - 

14.  Інвентарна тара         215 - - 

15.  Предмети прокату        216 - - 

16.  Інші необоротні матеріальні активи              217 - - 

    

Довідка:    

Незавершені капітальні інвестиції 301 2596,5 2596,5 
 
 
 
 "_____"______________ 200___ року                     Керівник Палант Олексій Юрійович 
 
 
 _________________________________ 
          (прізвище і N телефону виконавця)                           Головний бухгалтер ___________ 
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3 
 

Державне статистичне спостереження 
 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 
Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за 
собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення 

 

Звіт  з  праці 
                              за січень -     грудень       2007 року  

   
Подають: Терміни  подання Форма № 1-ПВ 

підприємства, установи, організації, 
їх структурні підрозділи, визначені 
за переліком органів державної 
статистики 
- органу державної статистики за 
місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
11.08.2004  № 472 

  Термінова-місячна  
 

    Найменування  організації – складача  інформації  

ХКП «Міськелектротранс»         всі підрозділи 
    Поштова  адреса 61001, вул. Молодої Гвардії, б. 5 

Коди  організації – складача 

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація – складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Розділ I. Кількість працівників та фонд оплати праці 
 

Назва показників Код За звітний За період з початку 
рядка місяць року 

А Б 1   2 
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті 
повної зайнятості, осіб 

 
1010 3955  

4214 
Фонд оплати праці  усіх працівників, тис.грн. 1020 5110,7 58720,1 
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована 
з фонду оплати праці усіх  працівників, тис.грн.  

 
1030 729,5 8283,8 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 4193 4448 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата 
штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) 
всього, людино-годин    

 
 

1050 
703489 8934225 

 з нього відпрацьовано   1060 667340 8246376 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. 1070 5053,7 58189,5 

 1080   
           1090   

 
*   Тільки для підприємств державного сектору. 
Примітки 1. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники –  
                         з одним десятковим знаком. 
                    2. Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 
                         наказом Держкомстату № 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 за № 114/8713. 
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Розділ II. Заборгованість  перед працівниками  по  заробітній 
платі та допомогах із соціального страхування 

на 1  __січня__  2008 року 
(назва місяця, наступного після звітного періоду) 

                                                         

Назва показників  Код 
рядка Всього 

 З неї за рахунок бюджетних 
коштів (по статтях бюджетної 

класифікації 1111, 1341) 

всього 
із гр.2 

місцевий 
бюджет 

                                         А Б 1 2 3 
1. Сума заборгованості із виплати заробітної  
плати всього, тис.грн. 

 
2010    

 з неї – утворена  у  попередні  роки  
 

2020    

 Сума заборгованості із виплати заробітної  плати 
штатним працівникам, тис.грн. (із ряд.2010) 

 
2030   

Облікова кількість штатних працівників, яким 
своєчасно не виплачена заробітна плата всього, 
осіб 

 
 

2040 
 

  у тому числі  за терміном утворення:    
        до трьох  місяців 2050  
 
        від  трьох до шести місяців  2060  

 
        понад шість місяців 2070  

Виплачено у звітному році  в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис.грн.   

 
2080 3253,1 

2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності, що 
здійснюється за рахунок  коштів підприємства, 
тис.грн. 

 
 
 

2090 

 

Сума заборгованості працівникам по допомогах 
та інших виплатах, що здійснюються за рахунок 
коштів Фонду державного соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності,  
тис.грн. 

 
 
 
 

2100 

 

Сума заборгованості потерпілим від нещасного 
випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, за рахунок коштів підприємства, 
тис.грн. 2110 

 

3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи, тис.грн.  
(із ряд. 2010 гр.2) 

 
 
 

2120 

 

 2130    
 
 
 
 
 «____» _____________20__р.                                                   Керівник___________________                      _______________ 
                                                                                                                              (підпис)                                             (П.І.Б) 
 
Виконавець___________                        _______________     Головний бухгалтер_____________               _______________ 
                         (підпис)                                  (П.І.Б)                                                   (підпис)                                 (П.І.Б)  
 
________________ 
    номер телефону 
 

Держаналітінформ. Замовл. №  310. Тираж. 5189000. 
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Код ЄДРПОУ  0 3  3  2  8  6  2 3                      
                                          
           Державне статистичне спостереження            
                                          
       Конфіденційність статистичної інформації забезпечується        
       статтею 21 Закону України "Про державну статистику"        
 Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  
 відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
                                          
  Звіт з праці   
             за січень - грудень_2007__року             
                             

Форма № 1-ПВ  
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом Держкомстату України 
від 12.08.2005 р. № 236  
Термінова - квартальна 

Подають: Термін подання 
підприємства, установи, організації, їх структурні не пізніше 7-го 

числа після 
звітного періоду підрозділи, визначені за переліком органів державної 

статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 
                             
Найменування організації - складача інформації   ХКП « Міськелектротранс »  всі підрозділи 

Поштова адреса  61001 , вул. Молодої Гвардії , б. 5 
Коди організації-складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду  
економічної  
діяльності  

(КВЕД) 

форми  
власності  

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 

якому 
підпорядкована 

організація - складач 
інформації (КОДУ)* 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5328623  6310136900  60.21.2 32  150  7085    
____________ 
* Тільки для підприємств державного сектору. 
                                          

Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати 
                                          

Назва показників Код 
рядка 

За період з 
початку року, 

тис. грн. 

А Б 1 
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд.  4020 + 4030 + 4080) 4010 58189,5  
   у тому числі:  
Фонд основної заробітної плати 4020 34911,6  
Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 22944,4  
     з нього: 
 - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 8620,5  

- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 4050 4574,6  
- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:  
           у зв'язку з порушенням термінів її виплати 4060  105,2 
           внаслідок зростання споживчих цін 4070 21,1  
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 333,5  
     з них:  
     - матеріальна допомога 4090 -  
     - соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100             - 
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 4722,0  
      з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки 4111 4694,2  

Рядки 4120 - 4150 заповнюються у звіті за січень - грудень 
Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати  працівникам  
(із ряд. 4010) 4120   
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Продовження 
2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці 

Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок  
та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):  
- штатним працівникам облікового складу 4130   
- особам, які не перебувають в обліковому складі 4140   

Нараховано виплат працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним  
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими  
народженням та похованням 4144 2652,6  

     з них:  
     - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 4145 1106,0  
3. Реалізовано продукції та послуг     

Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок  
нарахованої заробітної плати (дивись пп. 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати) 4150   
Примітка. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним  
десятковим знаком. 

Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 

                                          

Назва показників Код рядка 

Середньо-
облікова 
кількість, 

осіб 

Фонд 
оплати 

праці, тис. 
грн. 

Відпрацьовано 
людино-годин 

А Б 1 2 3 
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

- жінки 7010 2201  24316,0  3964848  

- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок  
коштів державного та місцевого бюджету  
(по статті бюджетної класифікації 1111) 7020       

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 
- зовнішні сумісники 7030 66  311,8  

  
- працюючі за цивільно-правовими договорами  
(трудовими угодами) 7040 29  218,8  
  7050       
          

Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  
за __грудень__________ 2007__ р.  

(заповнюється за останній місяць кварталу - березень, червень, вересень, грудень) 

                                          
Назва показників Код 

рядка 
Фактично, 

осіб 
А Б 1 

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць, всього  
(сума ряд. 8020 - 8120) 8010 3984  
у тому числі у розмірі:  
    до 460,00 8020 37  
від  460,01          до  500,00 8030 118  
від   500,01          до 568,00 8040 181  
від   568,01         до 700,00 8050 379  
від  700,01           до 800,00 8060 242  
від  800,01           до 1000,00 8070 563  
від  1000,01           до 1250,00 8080 680  
від  1250,01            до 1500,00 8090 702  
від  1500,01           до 2000,00 8100 690  
Від  2000,01            до 5000,00 8110 389  
Понад  5000,00 8120  3 
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 8160 2321  

із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах  
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 8170 1  
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Продовження 
Довідково. Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено  
тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму,  
встановленого законодавством для працездатної особи 8180 877  
  8190   
                                          

Розділ IV. Рух робочої сили 
                                          

Назва показників Код 
рядка 

За період з початку року 
Всього, 
осіб з них жінки 

А Б 1 2 
Прийнято працівників 5010 1315  627  
з них:  
        - на новостворені робочі місця 5015 24    
Вибуло працівників, усього 5020 1928   961 
з них:  
        - з причин скорочення штатів 5030 345   167 

- за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення  
трудової дісципліни, невідповідність займаній посаді 5040 1152  

  
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 5050 4283  
Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061 1865  
 
"___" ____________ 20__ р. 

    
Керівник 

            

                      (підпис)         (П. І. Б.)     
Виконавець        Головний бухгалтер           
      (підпис)  (П. І. Б.)            (підпис)     (П. І. Б.)     
  
 

                                    

номер телефону                                    
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3 

Державне статистичне спостереження 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

   Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  

Звіт  про використання робочого часу 
за  січень -     грудень                         2007 року 

                    Подають: Термін  подання Форма № 3-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України  
12.08.2005  № 236 
Термінова-піврічна  

підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, 
визначені за переліком органів державної статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду 

   

  Найменування  організації – складача  інформації 
                                                    ХПК «Міськелектротранс» всі підрозділи 

  Поштова  адреса                           61001 вул. Молодої Гвардії     б.5. 
Коди  організації – складача 

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація – складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
03328623 6310136900 60212 32 150 7085  

* Тільки для підприємств державного сектору. 
 

Розділ І.  Використання робочого часу 
Назва   показників Код 

рядка
За період з початку року  
людино-
години 

працівники, 
осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого часу, всього (рядки 3020+3040) 3010 9513600 4448 
Відпрацьовано, всього ** 3020 8246376 X 
    з них  надурочно 3030 551999 X 
Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150) 3040 1267224 X 
         у тому числі:   
     щорічні відпустки (основні та додаткові) 

3050 
 

663597 
 

4098 
    тимчасова непрацездатність 3060 524780 3489 
    навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством 3070 25071 X 
    неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому  
    підприємстві 

3080   

    неявки з дозволу адмiнiстрацiї  3090 51841 X 
    відпустки за ініціативою адміністрації  3100   
    неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, 
тиждень 

3120   

    простої 3130  Х 
    масові невиходи на роботу (страйки) 3140   
    прогули 3150 1935 Х 
     3180   

** Із форми №1-ПВ (термінова – місячна) рядок 1060 гр.2 за відповідний період.  
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Розділ ІІ. Інформація про укладання колективних договорів 

станом на _____31 грудня_______ 2007___року 
(1 липня, 31 грудня)  

 
Назва показників Код 

рядка
Всього з них 

виконано 
А Б 1 2 

Кількість укладених колективних договорів, одиниць 6010 1  

       з них зареєстрованих 6020 1 
Кількість працівників, які охоплені колективними 
договорами, осіб 6030 

4324 
Сума витрачених за звітний період коштів на запровадження 
непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам 
і членам їх сімей, тис. грн. (з одним  десятковим знаком) 6040 

126,5 

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу),  
грн. (з двома десятковими знаками)  

встановлений :  
       у галузевій угоді 

6050 

 
 
 

460,00 
       у колективному договорі 6060 460,00 
Кількість зобов’язань у колективному договорі, що підлягали 
виконанню на момент складання звіту, з питань: 
    зайнятості 

6070 

 
 

6 

 
 

6 
    оплати праці 6080 31 31 
    охорони праці  6090 28 27 
 6100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«4» січня 208р.        Керівник____________________                  Паланій 
                                    (підпис)                                    (П.І.Б.) 
 
 

 

Виконавець_______________      Беседіна        Голова профкому  ______________                  Дідіньова 
                             (підпис)                        (П.І.Б.)                                              (П.І.Б.)                                (підпис)            

 
                                        737 4410  
                                       номер телефону  
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 Затверджено: 
Наказом Держжитлокомунгоспу України 

від 31 березня 1997 року №24 
коди 

Підприємство ХКП «Міськелектротранс» 
Територія       
ан державного управління Держком будів. і архітект. 
Галузь тролейбусний транспорт 
Вид економічної діяльності 

за ЕДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за ЗКНГ 
за КВЕД 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ 

за 2007 р. 

І Натуральні показники 
 

Показники № 
рядка одиниця виміру факт 

Кількість пасажирського рухомого складу на кінець 
звітного періоду 10 одиниць  

Загальний пробіг машин (вагонів) 20 ваг маш. км
Перевезено пасажирів, усього 30 млн. чоловік
в т.ч. платних пасажирів 40 млн. чоловік

ІІ Повна собівартість перевезення пасажирів 

Показники № рядка факт за попередній  
період 

Електроенергія для використання з 
технологічною метою 50 21 482 674,73 17 736 412,62 

Витрати на оплату праці і відрахування на 
соціальні заходи 

водіїв 60 20 856 730,65 18 090 262,43 
кондукторів 70 7 724 750,34 9 017 470.82 

Амортизація рухомого пасажирського складу 80 11 972 371,98 2 008 098,98 
Утримання та поточний ремонт енергогосподарства 
та контактних мереж 90 7 505 939,57 5 383 040,14 
Утримання служби автоматики та зв'язку 100 724 917,19 677 915,39 
Утримання та поточний ремонт трамвайної 
колії 110 4 536 142,82 5 585 757,18 
Утримання служби руху 120 7 142 221,18 6 307 775,73 
Експлуатаційні витрати 130 24 486 409,47 28 823 580,26 
Загальновиробничі витрати 140 31 464 361,58 27 936 796,35 
Разом витрат на пасажироперевезення 150 137 896 519,51 115 734 406,37 
Загальногосподарські (адміністративні) витрати 160 3 457 543,94 3 029 647,81 

Усього витрат по повній собівартості 170 141 354 063,45 118 764 056,18 
Інші операційні витрати 180 10 726 948,72 11 106 442,06 
Усього операційних витрат 190 152 077 958,49 129 870 498,24 
в т.ч.  
по елементам  
операційних  
витрат 

матеріальні витрати 43 581 705,17 38 589 619,07 
витати на оплату праці 60 189 375,66 55 941 736,76 
відрахування на 
соціальні заходи  23 025 137,42 21 458 222,30 
амортизація 16 689 936,23 6 873 781,11 
інші операційні 8 591 804,01 7 007 079,00 

Фінансові витрати 230 8 542 368,67 4 083 686,60 
Інші витрати 240 3 107 623,07 2 831 365,47 
Надзвичайні витрати 250 0,00 0,00 
Усього витрат 260 163 731 007,91 136 785 650,32 
Усього доходів по діючим тарифам за 
перевезення пасажирів 270   
Собівартість пасажирських перевезень 280   
в тому числі платних 2Э0  

Середній тариф за перевозку платних пасажирів 300   



 43 

 
 
 
 

                        Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, 
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) 

 
 КОДИ 

                                                                                                                   Дата (рік, місяць, число) 2007 12 0311

Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                за ЄДРПОУ 03328623 
Територія_______________________________________________________  за 6310136900 

Форма власності  комунальна власність                                                                     за 150 
Орган державного управління райони, районні у містах Києві та                      за 
СПОДУ 

1007 

Вид економічної діяльності діяльність регулярного електротранспорту,  за 
КВЕД 

включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг

60.21.2 
 

Одиниця виміру: тис.грн.                                                                     Контрольна сума  

Адреса 61001, Харківська обл.. , Комінтернівський р-н, м. Харків, вул. Малої  
 
 
 

 
 
 
 

БАЛАНС 
 

на 31 грудня2009 р. 
 
 

              Форма № 1       Код за ДКУД      1801001 
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Актив Код 
рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 5 2 

первісна вартість 011 26 26 

накопичена амортизація 012 (21) (24) 

Незавершене будівництво: 020 2492 10754 

Основні засоби:  132077 136934 

залишкова вартість 030 330924 347536 

первісна вартість 031 (198847) (210602) 

знос 032   

Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 70 233 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 154 485 

Знос інвестиційної нерухомості 057 (84) (252) 

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080 134644 147923 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:    

виробничі запаси  100 12519 7845 

тварини на вирощуванні і відгодівлі  110   

незавершене виробництво 120 1  

готова продукція  130   

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість  160 852 1505 

первісна вартість 161 852 1505 

резерв сумнівних боргів  162 (-) (-) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом  170 5 5 

за виданими авансами 180 8300  

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5340 8944 

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

 в національній валюті  230 18 353 

 в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250 378 49 

Усього за  розділом II 260 27412 18701 
III. Витрати майбутніх періодів 270 1327 89 
БАЛАНС  280 163383 166713 
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Пасив Код 
рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 154020 87400 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал  320   

Інший додатковий капітал 330 10307 78859 

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (131863) (171452) 

Неоплачений капітал 360 (  ) (  ) 

Вилучений капітал 370 (  ) (  ) 

Усього за розділом I 380 32464 5193 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420 1388 1463 

Усього за розділом II 430 1388 1463 

III. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків  440 50000 50000 

Довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470 38894 25425 

Усього за розділом IІI 480 88894 75425 

IV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків  500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборговааність за  товари, роботи, послуги 530 5769 13522 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540 880  

з бюджетом  550 1207 4889 

з позабюджетних платежів  560   

зі страхування  570 3054 12265 

з оплати праці  580 7248 27649 

з учасниками  590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні забов’язання 610 397 707 

Усього за розділом IV 620 18555 59032 

V. Доходи майбутніх періодів 630 22082 35986 

БАЛАНС  640 163383 166713 

 
 

Керівник 

Головний бухгалтер        
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 
Коди

Дата (рік, місяць, число) 2009 12 31
Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                                                     за 
ЄДРПОУ 

03328623 

Територія                                                                                                             за КОАТУУ 6310136900
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ УМІСТАХ КИЄВІ ТА 
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                 за 
СПОДУ 

1007 

Галузь_ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                                                             за 
ЗКГНГ  

51122 

Вид економічної діяльності        Діяльність регулярного електротранспорту, за 
КВЕД 
                                                        включаючи діяльність фунікулерів та 
                                                        підвісних канатних доріг  

0 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                   Контрольна сума  

 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за Рік 2009 р. 
                                 

Форма № 2          Код за ДКУД           
 

I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Доход (виручка)  від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 86’469 68’726,0 

Податок на додану вартість 015 (19) (37,6) 

Акцизний збір 020 - - 
 025 - - 
Інші  вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 86’450 68’688,4 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
)

040 (174’245) (182’106,7) 
Валовий: 
     прибуток 

 
050 - - 

     збиток 055 (87’795) (113’418,3) 

Інші операційні доходи 060 65’107 123’630,0 

Адміністративні витрати 070 (3’778) (3’715,7) 

Витрати на збут 080 - - 

Інші операційні  витрати 090 (15’9740 (14’835,8) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
       прибуток 

 
100 - - 

       збиток  105 (42’440) (8’339,8) 

Дохід від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 - - 

Інші доходи 130 15’999 15’488,5 

Фінансові витрати 140 (11’147) (9’010,1) 

1801003 
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Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 (2’001) (2’385,2) 

1 2 3 3 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
      прибуток 

 
170 - - 

      збиток 175 (39’589) (4’246,6) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
       прибуток 

 
190 - - 

       збиток 195 (39’589) (4’246,6) 

Надзвичайні: 
       доходи 

 
200 - - 

       витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий: 
       прибуток 

 
220 - - 

       збиток 225 (39’589) (4’246,6) 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 50’202 55’942,7 

Витрати на оплату праці 240 80’319 80’073,8 

Відрахування на соціальні заходи 250 29’970 31’110,3 

Амортизація 260 17’737 19’774,7 

Інші операційні витрати 270 14’740 12’759,3 

Разом 280 192’968 199’660,8 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

Керівник                                                                         Палант Олексій Юрійович 

Головний бухгалтер                                                     Ткаченко Надія Олександрівна 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)  
Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                   за ЄДРПОУ         
Територія ___________________________________  за КОАТУУ          
Орган державного управління __________________  за СПОДУ          
РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ КИЄВІ ТА  
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Галузь ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                      за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності Діяльність регулярного 
електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів  
та підвісних канатних доріг                                                     за КВЕД             
Одиниця виміру: тис. грн.                                                      
                                                                                                  Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за _____Рiк__________ 2009 __ р. 

Форма № 3    код за ДКУД                   1801004 
 

Стаття Код 
За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1  2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 010 

- 
 

39589 
 

- 
 

4247 
 

Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 17737 х 19775 х 

збільшення (зменшення) забезпечень 030 75 - - 107 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 - - - - 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 - 13998 - 13104 

Витрати на сплату відсотків 060 11147 х 9010 х 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в 
чистих оборотних активах 

070 - 24628 11327 - 

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 - 3268 - 10423 

витрат майбутніх періодів 090 1238 - - 1298 

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 40477 - 9889 - 

доходів майбутніх періодів 110 13904 - 7846 - 

Грошові кошти від операційної діяльності 120 27723 - 17341 - 

Сплачені: відсотки 130 х 7136 х 9010 

податки на прибуток 140 x - х - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 20587 - 8331 - 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 20587 - 8331 - 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових  інвестицій 

180 - х - Х 

необоротних активів 190 - х 32 х 

майнових комплексів 200 - х - Х 

2009       12                 31 
03328623 

 
6310136900 

1007 

 

 
51122 

 
 

60.21.2 
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Продовження 
Отримані: відсотки 210 - х - х 

дивіденди 220 - х - х 

Інші надходження 230 13469 х 14823 х 

1 2 3 4 5 6 

Придбання: фінансових інвестицій 240 x - X - 

необоротних активів 250 x 21251 x 3718 

майнових комплексів 260 x - x - 

Інші платежі 270 x 13469 x 21769 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 21251 - 10632 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 21251 - 10632 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 

310 
1000 

 
X 

1986 
 

Х 

Отримання позики 320 - X - x 

Інші надходження 330 - x - x 

Погашення позик 340 x - x - 

Сплачені дивіденди 350 x - x - 

Інші платежі 360 x - x - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1000 - 1986 - 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1000 - 1986 - 

Чистий рух коштів за звітний період 400 336 - - 315 

Залишок коштів на початок року 410 17 x 332 x 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - - 

Залишок коштів на кінець року 430 353 x 17 x 

 

Керівник  __________________________ 

Головний бухгалтер_________________ 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)      
Підприємство _ХКП «Міськелектротранс»________ за ЄДРПОУ         
Територія _________                                                       за КОАТУУ          
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ за СПОДУ          
Галузь ___ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ___ ___  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності _Діяльність регулярного               за КВЕД             
 електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів                    Контрольна сума      
Одиниця виміру: тис. грн.                                               
                                                                                           

Звіт про власний капітал 
За     Рік      2009 р. 

Форма № 4    код за ДКУД                 1801005 
 
 

Стаття Код Статутний капітал
Пайовий 
капітал 

Додатко-
вий вкла-
дений 
капітал

Інший 
додатко-
вий 

капітал

Резервний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на 
початок року 010 

154 020 
 

- 
 

- 
 

10 804 - 
 

(132 360) - 
 

- 
 

32 464 
 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

020 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Виправлення 
помилок 030 - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Інші зміни 040 - - - (497) - 497 - - - 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 154 020 
 

- 
 

- 
 

10 307 
 

- 
 

(131 863) 
 

- 
 

- 
 32 464 

Переоцінка 
активів: 
Дооцінка 
основних засобів 

60 
- 
 

- 
 

- 
 

1 605 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 605 
 

Уцінка основних 
засобів 070 

(       -
) 

(      -       ) 
 

(       -        )
 

(      -       )
 

(      -       ) 
 

(       -        ) 
 

(       -        ) 
 

(   -     ) 
 

(   -      ) 
 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 
 
(       -
) 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        )

 
(      -       )

 
(      -       ) 

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(   -     ) 

 

 
(   -      ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
нематеріальних 
активів  

110 
 

(       -     
) 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        )

 
(      -       )

 
(      -       )

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(    -     )

 

 
(   -      ) 

 120 - - - - - - - - - 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(39 589) 
 

- 
 

- 
 

(39 589) 
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

(   -      ) 
 

 
 

2009       12                 31 
03328623 

 
6310136900 

1007 

 

 
51122 

 
 

60.21.2 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

 -      
 

Відрахування до 
Резервного 
капіталу 

160 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

-     
 

 170 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Внески учасників: 
Внески до 
капіталу 

180 
1000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - (1000) 

 
- 
 

- 
 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 - 1000 

 
- 
 

1000 
 

 200 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

210 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

230 (     -       )
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Вилучення 
частки в капіталі 240 (     -       )

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 
(     -       )

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(     -      ) 
 

Інші зміни в 
капіталі: 
Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 
- 
 

- 
 

- 
 - - - 

 
- 
 

- 
 - 

Безкоштовно 
отримані активи 270 

- 
 

- 
 

- 
 

 
(673)

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 (673) 

Коригування 
статутного фонду 280 

(67 620) 
 

- 
 

- 
 

67620 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Разом змін в 
капіталі 290 (66 620) 

 
- 
 

- 
 

68 552 
 

- 
 

(39 589) 
 

- 
 

- 
 

(37 657) 
 

Залишок на кінець 
року 300 87 400 

 
- 
 

- 
 

78 859 
 

- 
 

(171 452) 
 

- 
 

- 
 

(5 193) 
 

 
 
Розшифровка рядка 270: 116 тис. грн. – безоплатно передані; 30 тис. грн. – безоплатно отримані ОЗ; -587 тис. грн. – 
амортизація на безкоштовно отримані ОЗ. 

Керівник______________________ Почепецький С.О. 

 

Головний бухгалтер______________ Ткаченко Н.О._
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Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" 

 
Порушення термінів або ненадання інформації, а також 
викривлення даних тягне за собою відповідальність, 

яка встановлена ст. 186.3  Кодексу України про 
адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III 

 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про наявність та рух основних засобів, 

амортизацію (знос) за 2009 рік 
 
 

Подають: Терміни 
подання 

Форма № 11-ОЗ  
   (річна) 

    
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату 
України 

 від 30.07.2009 р. № 292 
 
 

господарські організації – зведений звіт по кожному 
з відокремлених підрозділів, що не виділені на 
окремий баланс та розташовані в іншій області, 
районі, місті; філії, представництва, інші 
відокремлені від господарських організацій 
підрозділи, що виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті;  
установи, заклади, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування  
органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 20-го 
лютого після 
звітного року 

 
 
Респондент: 
Найменування: ХКП «Міськелектротранс»   
 Місцезнаходження (юридична адреса): 61001, м. Харків, Молодої гвардії, б.5                                                       
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): 61001, м. Харків, Молодої 
гвардії, б.5 

 
Код 

форми 
документ

а за 
ДКУД 

Коди організації  - складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ

) 

виду 
економічної 
діяльності  

(КВЕД) 

форми 
власності  

(КФВ) 

органі-
заційно-
правової 
форми 

господарю-
вання  

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального 
органу, якому 
підпорядкована 

організація-складач 
інформації 
(СПОДУ)*  

 
 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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I. Наявність та рух основних засобів 
(тис. грн.) 

Наявність економічної 
діяльності 

Код 
(розподілу, 
групи, 

підкласу) 
згідно з 
КВЕД 

№ 
рядка 

Наявність на початок 
2009  року (первісна/ 
переоцінена вартість) 

Надійшло у 
звітному році 

Вибуло у звітному 
році 

Наявність 
на кінець 
2009  року 

Наявність за 
відрахуванням зносу 

(залишкова 
вартість) 

Амортизаці
я (знос) 
основних 
засобів на 

рік 

Вартість 
основних 
засобів, на 

які 
повністю 
нарахован

о 
амортиза-
цію (знос) 

без 
урахуванн

я 
індексації 

та 
переоцінки 
звітного 
року 

з 
урахуванням 
індексації та 
переоцінки 
звітного року 

усього 

у т. ч. 
введено 
в дію 
нових 
основни
х засобів 

усього 

у т.ч. 
ліквідо-
вано 

основни
х засобів 

на 
початок 

2009 
року 

на 
кінець 
2009 
року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Усього по підприємству  100 330924 334254 22146 21269 8864 7968 347536 133682 136934 17721 13063 
Основні засоби за видами 
економічної діяльності: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   180 
182 
170 

           

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

А 
- - - - - - - - - - - 

Діяльність у сфері культури 
та спорту, відпочинку та 
розваг 

92 
1196 1196 822 - 39 39 1979 477 1240 55 50 

Будівництво будівель та 
споруд 

45 
1563 1563 3 3 - - 1566 735 670 68 64 

Діяльність їдалень 55,5 717 717 - - 414 414 303 319 110 5 - 
Інші види діяльності у сфері 
освіти 

80,4 204 204 - - - - 204 80 72 8 - 

Здавання в оренду власного 
нерухомого майна 

70,2 
9967 13297 - - 2 2 13295 6475 6190 283 15 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

85,14 
3252 3252 30 5 280 30 3002 1248 1095 71 250 

Діяльність іншого наземного 
транспорту 

60,2 
314025 314025 21291 21261 8129 7483 327187 124348 127557 17231 12684 

Із рядка 100: 
 

 
           

Незавершені капітальні 
інвестиції 

 2492 2492 29531 Х 21269 - 10754 Х Х Х Х 

Інвестиційна нерухомість  154 154 414 - 83 - 485 70 233 15 - 
Вартість житлових будівель  9967 13297 - - 2 2 13295 6475 6190 283 15 

53
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II. Склад основних засобів підприємства 
 

 (тис.грн.) 
 

Найменування показника №  
рядка 

Наявність на кінець року 

Усього 

А Б 1 

Усього: 201 347536 

1.   Земельні ділянки 202 - 

2.   Капітальні витрати на поліпшення земель       203 - 

3.   Будинки, споруди та передавальні пристрої   204 174876 

4.   Машини та обладнання    205 18203 

5.   Транспортні засоби      206 153025 

6.   Інструменти, прилади, інвентар (меблі)        207 1177 

7.   Робоча і продуктивна  худоба 208 - 

8.   Багаторічні насадження 209 - 

9.   Інші основні засоби     210 50 

10.  Бібліотечні фонди       211 - 

11.  Малоцінні необоротні матеріальні активи      212 205 

12.  Тимчасові (нетитульні) споруди    213 - 

13.  Природні ресурси        214 - 

14.  Інвентарна тара         215 - 

15.  Предмети прокату        216 - 

16.  Інші необоротні матеріальні активи              217 - 

 
 
 "_____"______________ 200___ року                     Керівник Палант Олексій Юрійович 
 
 
 _________________________________ 
          (прізвище і N телефону виконавця)                           Головний бухгалтер ___________ 
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3 
 

Державне статистичне спостереження 
 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 
Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за 

собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення 

 

Звіт  з  праці 
                              за січень -     грудень       2009 року  

   
Подають: Терміни  подання Форма № 1-ПВ 

підприємства, установи, 
організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком 
органів державної статистики 
- органу державної статистики за 
місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
11.08.2004  № 472 

  Термінова-місячна  
 

    Найменування  організації – складача  інформації  

ХКП «Міськелектротранс»         всі підрозділи 
    Поштова  адреса 61001, вул. Молодої Гвардії, б. 5 

Коди  організації – складача 

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу,

якому 
підпорядкована 

організація – складач 
інформації (КОДУ)*

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Розділ I. Кількість працівників та фонд оплати праці 
 

Назва показників Код За звітний За період з початку 
рядка місяць року 

А Б 1   2 
Середньооблікова кількість усіх працівників в 
еквіваленті повної зайнятості, осіб 

 
1010 3219 3400 

Фонд оплати праці  усіх працівників, тис.грн. 1020 6590,2 79578,5 
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована 
з фонду оплати праці усіх  працівників, тис.грн.  

 
1030 947,5 11364,2 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 3444 3626 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна 
плата  штатним працівникам (крім тимчасової 
непрацездатності) всього, людино-годин    

 
 

1050 
591129 6942044 

 з нього відпрацьовано   1060 564218 6361894 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. 1070 6570,3 79377,8 
  Кількість працівників, які перебували у відпустках з 
дозволу адміністрації, осіб 

1080 441 - 
 

*   Тільки для підприємств державного сектору. 
Примітки 1. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні 
показники –  
                         з одним десятковим знаком. 
                    2. Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої  наказом Держкомстату № 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 за № 114/8713. 
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Розділ II. Заборгованість  перед працівниками  по  заробітній 
платі та допомогах із соціального страхування 

на 1  __січня__  2010 року 
(назва місяця, наступного після звітного періоду) 

                                                         

Назва показників  Код 
рядка Всього 

 З неї за рахунок бюджетних 
коштів (по статтях бюджетної 

класифікації 1111, 1341) 

всього 
із гр.2 

місцевий 
бюджет 

                                         А Б 1 2 3 
1. Сума заборгованості із виплати заробітної  
плати всього, тис.грн. 

 
2010 20998,9   

 з неї – утворена  у  попередні  роки  
 

2020 -   

 Сума заборгованості із виплати заробітної  
плати штатним працівникам, тис.грн. (із 
ряд.2010) 

 
2030 

20939,6  

Облікова кількість штатних працівників, 
яким своєчасно не виплачена заробітна плата 
всього, осіб 

 
 

2040 
3387 

  у тому числі  за терміном утворення:   438         до трьох  місяців 2050 
 
        від  трьох до шести місяців  2060  

 
        понад шість місяців 2070  

Виплачено у звітному році  в рахунок 
погашення заборгованості за попередні роки, 
тис.грн.   

 
2080  

2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності, що 
здійснюється за рахунок  коштів 
підприємства, тис.грн. 

 
 
 

2090 

433,7 

Сума заборгованості працівникам по 
допомогах та інших виплатах, що 
здійснюються за рахунок коштів Фонду 
державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності,  тис.грн. 

 
 
 
 

2100 

651,8 

Сума заборгованості потерпілим від 
нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, за рахунок коштів 
підприємства, тис.грн. 2110 

 

3. Сума заборгованості з компенсаційних 
виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи, тис.грн.  
(із ряд. 2010 гр.2) 

 
 
 

2120 
 

 2130    
 
 «____» _____________20__р.                                                   Керівник___________________                      _______________ 
                                                                                                                              (підпис)                                             (П.І.П/б) 
 
Виконавець___________                        _______________     Головний бухгалтер_____________               
_______________ 
                         (підпис)                                  (П.І.П/б)                                                   (підпис)                                 (П.І.П/б)  
 
________________ 
    номер телефону 
 

Держаналітінформ. Замовл. №  310. Тираж. 5189000. 
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Код ЄДРПОУ  0 3  3   2 8   6 2  3                      
                                          
           Державне статистичне спостереження            
                                          
       Конфіденційність статистичної інформації забезпечується        
       статтею 21 Закону України "Про державну статистику"        
 Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  
 відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
                                          
  Звіт з праці   
             за січень - грудень _ 2009__ року             
                             Форма № 1-ПВ  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Держкомстату 

України  
від 12.08.2005 р. № 236  
Термінова - квартальна 

Подають: Термін подання 
підприємства, установи, організації, їх структурні не пізніше 7-го 

числа після 
звітного періоду підрозділи, визначені за переліком органів державної 

статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 
                             
Найменування організації - складача інформації   ХКП « Міськелектротранс »  всі підрозділи 

Поштова адреса  61001 , вул. Молодої Гвардії , б. 5 
Коди організації-складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду  
економічної  
діяльності  

(КВЕД) 

форми  
власності  

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, 
іншого 

центрального 
органу, якому 
підпорядкована 
організація - 

складач інформації 
(КОДУ)* 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5328623  6310136900  60.21.2 32  150  7085    
____________ 
* Тільки для підприємств державного сектору. 
                                          

Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати 
                                          

Назва показників Код 
рядка 

За період з 
початку року, 

тис. грн. 

А Б 1 
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд.  4020 + 4030 + 4080) 4010 79377,8  
   у тому числі:  
Фонд основної заробітної плати 4020 52949,0  
Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 26328,2  
     з нього: 
 - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 11007,3  

- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 4050 4972,7  
- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:  
           у зв'язку з порушенням термінів її виплати 4060 728,6  
           внаслідок зростання споживчих цін 4070 71,0  
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 100,6  
     з них:  
     - матеріальна допомога 4090 -  
     - соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 -  
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110  6840,8 
      з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки 4111 6743,5  

Рядки 4120 - 4150 заповнюються у звіті за січень - грудень 
Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати  працівникам  
(із ряд. 4010) 4120   
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Продовження 
2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці   

Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок  
та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):  
- штатним працівникам облікового складу 4130   
- особам, які не перебувають в обліковому складі 4140   

Нараховано виплат працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним  
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими  
народженням та похованням 4144 3530,8  

     з них:  
     - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 4145 1387,8  
3. Реалізовано продукції та послуг     

Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок  
нарахованої заробітної плати (дивись пп. 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати) 4150   
Примітка. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним 
десятковим знаком. 

Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 

Назва показників Код рядка 

Середньо-
облікова 
кількість, 

осіб 

Фонд 
оплати 

праці, тис. 
грн. 

Відпрацьовано 
людино-годин 

А Б 1 2 3 
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

- жінки 7010 1693  31061,6  3030125  

- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок  
коштів державного та місцевого бюджету  
(по статті бюджетної класифікації 1111) 7020       

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 
- зовнішні сумісники 7030 11  142,1  

  
- працюючі за цивільно-правовими договорами  
(трудовими угодами) 7040 13  58,6  
  7050       

Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  
за  грудень____________ 2009__ р.  

(заповнюється за останній місяць кварталу - березень, червень, вересень, грудень) 

Назва показників Код 
рядка 

Фактично, 
осіб 

А Б 1 

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць, всього  
(сума ряд. 8020 - 8120) 8010 3288  

у тому числі у розмірі:  
    до 744,00 8020 46  

від   744,01          до 900,00 8030 151  
від   900,01          до 1000,01 8040 175  
від  1000,01           до 1250,00 8050 345  
від  1250,01            до 1500,00 8060 357  
від    1500,01         до 2000,00 8070 706  
від   2000,01          до 2500,00 8080 648  
від  2500,01           до 3000,00 8090 484  
від  3000,01           до 3500,00 8100 248  
від  3500,01            до 5000,00 8110  119 
Понад   5000,01 8120 9  

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 8160 2231  
із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, 
встановленої законодавством 8170 -  
Довідково. Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку 

(оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для 
працездатної особи 8180 -  
  8190   
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Розділ IV. Рух робочої сили 
                                          

Назва показників Код 
рядка 

За період з початку 
року 

Всього, 
осіб з них жінки 

А Б 1 2 
Прийнято працівників 5010 962  387  
з них:  

        - на новостворені робочі місця 5015  -   
Вибуло працівників, усього 5020 1459  643  
з них:  

        - з причин скорочення штатів 5030  12 453  

- за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення  
трудової дісципліни, невідповідність займаній посаді 5040 1044  453 
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 5050 3476  1704 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061 670   
 
"___" ____________ 20__ р. 

    
Керівник 

            

                      (підпис)         (П. І. Б.)     
Виконавець        Головний бухгалтер           
      (підпис)  (П. І. Б.)            

(підпис) 
    (П. І. Б.)     

  
 

                                    

номер телефону                                    
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне 
за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  

Звіт  про використання робочого часу 
за  січень -     грудень        2009  року 

                    Подають: Термін  подання Форма № 3-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату 
України     

12.08.2005  № 236 
Термінова-піврічна  

підприємства, установи, організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком органів державної 
статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду 

   

  Найменування  організації – складача  інформації  
                                                    ХПК «Міськелектротранс» всі підрозділи 

  Поштова  адреса                           61001 вул. Молодої Гвардії     б.5.
Коди  організації – складача

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу,
якому підпорядкована 
організація – складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
03328623 6310136900 60212 32 150 7085 

* Тільки для підприємств державного сектору. 
 

Розділ І.  Використання робочого часу 
 

Назва   показників 
Код 
рядка

За період з початку року 
людино-
години 

працівники, 
осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого часу, всього (рядки 3020+3040) 3010 7487008 3626 
Відпрацьовано, всього ** 3020 6361894 X 
    з них  надурочно 3030 172268 X 
Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150) 3040 1125114 X 
         у тому числі:   
     щорічні відпустки (основні та додаткові) 3050 

538710 3257 

    тимчасова непрацездатність 3060 328522 2491 
    навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством 3070 40160 X 
неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві 3080   
    неявки з дозволу адмiнiстрацiї  3090 168848 X 
    відпустки за ініціативою адміністрації  3100   
    неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, 
тиждень 

3120   

    простої 3130 47416 Х 
    масові невиходи на роботу (страйки) 3140   
    прогули 3150 1458 Х 
     3180   
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Розділ ІІ. Інформація про укладання колективних договорів 

станом на _____31 грудня_____ 2009  року 
(1 липня, 31 грудня)  

 
Назва показників Код 

рядка
Всього з них

виконано 
А Б 1 2 

Кількість укладених колективних договорів, одиниць 6010 1  

       з них зареєстрованих 6020  
Кількість працівників, які охоплені колективними
договорами, осіб 6030 

3476 
Сума витрачених за звітний період коштів на запровадження 
непередбачених законодавством пільг та виплат 
працівникам і членам їх сімей, тис. грн. (з одним  десятковим 
знаком) 6040 

 

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), 
грн. (з двома десятковими знаками)  

встановлений :  
       у галузевій угоді 

6050 

 
 
 

744,00 
       у колективному договорі 6060 780,00 
Кількість зобов’язань у колективному договорі, що підлягали 
виконанню на момент складання звіту, з питань: 
    зайнятості 6070 

  

    оплати праці 6080   
    охорони праці  6090   
 6100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«4» січня 208р.       Керівник____________________                  Паланій
                                   (підпис)                                    (П.І.Б.)
 
 
Виконавець_______________      Беседіна       Голова профкому  ______________                  Дідіньова
                             (підпис)                        (П.І.Б.)                                             (П.І.Б.)                                (підпис)            

 
                                        737 4410 
                                       номер телефону 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62

 Затверджено: 
Наказом Держжитлокомунгоспу України 

від 31 березня 1997 року №24 
коди 

Підприємство ХКП «Міськелектротранс» 
Територія       
ан державного управління Держком будів. і 
архітект. 
Галузь тролейбусний транспорт 
Вид економічної діяльності 

за ЕДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за ЗКНГ 
за КВЕД 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ 

за 2009 р. 
 

І Натуральні показники 
 

Показники № 
рядка одиниця виміру факт 

Кількість пасажирського рухомого складу на кінець 
звітного періоду 10 одиниць  

Загальний пробіг машин (вагонів) 20 ваг маш. км  
Перевезено пасажирів, усього 30 млн. чоловік  
в т.ч. платних пасажирів 40 млн. чоловік

ІІ Повна собівартість перевезення пасажирів 

Показники № рядка факт за попередній  
період 

Електроенергія для використання з 
технологічною метою 50 16 678 589,61 18 925 703,18 

Витрати на оплату праці і відрахування 
на соціальні заходи 

водіїв 60 30 571 664,43 29 122 758,02

кондукторів 70 7 057 659,21 7 547 565,23 

Амортизація рухомого пасажирського складу 80 12 693 939,66 15 346 391,88 
Утримання та поточний ремонт 
енергогосподарства та контактних мереж 90 9 639 813,67 7 877 642,25 
Утримання служби автоматики та зв'язку 100 1 061 664,00 964 425,51
Утримання та поточний ремонт трамвайної 
колії 110 11 616 721,26 18 712 339,30 
Утримання служби руху 120 10 083 467,14 10 137 367,30
Експлуатаційні витрати 130 31 822 643,86 32 985 390,59
Загальновиробничі витрати 140 43 018 640,25 40 487 202,43
Разом витрат на пасажироперевезення 150 174 244 803,09 182 106 785,69

Загальногосподарські (адміністративні) витрати 160 3 778 324,63 3 715 676,82 
Усього витрат по повній собівартості 170 178 023 127,72 185 822 462,51
Інші операційні витрати 180 15 973 695,51 14 835 737,15
Усього операційних витрат 190 193 996 823,23 200 658 199,66
в т.ч.  
по елементам  
операційних  
витрат 

матеріальні витрати 51 230 396,11 56 940 318,97
витати на оплату 80 319 126,52 80 073 735,60
відрахування на 
соціальні заходи  29 970 498,03 31 110 408,21 
амортизація 17 736 939,39 19 774 583,59
інші операційні 14 739 863,18 12 759 153,29

Фінансові витрати 230 11 146 738,31 9 010 149,98
Інші витрати 240 2 001 123,79 2 385 247,70
Надзвичайні витрати 250 0,00 0,00 
Усього витрат 260 207 144 685,33 212 053 597,34
Усього доходів по діючим тарифам за 
перевезення пасажирів 270   
Собівартість пасажирських перевезень 280   
в тому числі платних 2Э0  
Середній тариф за перевозку платних пасажирів 300   
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                        Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, 
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) 

 
 КОДИ 

                                                                                                                   Дата (рік, місяць, число) 2008 12 0311

Підприємство ХКП «Міськелектротранс»               за ЄДРПОУ 03328623 
Територія_______________________________________________________  за 6310136900 

Форма власності  комунальна власність                                                                     за 32 
Орган державного управління райони, районні у містах Києві та                      за 
СПОДУ 

1007 

Галузь тролейбусний транспорт                                                                               за 51112 
Вид економічної діяльності діяльність регулярного електротранспорту,  за 
КВЕД 

включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг

0 
 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                     Контрольна сума  

Адреса 61001, Харківська обл.. , Комінтернівський р-н, м. Харків, вул. Малої  
 
 
 

 
 
 
 

БАЛАНС 
 

на 31 грудня 2008 р. 
 
 

              Форма № 1       Код за ДКУД       
 
 
 

1801001 
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Актив Код 
рядка На початок звітного періоду На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 139 5 

первісна вартість 011 162 26 

накопичена амортизація 012 (23) (21) 

Незавершене будівництво: 020 2589 2492 

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 147846 132077 

первісна вартість 031 332277 330924 

знос 032 (184431) (198847) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 274 70 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 618 154 

Знос інвестиційної нерухомості 057 (344) (84) 

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080 150848 134644 

ІІ. Оборотні активи 
Запаси:    

виробничі запаси  100 5207 12519 

тварини на вирощуванні і відгодівлі  110   

незавершене виробництво 120 2  

готова продукція  130  1 

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість  160 52 852 

первісна вартість 161 52 852 

резерв сумнівних боргів  162 (-) (-) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом  170 4 5 

за виданими авансами 180  8300 

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2401 5340 

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

 в національній валюті  230 332 17 

У т.ч. в касі 231 2 3 

 в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250 216 378 

Усього за  розділом II 260 8214 27412 

III. Витрати майбутніх періодів 270 29 1327 

БАЛАНС  280 159091 163383 
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Продовження 

Пасив Код 
рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 152034 154020 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал  320   

Інший додатковий капітал 330 9765 10804 

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (128113) (132360) 

Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - ) 

Вилучений капітал 370 ( - ) ( - ) 

Усього за розділом I 380 33686 32464 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420 1495 1388 

Усього за розділом II 430 1495 1388 

III. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків  440 50000 50000 

Довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470 51008 38894 

Усього за розділом IІI 480 101008 88894 

IV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків  500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборговааність за  товари, роботи, послуги 530 1748 5769 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540  880 

з бюджетом  550 828 1207 

з позабюджетних платежів  560   

зі страхування  570 1819 3054 

з оплати праці  580 4075 7248 

з учасниками  590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні забов’язання 610 196 397 

Усього за розділом IV 620 8666 18555 

V. Доходи майбутніх періодів 630 14236 22082 

БАЛАНС  640 159091 163383 

 
 

Керівник 

Головний бухгалтер        
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 
Коди

Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31
Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                                                     за 
ЄДРПОУ 

03328623 

Територія                                                                                                             за КОАТУУ 6310136900
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ УМІСТАХ КИЄВІ ТА 
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                 за 
СПОДУ 

1007 

Галузь_ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                                                             за 
ЗКГНГ  

51122 

Вид економічної діяльності        Діяльність регулярного електротранспорту, за 
КВЕД 
                                                        включаючи діяльність фунікулерів та 
                                                        підвісних канатних доріг  

0 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                   Контрольна сума  

 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за Рік 2008 р. 
                                 

Форма № 2          Код за ДКУД           
 

I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Доход (виручка)  від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 68’726,0 57’889,0 

Податок на додану вартість 015 (37,6) (117,1) 

Акцизний збір 020 - - 
 025 - - 
Інші  вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 68’688,4 57’771,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
ос )

040 (182’106,7) (137’896,4) 
Валовий: 
     прибуток 

 
050 - - 

     збиток 055 (113’418,3) (80’124,5) 

Інші операційні доходи 060 123’630,0 74’303,5 

Адміністративні витрати 070 (3’715,7) (3’457,5) 

Витрати на збут 080 - - 

Інші операційні  витрати 090 (14’835,8) (10’726,9) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
       прибуток 

 
100 - - 

       збиток  105 (8’339,8) (20’005,4) 

Дохід від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 - - 

Інші доходи 130 15’488,5 11’965,3 

1801003 
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Фінансові витрати 140 (9’010,1) (8’542,4) 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 (2’385,2) (3’108,5) 

1 2 3 3 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
      прибуток 

 
170 - - 

      збиток 175 (4’246,6) (19’691,0) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
       прибуток 

 
190 - - 

       збиток 195 (4’246,6) (19’691,0) 

Надзвичайні: 
       доходи 

 
200 - - 

       витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий: 
       прибуток 

 
220 - - 

       збиток 225 (4’246,6) (19’691,0) 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 55’942,7 43’025,9 

Витрати на оплату праці 240 80’073,8 60’156,3 

Відрахування на соціальні заходи 250 31’110,3 23’012,3 

Амортизація 260 19’774,7 16’690,0 

Інші операційні витрати 270 12’759,3 8’592,2 

Разом 280 199’660,8 151’476,7 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

Керівник                                                                         Палант Олексій Юрійович 

Головний бухгалтер                                                     Ткаченко Надія Олександрівна 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)  
Підприємство ХКП «Міськелектротранс»                   за ЄДРПОУ         
Територія ___________________________________  за КОАТУУ          
Орган державного управління __________________  за СПОДУ          
РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ КИЄВІ ТА  
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Галузь ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ                      за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності Діяльність регулярного 
електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів  
та підвісних канатних доріг                                                     за КВЕД             
Одиниця виміру: тис. грн.                                   
                                                                                                  Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за _____Рiк__________ 2008 __ р. 

Форма № 3    код за ДКУД                   1801004 
 

Стаття Код 
За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1  2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 010 

- 
 

4247 
 

- 
 

19691 
 

Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 19775 х 16690 х 

збільшення (зменшення) забезпечень 030 - 107 - - 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 - - - - 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 - 13104              - 8857 

Витрати на сплату відсотків 060 9010 х 8542 х 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в 
чистих оборотних активах 

070 11327 - - 3316 

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 - 10423 - 4235 

витрат майбутніх періодів 090 - 1298 - - 

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 9889 - - 14903 

доходів майбутніх періодів 110 7846 - 4499 - 

Грошові кошти від операційної діяльності 120 17341 - - 17955 

Сплачені: відсотки 130 х 9010 х 8542 

податки на прибуток 140 x - х - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8331 - - 26497 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 8331 - - 26497 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових  інвестицій 

180 - х - х 

необоротних активів 190 32 х 7 х 

майнових комплексів 200 - х - Х 

2008       12                 31 
03328623 

 
6310136900 

1007 
 
 

51122 
 
 

60.21.2 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 

Отримані: відсотки 210 - х - х 

дивіденди 220 - х - х 

Інші надходження 230 14823 х 14933 х 

1 2 3 4 5 6 

Придбання: фінансових інвестицій 240 x - х - 

необоротних активів 250 x 3718 x 643 

майнових комплексів 260 x - x - 

Інші платежі 270 x 21769 x 14933 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 10632 - 636 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 10632 - 636 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 

310 
1986 

 
x 

- 
 

Х 

Отримання позики 320 - x 51000 X 

Інші надходження 330 - x - x 

Погашення позик 340 x - X 23900 

Сплачені дивіденди 350 x - x - 

Інші платежі 360 x - x - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1986 - 27100 - 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1986 - 27100 - 

Чистий рух коштів за звітний період 400 - 315 - 33 

Залишок коштів на початок року 410 332 x 365 x 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - - 

Залишок коштів на кінець року 430 17 x 332 x 

 

Керівник  __________________________ 

Головний бухгалтер_________________ 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
(Наказ  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 р. № 87) 

Коди 
                                                                                          Дата (рік, місяць,число)  
Підприємство _ХКП «Міськелектротранс»________ за ЄДРПОУ         
Територія ___________________________________  за КОАТУУ          
Орган державного управління РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ за СПОДУ          
Галузь ___ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ___ ___  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності _Діяльність регулярного               за КВЕД             
 електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів                    Контрольна сума      
Одиниця виміру: тис. грн.                                               
                                                                                           

Звіт про власний капітал 
За     Рік      2008 р. 

Форма № 4    код за ДКУД                   1801005 
 
 
 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатко-
вий вкла-
дений 
капітал

Інший 
додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на 
початок року 010 152 034 

- 
 

- 
 

9 765 - 
 

-127 980 
 

- 
 

- 
 

33 819 
 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

020 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Виправлення 
помилок 030 - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Інші зміни 040          - - - - - -133 - - -133 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 152 034 
 

- 
 

- 
 

9 765 
 

- 
 

-128 113 
 

- 
 

- 
 33 686 

Переоцінка 
активів: 
Дооцінка 
основних засобів 

60 
- 
 

- 
 

- 
 

3 128 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3128 
 

Уцінка основних 
засобів 070 

(       -        ) 
 

(      -       ) 
 

(       -        ) 
 

(   1 528  )
 

(      -       ) 
 

(       -        ) 
 

(       -        ) 
 

(   -     ) 
 

(1 528  )
 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 
 
(       -        ) 

 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        ) 

 
(      -       )

 
(      -       ) 

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(   -     ) 

 
(   -      )

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Уцінка 
нематеріальних 
активів  

110 
 

(       -        ) 
 

 
(      -       ) 

 

 
(       -        )

 
(      -       )

 
(      -       )

 
(       -        ) 

 
(       -        ) 

 

 
(    -     ) 

 
(   -      )

 
 120 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

2008       12          31        
03328623 

6310136900 
1007 

51122 
0 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чистий прибуток
(збиток) за 
звітний період 130 - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-4 247 
 

- 
 

- 
 

-4 247 
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

(   -      )
 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

   -    
 

Відрахування до 
Резервного 
капіталу 

160 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(       -        ) 
 

- 
 

- 
 

   -      
 

 170 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

180 
1 986 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 986 
 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 200 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

210 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

220 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

230 (       -        ) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(   -     ) 
 

Вилучення 
частки в капіталі 240 (       -        ) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(   -     ) 
 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 
(       -        ) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(   -     ) 
 

Інші зміни 
в капіталі: 
Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 (     -      ) - 

 
- 
 

- 
 (   -      )

Безкоштовно 
отримані активи 270 

- 
 

- 
 

- 
 

-561 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-561 

 280 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Разом змін в 
капіталі 290 1 986 

 
- 
 

- 
 

1 039 
 

- 
 

-4 247 
 

- 
 

- 
 

-1 222 
 

Залишок на 
кінець року 300 154 020 

 
- 
 

- 
 

10 804 
 

- 
 

-132 360 
 

- 
 

- 
 

32 464 
 

 

Розшифровка рядка 270: -561 тис. грн. , в т.ч. +157 т. грн. безкоштовно отримані ОЗ; -718 т. грн. амортизація на безкоштовно 
отримані ОЗ.  

Керівник_______________________Палант О.Ю.__ 

Головний бухгалтер______________ Ткаченко Н.О._ 
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Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" 

 
Порушення термінів або ненадання інформації, а також 
викривлення даних тягне за собою відповідальність, 

яка встановлена ст. 186.3  Кодексу України про 
адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III 

 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про наявність та рух основних засобів, 

амортизацію (знос) за 2008 рік 
 
 

Подають: Терміни 
подання 

Форма № 11-ОЗ  
   (річна) 

    
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату 
України 

 від 04.09.2008 р. № 311 
 

господарські організації – зведений звіт по кожному 
з відокремлених підрозділів, що не виділені на 
окремий баланс та розташовані в іншій області, 
районі, місті; філії, представництва, інші 
відокремлені від господарських організацій 
підрозділи, що виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті;  
установи, заклади, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування  
органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 20-го 
лютого після 
звітного року 

 
 
Респондент: 
Найменування: ХКП «Міськелектротранс»   
 Місцезнаходження (юридична адреса): 61001, м. Харків, Молодої гвардії, б.5                                                       
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): 61001, м. Харків, Молодої 
гвардії, б.5 

 
Код 

форми 
документ

а за 
ДКУД 

Коди організації  - складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ

) 

виду 
економічної 
діяльності  

(КВЕД) 

форми 
власності  

(КФВ) 

органі-
заційно-
правової 
форми 

господарю-
вання  

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального 
органу, якому 
підпорядкована 

організація-складач 
інформації 
(СПОДУ)*  

 
 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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I. Наявність та рух основних засобів 
(тис. грн.) 

Наявність економічної 
діяльності 

Код 
(розподілу, 
групи, 

підкласу) 
згідно з 
КВЕД 

№ 
рядка 

Наявність на початок 
2008 року (первісна/ 
переоцінена вартість) 

Надійшло у 
звітному році 

Вибуло у звітному 
році 

Наявність 
на кінець 
2008 року 

Наявність за 
відрахуванням зносу 

(залишкова 
вартість) 

Амортизаці
я (знос) 
основних 
засобів на 

рік 

Вартість 
основних 
засобів, на 

які 
повністю 
нарахован

о 
амортиза-
цію (знос) 

без 
урахуванн

я 
індексації 

та 
переоцінки 
звітного 
року 

з 
урахуванням 
індексації та 
переоцінки 
звітного року 

усього 

у т. ч. 
введено 
в дію 
нових 
основни
х засобів 

усього 

у т.ч. 
ліквідо-
вано 

основни
х засобів 

на 
початок 

2008 
року 

на 
кінець 
2008 
року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Усього по підприємству 

 
100 372895 336023 3968 3734 8313 7719 331078 149720 132147 19762 134085 

Основні засоби за видами 
економічної діяльності: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 

182 
 

           

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

А - - - - - - - - - - - 

Діяльність у сфері культури 
та спорту, відпочинку та 
розваг 

92 1208 1208 - - 12 12 1196 510 477 30 50 

Будівництво будівель та 
споруд 45 1712 1712 17 17 267 133 1462 821 657 82 76 

Діяльність їдалень 55,5 1027 1027 - - 310 310 717 418 319 17 - 
Інші види діяльності у сфері 
освіти 80,4 204 204 - - - - 204 80 80 - - 

Здавання в оренду власного 
нерухомого майна 70,2 6854 9982 - - 15 15 9967 5117 4870 234 15 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 85,14 3263 3263 - - - - 3263 1322 1255 67 265 

Діяльність іншого наземного 
транспорту 60,2 318627 318627 3951 3717 8309 7249 314269 141452 124489 19332 13002 

Із рядка 100: 
Незавершені капітальні 
інвестиції 

  
2589 

 
2589 

 
3718 

 
Х 

 
3815 

 
- 

 
2492 

 
Х 

 
Х Х Х 

Інвестиційна нерухомість 
  

618 
 

618 
 
- 

 
- 

 
464 

 
- 

 
154 

 
274 

 
70 4 - 

73
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II. Склад основних засобів підприємства 
 

 (тис.грн.) 
 

Найменування показника №  
рядка 

Наявність на кінець року 

Усього 

А Б 1 

Усього: 201 331078 

1.   Земельні ділянки 202 - 

2.   Капітальні витрати на поліпшення земель       203 - 

3.   Будинки, споруди та передавальні пристрої   204 158955 

4.   Машини та обладнання    205 19081 

5.   Транспортні засоби      206 151525 

6.   Інструменти, прилади, інвентар (меблі)        207 1250 

7.   Робоча і продуктивна  худоба 208 - 

8.   Багаторічні насадження 209 - 

9.   Інші основні засоби     210 62 

10.  Бібліотечні фонди       211 - 

11.  Малоцінні необоротні матеріальні активи      212 205 

12.  Тимчасові (нетитульні) споруди    213 - 

13.  Природні ресурси        214 - 

14.  Інвентарна тара         215 - 

15.  Предмети прокату        216 - 

16.  Інші необоротні матеріальні активи              217 - 
 
 
 
 "_____"______________ 200___ року                     Керівник Палант Олексій Юрійович 
 
 
 _________________________________ 
          (прізвище і N телефону виконавця)                           Головний бухгалтер ___________ 
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3 
 

Державне статистичне спостереження 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 

Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт  з  праці 
                              за січень -     грудень       2008 року  

   
Подають: Терміни  подання Форма № 1-ПВ 

підприємства, установи, 
організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком 
органів державної статистики 
- органу державної статистики за 
місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
11.08.2004  № 472 

  Термінова-місячна  
 

    Найменування  організації – складача  інформації  

ХКП «Міськелектротранс»         всі підрозділи 
    Поштова  адреса 61001, вул. Молодої Гвардії, б. 5 

Коди  організації – складача 

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 

якому 
підпорядкована 

організація – складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Розділ I. Кількість працівників та фонд оплати праці 
 

Назва показників Код За звітний За період з початку 
рядка місяць року 

А Б 1   2 
Середньооблікова кількість усіх працівників в 
еквіваленті повної зайнятості, осіб 

 
1010 3831 3865 

Фонд оплати праці  усіх працівників, тис.грн. 1020 8054,3 78986,5 
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована 
з фонду оплати праці усіх  працівників, тис.грн.  

 
1030 1162,1 11202,6 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 3993 4041 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна 
плата  штатним працівникам (крім тимчасової 
непрацездатності) всього, людино-годин    

 
 

1050 
721608 8215763 

 з нього відпрацьовано   1060 687064 7562503 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. 1070 8015,5 78534,8 

 1080   
           1090   

 

*   Тільки для підприємств державного сектору. 
Примітки 1. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні 
показники –  
                         з одним десятковим знаком. 
                    2. Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої 
                         наказом Держкомстату № 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 за № 114/8713. 
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Розділ II. Заборгованість  перед працівниками  по  заробітній 
платі та допомогах із соціального страхування 

на 1  __січня__  2009 року 
(назва місяця, наступного після звітного періоду) 

                                                         

Назва показників  Код 
рядка Всього 

 З неї за рахунок бюджетних 
коштів (по статтях бюджетної 

класифікації 1111, 1341) 

всього 
із гр.2 

місцевий 
бюджет 

                                         А Б 1 2 3 
1. Сума заборгованості із виплати заробітної  
плати всього, тис.грн. 

 
2010 778,7   

 з неї – утворена  у  попередні  роки  
 

2020 -   

 Сума заборгованості із виплати заробітної  
плати штатним працівникам, тис.грн. (із 
ряд.2010) 

 
2030 774,7 

 

Облікова кількість штатних працівників, 
яким своєчасно не виплачена заробітна плата 
всього, осіб 

 
 

2040 
534 

  у тому числі  за терміном утворення:   534         до трьох  місяців 2050 
 
        від  трьох до шести місяців  2060  

 
        понад шість місяців 2070  

Виплачено у звітному році  в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис.грн.   

 
2080  

2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності, що 
здійснюється за рахунок  коштів 
підприємства, тис.грн. 

 
 
 

2090 

 

Сума заборгованості працівникам по 
допомогах та інших виплатах, що 
здійснюються за рахунок коштів Фонду 
державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності,  тис.грн. 

 
 
 
 

2100 

 

Сума заборгованості потерпілим від 
нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, за рахунок коштів 
підприємства, тис.грн. 2110 

 

3. Сума заборгованості з компенсаційних 
виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи, тис.грн.  
(із ряд. 2010 гр.2) 

 
 
 

2120 
 

 2130    
 

 «____» _____________20__р.                                                   Керівник___________________ ______________ 
                                                                                                                              (підпис)                                             (П.І.Б) 
 

Виконавець___________                        _______________     Головний бухгалтер_____________               
_______________ 

                         (підпис)                                  (П.І.Б)                                                   (підпис)                              (П.І.Б)  
 

________________ 

    номер телефону 
 

Держаналітінформ. Замовл. №  310. Тираж. 5189000. 
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Код ЄДРПОУ  0  3 3  2   8  6 2  3                     
           Державне статистичне спостереження            
       Конфіденційність статистичної інформації забезпечується        
       статтею 21 Закону України "Про державну статистику"        
 Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою  
 відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
  Звіт з праці   
             за січень - _грудень_ 2008__ року             
                             Форма № 1-ПВ  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Держкомстату 

України  
від 12.08.2005 р. № 236  
Термінова - квартальна 

Подають: Термін подання 
підприємства, установи, організації, їх структурні не пізніше 7-го 

числа після 
звітного періоду підрозділи, визначені за переліком органів державної 

статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 
                             
Найменування організації - складача інформації   ХКП « Міськелектротранс »  всі підрозділи 

Поштова адреса  61001 , вул. Молодої Гвардії , б. 5 
Коди організації-складача 

за 
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду  
економічної  
діяльності  

(КВЕД) 

форми  
власності  

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, 
іншого 

центрального 
органу, якому 
підпорядкована 
організація - 

складач інформації 
(КОДУ)* 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5328623  6310136900  60.21.2 32  150  7085    
____________ 
* Тільки для підприємств державного сектору. 
                                          

Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати 

Назва показників Код 
рядка 

За період з 
початку року, 

тис. грн. 

А Б 1 
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд.  4020 + 4030 + 4080) 4010 78534,8  
   у тому числі:  
Фонд основної заробітної плати 4020 47260,6  
Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 30715,2  
     з нього: 
 - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 11945,3  

- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 4050 7439,8  
- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:  
           у зв'язку з порушенням термінів її виплати 4060 534,2  
           внаслідок зростання споживчих цін 4070 30,2  
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 559,0  
     з них:  
     - матеріальна допомога 4090  - 
     - соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 -  
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 5476,1  
      з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки 4111 5415,0  

Рядки 4120 - 4150 заповнюються у звіті за січень - грудень 
Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати  працівникам  
(із ряд. 4010) 4120   
2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці 

Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок  
та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):  
- штатним працівникам облікового складу 4130   
- особам, які не перебувають в обліковому складі 4140   
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Нараховано виплат працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним  
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими  
народженням та похованням 4144 3211,4  

     з них:  
     - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 4145 1403,4  
3. Реалізовано продукції та послуг     

Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок  
нарахованої заробітної плати (дивись пп. 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати) 4150   
Примітка. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним 
десятковим знаком. 

Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 

                                          

Назва показників Код рядка 

Середньо-
облікова 
кількість, 

осіб 

Фонд 
оплати 

праці, тис. 
грн. 

Відпрацьовано 
людино-годин 

А Б 1 2 3 
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

- жінки 7010 1962  32048,3  3618452  

- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок  
коштів державного та місцевого бюджету  
(по статті бюджетної класифікації 1111) 7020       

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 
- зовнішні сумісники 7030 48  320,2  

  
- працюючі за цивільно-правовими договорами  
(трудовими угодами) 7040 20  131,5  
  7050       
          

Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  
за _грудень___________ 2008__ р.  

(заповнюється за останній місяць кварталу - березень, червень, вересень, грудень) 

                                          
Назва показників Код 

рядка 
Фактично, 

осіб 
А Б 1 

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць, всього  
(сума ряд. 8020 - 8120) 8010 3844  
у тому числі у розмірі:  
    до 605,00 8020 13  
від   605,01          до 669,00 8030 20  
від   669,01          до  800,00 8040 84  
від     800,01        до  1000,00 8050 284  
від    1000,01         до  1250,00 8060  434 
від  1250,01           до  1500,00 8070  438 
від   1500,01          до  2000,00 8080  814 
від  2000,01           до  2500,00 8090  735 
від   2500,01          до  3500,00 8100  811 
від   3500,01          до  5000,00 8110  189 
Понад   5000,01 8120 22  
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 8160 2964  

із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах  
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 8170 -  

Довідково. Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено  
тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму,  
встановленого законодавством для працездатної особи 8180 9  
  8190   
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Розділ IV. Рух робочої сили 
                                          

Назва показників Код 
рядка 

За період з початку 
року 

Всього, 
осіб з них жінки 

А Б 1 2 
Прийнято працівників 5010  697 329  
з них:  
        - на новостворені робочі місця 5015 3    
Вибуло працівників, усього 5020 1012  485  
з них:  
        - з причин скорочення штатів 5030  2 1  

- за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення  
трудової дісципліни, невідповідність займаній посаді 5040 656  246 
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 5050 3973  1953 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061 2086   
 
"___" ____________ 20__ р. 

    
Керівник 

            

                      (підпис)         (П. І. Б.)     
Виконавець        Головний бухгалтер           
      (підпис)  (П. І. Б.)            

(підпис) 
    (П. І. Б.)     

  
 

                                    

номер телефону                                    
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Код ЄДРПОУ 0 3 3 2 8 6 2 3

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 
статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

   Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за 
собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  

Звіт  про використання робочого часу 
за  січень -     грудень               2008 року 

 
                    Подають: Термін  подання Форма № 3-ПВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату 

України     
12.08.2005  № 236 
Термінова-піврічна  

підприємства, установи, організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком органів державної 
статистики 
- органу державної статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го 
числа після 
звітного періоду 

   

  Найменування  організації – складача  інформації  
                                                    ХПК «Міськелектротранс» всі підрозділи 

  Поштова  адреса                           61001 вул. Молодої Гвардії     б.5.
Коди  організації – складача

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності

(КФВ) 

організаційно-
правової форми
господарювання

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу,
якому підпорядкована 
організація – складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
03328623 6310136900 60212 32 150 7085 

* Тільки для підприємств державного сектору. 
 

Розділ І.  Використання робочого часу 
 

Назва   показників Код 
рядка

За період з початку року 
людино-
години 

працівники, 
осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого часу, всього (рядки 3020+3040) 3010 8704845 4041 
Відпрацьовано, всього ** 3020 7562503 X 
    з них  надурочно 3030 479605 X 
Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150) 3040 1142342 X 
         у тому числі:   
     щорічні відпустки (основні та додаткові) 

3050 
 

622126 
 

3823 
    тимчасова непрацездатність 3060 441259 2811 
    навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством 3070 29681 X 
неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому 
підприємстві 3080   
    неявки з дозволу адмiнiстрацiї  3090 44376 X 
    відпустки за ініціативою адміністрації  3100   
неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень 3120   
    простої 3130  Х 
    масові невиходи на роботу (страйки) 3140   
    прогули 3150 4900 Х 
     3180   
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Розділ ІІ. Інформація про укладання колективних договорів 

станом на _____31 грудня______ 2008___року 
(1 липня, 31 грудня)  

 
Назва показників Код 

рядка
Всього з них

виконано 
А Б 1 2 

Кількість укладених колективних договорів, одиниць 6010 1  

       з них зареєстрованих 6020  
Кількість працівників, які охоплені колективними
договорами, осіб 6030 

3973 
Сума витрачених за звітний період коштів на запровадження 
непередбачених законодавством пільг та виплат 
працівникам і членам їх сімей, тис. грн. (з одним  десятковим 
знаком) 6040 

 

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), 
грн. (з двома десятковими знаками)  

встановлений :  
       у галузевій угоді 6050 

 
 

605,00 

       у колективному договорі 6060 605,00 
Кількість зобов’язань у колективному договорі, що підлягали 
виконанню на момент складання звіту, з питань: 
    зайнятості 6070 

  

    оплати праці 6080   
    охорони праці  6090   
 6100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«4» січня 208р.       Керівник____________________                  Паланій
                                   (підпис)                                    (П.І.Б.)
 
 
Виконавець_______________      Беседіна       Голова профкому  ______________                  Дідіньова
                             (підпис)                       (П.І.Б.)                                             (П.І.Б.)                                (підпис)            

 
                                        737 4410 
                                       номер телефону 
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 Затверджено: 
Наказом Держжитлокомунгоспу України 

від 31 березня 1997 року №24 
коди 

Підприємство ХКП «Міськелектротранс» 
Територія       
ан державного управління Держком будів. і 
архітект. 
Галузь тролейбусний транспорт 
Вид економічної діяльності 

за ЕДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за ЗКНГ 
за КВЕД 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ 

за 2008 р. 
І Натуральні показники 

 

Показники № 
рядка одиниця виміру факт 

Кількість пасажирського рухомого складу на кінець 
звітного періоду 10 одиниць  

Загальний пробіг машин (вагонів) 20 ваг маш. км
Перевезено пасажирів, усього 30 млн. чоловік
в т.ч. платних пасажирів 40 млн. чоловік

ІІ Повна собівартість перевезення пасажирів 

Показники № рядка факт за попередній  
період 

Електроенергія для використання з 
технологічною метою 50 18 925 703,18 21 482 674,73 

Витрати на оплату праці і відрахування 
на соціальні заходи 

водіїв 60 29 122 758,02 20 856 730,65 
кондукторів 70 7 547 565,23 7 724 750,34 

Амортизація рухомого пасажирського складу 80 15 346 391,88 11 972 371,98 
Утримання та поточний ремонт 
енергогосподарства та контактних мереж 90 7 877 642,25 7 505 939,57 
Утримання служби автоматики та зв'язку 100 964 425,51 724 917,19 
Утримання та поточний ремонт трамвайної 
колії 110 18 712 339,30 4 536 142,82 
Утримання служби руху 120 10 137 367,30 7 142 221,18 
Експлуатаційні витрати 130 32 985 390,59 24 486 409,47 
Загальновиробничі витрати 140 40 487 202,43 31 464 361,58 
Разом витрат на пасажироперевезення 150 182 106 785,69 137 896 519,51

Загальногосподарські (адміністративні) витрати 160 3 715 676,82 3 457 543,94 
Усього витрат по повній собівартості 170 185 822 462,51 141 354 063,45
Інші операційні витрати 180 14 835 737,15 10 726 948,72 
Усього операційних витрат 190 200 658 199,66 152 077 958,49
в т.ч.  
по елементам  
операційних  
витрат 

матеріальні витрати 56 940 318,97 43 581 705,17 
витати на оплату 80 073 735,60 60 189 375,66 
відрахування на 
соціальні заходи  31 110 408,21 23 025 137,42 
амортизація 19 774 583,59 16 689 936,23 
інші операційні 12 759 153,29 8 591 804,01 

Фінансові витрати 230 9 010 149,98 8 542 368,67 
Інші витрати 240 2 385 247,70 3 107 623,07 
Надзвичайні витрати 250 0,00 0,00 
Усього витрат 260 212 053 597,34 163 731 007,91
Усього доходів по діючим тарифам за 
перевезення пасажирів 270   
Собівартість пасажирських перевезень 280   
в тому числі платних 2Э0   
Середній тариф за перевозку платних пасажирів 300   
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

 

Методичні вказівки 
 до самостійного вивчення та виконання графічно –розрахункових завдань  

з дисципліни 
«Спецкурс з економіки підприємств міського господарства» 
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