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Колектив підприємства 

КП служба утримання будинків “Митниця”

Черкаської міської ради



Звернення директора підприємства до 
громади міста.

Шановні громадяни, мешканці мікрорайону “Митниця”
Комунальне підприємство “Служба утримання будинків “Митниця” Черкаської 

міської ради у своїй діяльності керується Статутом підприємства,

рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.

Власником підприємства є Черкаська міська рада.

Управління підприємством здійснюється через Департамент житлово-
комунального комплексу Черкаської міської ради .

На обслуговуванні КП "СУБ “Митниця" знаходиться 

- 58 будинків, 

- 9610 квартир, з яких у приватній власності знаходиться 9135 квартири;

- 550,4 тисяч квадратних метрів загальної  площі обслуговування;

- 198,1 тисячі метрів квадратних прибудинкової території ;

- 242 під їзди;

- в будинках КП “СУБ “Митниця” зареєстровано – 21748 мешканця;

- рік  введень в експлуатацію будинків становить  з 1984  по  2007 роки.



Підприємство створено для забезпечення, ремонту, експлуатації житлового фонду та  

утримання об'єктів комунального призначення  в належному санітарному та 

технічному стані.

Перелік робіт та послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій:

- Вивезення та утилізація негабаритних відходів;

- Технічне обслуговування ліфтів;

- Енергопостачання для ліфтів;

- Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води;

- Прибирання прибудинкової території;

- Прибирання підвалів;

- Обслуговування димовентиляційних каналів;

- Обслуговування систем диспетчеризації;

- Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і 

холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації.

- Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, 

водовідведення і зливової каналізації;

- Дератизація;

- Дезінсекція;

- Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної 

для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;



Виконання робіт з поточного ремонту 

КП «СУБ “Митниця»  за  2014 р.

№ Види робіт Заплановано   

на 2014 рік

Виконано 

2014 р.

1 Ремонт покрівлі 8475,7 кв.м. 8081 кв.м.

2 Заміна запірної арматури 650 шт. 498 шт

3 Заміна сталевих трубопроводів ХВП, ГВП, та 

опалення

1647 пог.м 186,9 пог.м

4 Заміна труб водовідведення та зливової 

каналізації в місцях загального  користування

1985 пог.м. 395,44 пог.м.

5 Ремонт під’їздів 56 під'їздів 57 під'їздів

6 Поточний ремонт міжпанельних швів 17431 пог.м 15246,45 пог.м

7 Поточний ремонт фасаду 412 кв.м. 34 кв.м.

8 Ремонт дверей (підвали, техповерхи, покрівлі, 

елеваторні вузли, електрощитові)

37 шт. 37 шт.

9 Ямковий ремонт асфальтового покриття 1300 кв.м. 217,6 кв.м.

10 Ремонт вікон 61 шт. 56 шт.



Бригада поточного ремонту



1 Укріплення, фарбування газопроводів 895 м.кв. 

2 Виготовлення,  встановлення та фарбування нових лавочок 12 шт

3 Ремонт лавочок 13 шт

4 Виготовлення і заміна дверок на поштові скриньки 201 шт.

5 Встановлення пандусів для інвалідів візочників 4 шт.

6 Ремонт та встановлення поручнів 15 шт.

7 Відремонтовані дерев'яні парканчики на 4 будинках

8 Встановлення замків 73шт.

9 Виготовлення та встановлення декоративної огорожі 371,5 м п 

10 Обрамлення сходів входу в під'їзд кутовою сталлю 14 входів 

11 Ремонт входу в під'їзд 9 шт.

12 Ремонт входу в підвал 12 шт.

Виконання робіт по поточного ремонту, які не 

передбачені розрахунком тарифу та виконувались 

згідно заявок мешканців за 2014 р.



Роботи по поточному ремонту: 

ремонт під'їздів – 57 під'їздів.

Будинок № 81 по вул. Г. Дніпра  ІІІ під’їзд



Будинок №5 вул. Героїв 

Дніпра  5 під'їзд.

Будинок № 6 вул. С. Жужоми

1під’їзд



Будинок №5 вул. Героїв Дніпра  5 під'їзд.



Роботи по ремонту та технічному 

обслуговуванню внутрішньобудинкових 

мереж
Замінено труб ХВП, ГВП та опалення 186,9 м.п.
Замінено труб водовідведення та каналізації 395,44 м.п.
Замінено запірної арматури 498 шт.



Роботи по технічному обслуговуванню 

внутрішньобудинкових мереж





У 2014 р. було виконано:
ремонт покрівель – 8081 кв.м., 
ремонт  міжпанельних швів – 15246,45 п.м., 
поточний ремонт фасадів - 34 кв.м.





Роботи по поточному ремонту
(укріплення, фарбування газопроводів 895 п.м. )



Лавочки
Відремонтовано, виготовлено пофарбовано та встановлено 
нових лавочок для відпочинку 25 шт. 



Поштові  скриньки
Виконано ремонт 201 поштових скриньок з заміною дверцят і замків
на поштових  скриньках.



Встановлення пандусів і поручнів 
Працівниками КП “СУБ “Митниця” відремонтовано, виготовлено та 
встановлено для інвалідів-колясочників 4 шт. пандусів і 24 шт. 
поручнів



КП “СУБ “Митниця” ПРОВОДИТЬ ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ 

РОБОТИ НА ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ РОЗТАШОВАНИХ НА 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.









Працівниками КП “СУБ “Митниця”  відремонтовано, виготовлено, 

пофарбовано та встановлено  дерев'яних парканчиків  371,5 м.п. 

на прибудинкових територіях 6 житлових  будинків



Робота зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у 

керівництва підприємства. Здійснюється контроль за своєчасним розглядом 

звернень громадян щодо діяльності підприємства. За період 2014 року  до 

диспетчерської служби ОДС 5, ОДС 7 зареєстровано  8063 звернень, з них 

аварійних заявок – 2000 звернень.



Роботи по технічному обслуговуванню 

внутрішньобудинкових електромережах



Аварійна служба  працює в неробочий час підприємства КП “СУБ 

“Митниця” , а також у святкові  та вихідні дні. На протязі 2014року 
надійшло заявок від мешканців житлових будинків  на усунення аварійних 

ситуацій  – близько 2000 шт. 

Термін усунення аварійних ситуацій – негайно.



На підприємстві працює 30 двірників, які обслуговують 

198,1 тис. кв.м.прибудинковї території та 34,3 тис. кв.м. 

приведеної площі підвалів. Норма прибирання двірника 

згідно колективного договору 5000 кв.м.



На обслуговуванні КП “СУБ “Митниця” 

знаходиться:

242 підвальних приміщення, в яких раз на квартал
проводиться прибирання. Дезинсекція та дератизація
проводиться 2 рази на рік згідно затверджених на
підприємстві графіків.



Силами працівників КП “СУБ “Митниця”  за період з 

01.01.2014 року по 31.12.2014  року видалено 5 

сухостійних дерев , виконано санітарну і 

омолоджувальну обрізку дерев – 69 шт.



За період з 01.01.14 р. по 01.12.14 р. 

силами працівників КП “ СУБ Митниця ” вивезено  з 

прибудинкових територій:

Негабаритних відходів –2280 куб. м. 

на суму 404,8 т. грн. 

Листя та гілля – 1559,5  м3

на суму 25,3 т. грн.



Охорона праці
З метою створення здорових та безпечних умов праці робітників

КП «Служба утримання будинків “Митниця», на підприємстві проводиться
відповідна робота з питань охорони праці спрямована на реалізацію завдань
щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та
лікувально – профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя,
здоров'я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової
діяльності. За період з 01.01.2014р. по 31.12.2014 р. в КП “СУБ “Митниця”
за кошти підприємства було проведено навчання працівників в учбово-
курсових закладах та експертно-технічному центрі.

На підприємстві пройшли навчання та перевірку знань працівники,
зайняті на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці – 3 осіб.

Було організовано та проведено попередній медичний огляд (при
прийнятті на роботу), та періодичний медичний огляд – 30 осіб. ( на суму –
4484,80 грн.)

Згідно колективного договору усім працівникам нашого підприємства
на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці - безкоштовно
видано спецодяг та засоби індивідуального захисту, а також для миття рук
та прання спецодягу мило та миючих засобів загалом на суму 25327,39 грн.



На підприємстві в паспортному столі працює 3 паспортисти. За 
2014р. паспортистами проведено 5552 реєстраційних дій, а це: 

- видано довідок про склад сім’ї 3921 шт. 

- оформлення документів для реєстрації 560 од, 

- зняття з реєстраційного обліку  600 од,  

- оформлення форми № 1   для отримання паспорта    135 шт. 

- вперше, заміні прізвища, втраті, зіпсуванні 304 од., 

- видано довідок для приватизації 32 шт.

Паспортний стіл



Бухгалтерія
Працює 3 бухгалтера, та 2 інспектора по квартирній
платі, що обслуговують  9689 особових рахунки.

Виробничий відділ, економіст
Працює економіст, головний інженер,

начальник виробничо-технічного відділу, 3
інженери та 5 майстрів, які виконують роботу
по обстеженню, плануванню, здійснюють
нагляд над профілактичним, технічним
обслуговуванням, виконанням поточного та
капітального ремонтів житлового фонду, як
своїми сілами, так і підрядним методом



Юридична служба 
 На підприємстві працює 1,5 юриста, які організовують

правову роботу підприємства, спрямовують на правильне
застосування, неухильне дотримання та запобігання
невиконання вимог законодавства, інших нормативних
актів. Ними було направлено до Придніпровського
районного суду м. Черкаси 62 справи про стягнення
заборгованності за надані послуги на суму 322434.61 грн.,
крім цього подано до Придніпровського та Центрального
відділу державної виконавчої служби 74 виконавчих
листів на суму 220805,96 грн. для примусового стягнення,
з них сплачено 42458,21 грн. Заключено 30 договорів на
поетапне погашення заборгованості на суму 94,1 тис.
грн., направлено 1440 приписів на суму 6670,3 тис. грн. ,
виписано 9204 попереджень на суму 1 122,6 грн.



Окремі показники діяльності КП “СУБ “Митниця” за 2014 рік

№ пп Показники
Одиниці

вимірювання
Величина

1 Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 91

2 Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. 3598,0

3 Кількість населення яке обслуговується підприємством (осіб) осіб 21863

4
Співвідношення всіх витрат підприємства до кількості обслуговуваного населення  

в день без ПДВ
грн./на особу 1,60

5 Структура витрат  підприємства без ПДВ  у відсотках за групуванням : % 100 %

в т.ч.

6 заробітна плата % 28,6 %

7 нарахування на зарплату % 10,4 %

8 Витрати на матеріали для виконання робіт власними силами % 3,5 %

9 Роботи по поточному ремонту підрядним методом % 24,7 %

10
Витрати по оплаті послуг сторонніх організаціям (ТО внутрішньобудинкове, 

дератизація, дезинсекція.)
% 6,5 %

11 Витрати по оплаті послуг за технічне обслуговування ліфтів % 9,0 %

12 Оплата спожитої електроенергії % 5,3 %

13 Витрати на аудит % 0,3 %

14 Витрати по оплату банківських послуг % 2,3 %

15
Інші витрати (комунальні, господарські витрати, екологічні податки, звязок, 

охорона праці, охорона обєктів)
% 21,5 %

16 Крім  того – ПДВ на загальний дохід підприємства % 20 %



Аналіз фінансово-господарської діяльності КП “СУБ 

“Митниця” за період з 01.01.14 р. по 31.12.2014 р.

Доходи Сума, 

тис.грн

Дохід від реалізації робіт та 

послуг 15177,0
з ПДВ

В тому числі

Податок на додану вартість 2529,5 ПДВ

Чистий дохід за основним видом 

діяльності утримання житлового 

фонду всього, в т.ч. за видами 
12647,5 без ПДВ

Крім того,

Інший операційний дохід за рік 496,8 З ПДВ



Аналіз фінансово-господарської діяльності  КП “СУБ 

“Митниця” за період  01.01.14 р. по 31.12.2014 р.

Витрати Сума, 

тис.грн

Адміністративні витрати

Послуги банку (комісія за обслуговування) 335,9 За прийняття квартплати

Утримання адмін.приміщень, господарського двору 202,8 Адміністративне приміщення 

та господарський двір.

Податки та обов'язкові платежі 17,7 Земля, транспорт, екологічний 

збір

Канцтовари, бланки 5,9

Обслуговування оргтехніки та програмне 

забезпечення
45,9 Програмне забезпечення, 

обслуговування оргтехніки

Телефонний зв’язок 27,8

Проїзд в міському транспорті та відрядження 8,1

Інше 831,3 Аудит, послуги сторонніх 

організацій, ремонт транспорту



Аналіз фінансово-господарської діяльності 

КП “СУБ “Митниця” за період 

з 01.01.14 р. по 31.12.2014 р.

Витрати Сума, 

тис.грн

Заробітна плата (всього) 3723,7

Зарплата робітників АУП та службовців 1616,3

Зарплата робітників 2107,4

Нарахування на зарплату 36,77 % 1361,4

Амортизація виробничих приміщень, 

основних фондів, обладнання
125,3

ВИДАТКИ ВСЬОГО 13038,4

Фінансовий результат 106,0



Динаміка оплати населенням 

квартирної плати (у відсотках) за 

2014 рік.
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Борг від населення на 01.01.2015р. – 3 118 076 грн.



Надходження пільг по 

КП “СУБ “Митниця” за 2014 рік
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Нараховано Отримано

Нараховано – 1127,6 (тис.грн.) 

Отримано – 1075,4 (тис.грн.)

Борг на 01.01.2014 р. – 122,2 (тис.грн.)

Борг на 01.01.2015 р. – 174,4 (тис. грн.)



Надходження субсидій по 

КП “СУБ “Митниця” за 2014 рік
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Нараховано Отримано

Нараховано –349,1 (тис.грн.) 

Отримано – 348,4 (тис.грн.)

Борг на 01.01.2014р. – 26,3 (тис.грн.)

Борг на 01.01.2015р. – 27,0 (тис.грн.)



Дані про виконання та оплату послуг складової тарифу                                                                         

з утримання   будинків, споруд та прибудинкових територій по КП "СУБ Митниця" 

за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року

№ 

пп Складова тарифу од. вим.

Тариф 

за 

місяць

Нарахува

ння згідно 

тарифу на 

рік, без 

ПДВ

фактично 

виконанопо

слуг на суму  

за період з 

1.01.2014-

31.12.2014 р.

% 

виконання

1 Обслуговування вентиляційних каналів т.грн. 13,9 166,8 134,8 81

2 Прибирання прибудинкової території т.грн. 135,81 1629,6 1935,5 119

3 Прибирання підвалів т.грн. 11,2 134,4 157,1 117

4 Енергопостачання для ліфтів т.грн. 43,8 525,6 314,7 60

5

Освітлення місць загального користування, 

підвалів т.грн. 89,5 1074 753,9 70

6

Вивезення  і утилізація   негабаритних 

відходів т.грн. 10,9 130,8 430,2 329

7

Технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем 

водопостачання, тепло-, водопостачання, 

водовідведення, зливової каналізації т.грн. 130,9 1570,8 1717,3 109



№ 

п

п Складова тарифу

од. 

вим.

Тариф 

за 

місяць

Нарахування 

згідно 

тарифу на 

рік, з ПДВ

фактично 

виконанопосл

уг на суму  за 

період з 

1.01.2014-

31.12.2014 р.

% 

виконання

8 Технічне обслуговування ліфтів   

т.грн

. 97 1164,0 1177,0 101

9

Експлуатація номерних знаків на 

будинках

т.грн

. 0,4 4,8 0 0

10

Прибиранняі вивезення снігу, посипання 

частини прибудинкової території, 

призначеної для проходу та проїзду, 

протиожеледними сумішами

т.грн

. 4,3 51,6 20,5 40

11

Поточний ремонт конструктивних 

елементів, внутрішньобудинкових 

систем гарячого і холодного 

водопостачання

т.грн

. 449,9 5398,8 5315,6 98

12 Дератизація

т.грн

. 2,9 34,8 34,4 99

13 Дезинсекція

т.грн

. 3,5 42,0 21,7 52

14 Обслуговування систем диспетчеризації

т.грн

. 54,5 654,0 686,1 105



Участь у соціальному житті громади міста:
 повне інформування громадськості про  впровадження  

заходів, планів, програм, щодо поліпшення роботи 
підприємства з надання послуг; 

 активний збір думок усіх зацікавлених громадян, відомостей 
про сприйняття ними цілей і завдань, а також про їх 
уподобання щодо використання ресурсів та альтернативних 
стратегій розвитку підприємства;

 зацікавленості мешканців в благоустрої свого  району,  
шляхом залучення їх     до спільної діяльності.

На 2015 рік на травень заплановані звіти адміністрації КП 
“СУБ “Митниця” перед мешканцями мікрорайону. 



Основні проблеми:

КП «СУБ “Митниця» повідомляє, що з моменту прийняття тарифів 
на комунальну послугу затверджених Рішенням Виконавчого 
комітету Черкаської міської ради за № 423 від 30.03.2011 року 
суттєво змінилися складові тарифу.

Так, протягом періоду дії тарифу, мінімальна заробітна плата 
змінювалась 9 разів з 960 грн. до 1218 грн.(збільшилась на 
26,9%), електроенергія (15%),  паливо мастильні матеріали ( - в 
середньому на 90 %) , зросла  вартість матеріалів.

Крім того підприємство проводить  багато  робіт які не враховані в 
тарифі, та які виникають в процесі діяльності підприємства.

Мешканці  будинку також  несуть відповідальність за утримання 
всього господарства  будинку в частині своєчасної оплати. Якість 
послуг, що надаються мешканцям знаходяться в  прямій 
залежності від ціни цих послуг та обсягу оплати. Середній рівень 
проплати від населення за  2014 рік по підприємству складає –
99%, але заборгованість за попередні періоди  станом на 
01.01.2014р. складає  2941,8 тис. грн. а станом на 01.01.2015 р. 
3129,0 тис.грн. , тобто борги населення зросли на 6,0%.



Проблемні питання:

 Житловий будинок № 38 по вул. Г. Сталінграда. 

У третьому під’їзді 16-ти поверховому цегляному будинку деформація 
тріщини в несущій капітальній стіні головного фасаду з 1 по 16 поверх. 

Необхідно посилення конструкцій третього під’їзду. Сума капітального 
ремонту станом на 14.01.2013 р. становить 941 726 грн.

 Житловий будинок № 42 по вул. Г. Сталінграда.

З 1 по 9 поверх тріщина між екранами та залізобетонною плитою 
фасаду житлового будинку. 

Необхідно виконання капітального ремонту по підсиленню конструкцій.

 Житловий будинок № 53 по вул. Г. Дніпра.

В квартирі 110/1 на 10 поверсі прогин та тріщина залізобетонних 
балоків і плит перекриття між покрівлею та 10 поверхом (технічний 
поверх відсутній). 

Необхідно обстеження з отриманням технічних висновків та кошторису 
на ремонт.



На даний час підприємство працює стабільно.

Для покращення якості надання послуг по утриманню будинків, 
споруд в належному технічному та санітарному стані на 
підприємстві посилена група інженерних фахівців. Для 
належного виконання робіт по поточному ремонту КП “СУБ 
“Митниця” залучає підрядні організації, які пройшли конкурс та 
відповідають відповідним вимогам.

Стратегічна мета:

 організація ефективного управління у сфері надання житлово-
комунальних послуг;

 покращення якості надання послуг та збільшення об'ємів 
виконаних робіт по поточному ремонту;

 підготовка інженерно-технічного персоналу для подальшого 
переходу на сучасні форми управління житлових будинків;

Директор КП СУБ Митниця І.П.Работенко

Головний бухгалтер І.С. Чащин

Економіст І.О. Стемповська


