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Колектив підприємства  

КП Соснівська служба утримання будинків  
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Звернення директора підприємства 
до громади міста. 

Шановні громадяни, мешканці Соснівського 
району! 

Комунальне підприємство “Соснівська Служба утримання будинків” Черкаської 
міської ради у своїй діяльності керується Статутом підприємства, 

 рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України. 

 Власником підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі 
Черкаської міської ради. 

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

Підприємство створене Рішенням Четвертої сесії  Черкаської міської ради за  

 № 4-1343 від 16.07.2009 року.  

“ Про припинення комунальних підприємств житлово-комунального 
господарства міста. 

КП “ Соснівська СУБ”  розпочало свою роботу з  01.11.2009 р. 

Підприємство є правонаступником комунальних підприємств “Виробниче 
ремонтно-експлуатаційне управління №2”,  

“Виробниче ремонтно-експлуатаційне управління №5”, “Виробниче ремонтно-
експлуатаційне управління №6”  

та “Виробниче ремонтно-експлуатаційне управління №7”. 

       



 На обслуговуванні КП "Соснівська СУБ" знаходиться - 535 будинків,  

     -  37562 квартир, з яких у приватній власності знаходиться -32988 квартири(87,8%);      

     -  1865,8 тисяч квадратних метрів загальної  площі обслуговування; 

     -  914,9 тисячі метрів квадратних прибудинкової території ; 

     -  1544 під” їздів; 

     -  в будинках КП “ССУБ” зареєстровано – 81886 мешканця; 

     -  рік  введень в експлуатацію будинків становить  з 1917  по  2005 роки; 

     - зношеність житлових будинків складає  в середньому  53 %. 

  Підприємство створено для забезпечення, ремонту, експлуатації житлового фонду,  
утримання об'єктів комунального призначення  і благоустрою, в належному 
санітарному та технічному стані: 

  - надає послуги і виконує роботи населенню, яке мешкає в житловому фонді і 
виступає замовником на виконання цих послуг; 

  - здійснює технічне та санітарне обслуговування  житлових будинків, їх 
внутрішньобудинкових систем, обладнання та прибудинкових територій; 

  - надає власникам квартир послуги з обслуговування та ремонту житла ; 

  - організовує експлуатацію водопровідних, каналізаційних, теплових мереж та 
споруд; 

  - виконує власними силами поточний ремонт житлового фонду та нежитлових 
приміщень; 

 - забезпечує безперебійну роботу інженерного обладнання будинків, усунення 
пошкоджень, дефектів обладнання та їх диспетчерське обслуговування; 

  В складі КП  “Соснівська Служба утримання будинків” функціонує  - 3 дільниці. 

 



Виконання робіт з поточного ремонту  

КП «Соснівська СУБ»  

в порівнянні з 2011р. -  2014р.  

№ пп Види робіт Кількість 

 2011 р. 

Кількість 

 2012 р. 

Кількість 

2013 р. 

Кількість 

2014 р. 

Разом за 

чотири 

роки 

1 Поточний ремонт 

міжпанельних швів 

5331 м/п 59308 м/п 25111 м/п 17968,5 м/п 107718,5 м/п 

2 Ремонт під‟їздів 116 шт 168 шт. 253 шт. 130 шт. 667 шт. 

3 Заміна запірної 

арматури 

1791 шт 1784 шт 2207 шт 1685 шт. 7467 шт 

4 Заміна сталевих 

трубопроводів ХВП, 

ГВП, та опалення 

1668 м/п 2859 м/п 6893 м/п 2832,34 м/п 14252,34 м/п 

5 Заміна труб 

водовідведення та 

зливової каналізації в 

місцях загального 

користування 

1912 м/п 4035,1 м/п 13561,6 м/п 2069 м/п 21577,7 м/п 



№ пп Види робіт Кількість 

 2011 р. 

Кількість 

 2012 р. 

Кількість 

2013 р. 

Кількість  

2014 р. 

Разом за 

чотири 

роки  

6 Ізоляція 

трубопроводів ГВП та 

опалення 

3105 м/п 2673 м/п 27273,4 м/п 17027,77 м/п 50079,17 м/п 

7 Ремонт м„якої покрівлі 

та покрівлі балконів  

35408,21 м2 22094,61 м2 31750,49 м2 24921,5 м2 114174,81 м2 

8 Поточний ремонт – 

будівництво 

контейнерних 

майданчиків для збору 

ТПВ  

- 9 шт (130 м2) - 2 шт (12 м2) 11 шт (142 

м2) 

9 Фарбування 

газопроводів 

2939 м/п 2012 м/п 964 м/п 1956 м/п 7871 м/п 

10 Ремонт та 

встановлення лавочок 

283 шт 450 шт 274 шт 225 шт. 1232 шт 

11 Встановлення 

пандусів 

8 шт 30 шт 14 шт 8 шт 60 шт 

12 Ремонт та 

встановлення 

поручнів 

55 шт 87 шт 82 шт 47 шт 271 шт 

13 Ремонт та 

встановлення дверей 

75 шт 246 шт 165 шт 375 шт 861 шт 

Виконання робіт з поточного ремонту КП «Соснівська СУБ»  

в порівнянні з 2011р. по І квартал 2014р.  



№ пп Види робіт Кількість 

 2011 р. 

Кількість 

 2012 р. 

Кількість 

2013 р. 

Кількість  

2014 р. 

Разом за 

чотири 

роки 

  

14         Ремонт та 

встановлення 

дитячого 

обладнання 

150 шт 148 шт 89 шт 203 шт 590 шт 

15        Ремонт машинних 

приміщень 

215 шт 64 шт 29 шт 62 шт 370 шт 

16         Поточний ремонт 

фасаду 

341 м2 1229,3 м2 2359 м2 1609,1 м2 5538,4 м2 

17        Улаштування 

захисних козирків 

на фасаді 

житлових 

будинків 

- 8 буд - 2 буд 10 буд 

18         Ямковий ремонт 

асфальтового 

покриття 

800 2094 м2 1111 м2 3642,7 7647,7 м2 

19        Видалення омели 

та санітарна 

обрізка дерев 

414 шт 1628 шт 848 шт 295 шт 3185 шт 



У 2014 р. було виконано: 
 ремонт покрівель – 24921,5 м2, ремонт  міжпанельних швів – 

17968,5 м/п, поточний ремонт фасадів -  1609,1 м2, заміна труб 
водовідведення та зливової каналізації – 2069 м/п, ремонт під'їздів 

– 130 під.  



 КП “СОСНІВСЬКА СУБ” ЗА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ  ПЕРІОД 2014 р.   
ВІДРЕМОНТОВАНО М’ЯКОЇ ПОКРІВЛІ ТА ПОКРІВЛІ БАЛКОНІВ  

24921,5 м² 

До ремонту 

Після ремонту  



Роботи по поточному ремонту,  

ремонт під'їздів – 130 під. 

До ремонту  Після ремонту  



Роботи по благоустрою прибудинкових 

територій (ремонт лавок та місць  

відпочинку – 225 шт.) 

 



КП “СОСНІВСЬКА СУБ” ПРОВОДИТЬ ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ 

РОБОТИ НА ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ РОЗТАШОВАНИХ НА 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.  

У 2014 році відновлено 203 одиниць дитячого обладнання  



Роботи по внутрішньобудинковим 

мережам 



Роботи по внутрішньобудинковим 

мережам 



Заміна труб водовідведення та зливової 

каналізації – 2069 м/п 



Роботи по поточному ремонту (ремонт козирків входу в 

під'їзд, встановлення поручнів, пондусів,ремонт покрівлі козирків 

входу в підвал ) 



Силами працівників КП “ Соснівська СУБ”  за період 

з 2014 року видалено аварійних, сухостійних, 

заражених омелою дерев та виконано санітарну і 

омолоджувальну обрізку – 295 шт. 



Обрізка заражених омелою дерев на 

прибудинкових територіях  

КП ”Соснівська СУБ” 



Найважливішими подіями та досягненнями підприємства в 2014 році є суттєве 
покращення наданих послуг, а саме : збільшення обсягів та якості виконання 
робіт по поточному ремонту, якісне прибирання прибудинкових територій, 
утримання підвальних приміщень в належному санітарному стані.  

Співпраця з Комітетами самоврядування , проведення санітарних днів по 
прибиранню безгосподарчих територій, суботників при залученні мешканців 
Соснівського району. 



Основні проблеми та завдання на наступний рік : 

-провести збори з мешканцями кожного будинку та вибрати, а при 

необхідності переобрати старших будиків, підЇздів; 

КП «Соснівська СУБ» 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 10 

разів з 960 грн. до 1218 грн.(збільшилась на 27%), електроенергії ( - на 58 %), 

паливо мастильних матеріалів ( - в середньому на 60 %) , зросла  вартість 

матеріалів (28 %). 



На обслуговуванні КП “Соснівська 
СУБ” знаходиться:  

    823 підвальних приміщень, в яких раз на квартал 
проводиться прибирання та дезинфекція розчином 
хлорного вапна  



На сьогоднішній день гостро стоїть питання 

утримання деяких контейнерних майданчиків 

розташованих поруч з приватним сектором 
 

    Власники приватних 
будівель у великому об'ємі  
виносять гілля, ТПВ, 
негабаритне та будівельне 
сміття на контейнерні 
майданчики КП “ССУБ”.  

Пров. Комсомольський Контейнерний майданчик  

вул. М.Красовського, 4/1 
 

 Внаслідок чого біля цих 
контейнерів щоденно 
утворюється 
сміттєзвалище, для 
ліквідації якого  необхідно 
залучати додаткову техніку. 

 

 



Слід також зазначити, що співвідношення всіх витрат підприємства до кількості 

обслуговуваного населення  в день без ПДВ становить –  

1,96 грн . /особу.  при  тому що підприємство щоденно надає 16 послуг з 

мінімального переліку робіт та послуг. 

Крім того підприємство проводить  багато  робіт які не враховані в тарифі, та які 
виникають в процесі діяльності підприємства, а саме: обрізка, видалення та 
утилізація сухостійних та аварійних дерев, встановлення поручнів, пандусів в 
під‟їздах житлових будинків та інші роботи, які не входять до мінімального 
переліку. 

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 проплат від населення за 2014 рік по 
підприємству складає – 98,47 %. При такому рівні проплат за виконані роботи 
підрядникам – підприємство сплачує стовідсотково. 

Стратегічна мета: 

 покращення якості надання послуг та збільшення об»ємів виконаних робіт по 
поточному ремонту без підвищення тарифу, за рахунок внутрішніх резервів 
підприємства; 

 організація ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних 
послуг; 

 запровадження енергоощадних технологій; 

 забезпечення беззбиткового функціонування підприємства. 



Охорона праці  
  З метою створення  здорових та безпечних умов праці робітників                

КП «Соснівська служба утримання будинків»,  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 2014 рік в КП «ССУБ»  за кошти підприємства було 
проведено навчання працівників  в учбово-курсових закладах на суму : 
1565,77 грн. 

   На підприємстві пройшли навчання та перевірку знань працівники, 
зайняті на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці – 114 осіб.                                            

   Було організовано та проведено періодичний медичний огляд 
працівникам підприємства   на загальну суму – 18607,53 грн. 

       Згідно колективного договору усім працівникам нашого підприємства 
на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці - безкоштовно 
видано спецодяг  та засоби індивідуального захисту на суму 30427,75 грн. а 
також для миття рук та прання спецодягу мило та миючих засобів на суму – 
6460,18 грн. 



Охорона праці  
       Згідно з атестацією робочих місць за умовами праці, 

забезпечуються молоком маляра, електрогазозварники по 0,5 л за 
фактично відпрацьований час при роботі з шкідливими та небезпечними 
факторами. За звітний період видано молока на суму – 6202,70 грн. 

     Для  організації безпечних методів праці та механізації виробничих 
процесів було закуплено  обладнання (мотокоси, бензопили, дрелі, 
перфоратор, болгарки, інвекторні зварювальні апарати та інше) на суму 
– 48154,61 грн. 

  Для виконання робіт підвищеної небезпеки з додержанням вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки Черкаським експертно-технічним центром були 
надані висновки на суму – 69845,83 грн. 

      На всіх дільницях підприємства для додержання працівниками 
вимог гігієни праці та виробничої санітарії були відремонтовані та 
введені в дію душові . 

    Всі вищезазначені заходи проведені для виконання основного 
завдання Охорони праці – збереження життя, здоров'я і працездатності 
людини  у процесі трудової діяльності. 



Для організації безпечних методів праці робітники 

забезпечуються спец. одягом та ЗІЗ  



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. 

 

Енергоефективність : за період 2014 року було 
виконано: 

 ізоляцію трубопроводів в підвальних приміщеннях житлових будинків в 
кількості -    17027,77 м/п;  

 виконано остіклення вікон у під»їздах житлових будинків – 480,04 м2; 

 в зимовий період 2013-2014 р. закрито вікон підвальних приміщень -  860 шт. 

 відремонтовано 375 дверей виходу на покрівлю, техповерх, та підвальні 
приміщення;  

 

 

 



 створення конкурентного середовища на ринку послуг, залучення 
приватних підприємств до обслуговування житлового фонду. 

 

    Регулярні доходи директора підприємства, отриманих ним за 
виконання посадових обов‟язків виплачуються згідно контракта. 

 



Окремі показники діяльності КП “Соснівська СУБ” за 2014 рік 

№ пп Показники 

Од. 

Вимір Величина 

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників Осіб 323 

2. Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн.) грн. 3191,78 

3. Кількість населення яке обслуговується підприємством (осіб) Осіб 81886 

4. 

Співвідношення усіх витрат підприємства до кількості 

обслуговуваного населення в день без ПДВ 

грн/             

на  

особу 1,96 

5. 

Структура витрат підприємства без ПДВ у відсотках за 

групуванням, в т.ч.: % 100 

5.1 заробітна плата % 31,5 

5.2 нарахування на зарплату % 11 

5.3 матеріальні витрати % 50,2 

5.3.1 (в т.ч. витрати на енергоносії) % 10,7 

5.4 податки та збори % 6,5 

5.5 інші % 0,8 



 

 

 

Сума сплачених податків та зборів до місцевого бюджету 

складає –  6689 тис. грн.  

 

Сплачено ПДВ – 4410 тис. грн. 

 

Робота зі зверненнями та скаргами  громадян перебуває на 

постійному контролі у керівництва підприємства. Здійснюється 

контроль за своєчасним розглядом скарг та звернень громадян на 

діяльність підприємства. До   КП  “Соснівська Служба утримання 

будинків” надійшло звернення від громадян: у 2013р. – 833, у 

2014р.- 691, що є показником підвищення якості надання послуг 

підприємством. 



Структура  доходу від наданих послуг КП "Соснівська СУБ"  

Види діяльності 

Питома вага у 

загальному 

обсязі 

реалізації (%) 

Фактичний показник 

отриманого 

чистого доходу 

(виручки) від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) за 2014 

рік (без ПДВ, 

тис.грн.) 

Послуга з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій 96,5 38045 

Надання платних послуг населенню та 

організаціям 0,2 77,5 

Послуга з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій (співвласники) 1,33 525,5 

Розташування обладнання в приміщеннях ж/б 1,2 477,5 

Відшкодування за обслуговування електромереж 

спільного використання 0,77 307,5 

Разом 100 39433 



Кількість аварійних ситуацій та середній термін їх усунення: 

 

Всього надійшло заявок на усунення аварійних ситуацій у 2014 році 

– 5981 шт., з них:  

- сантехнічні роботи – 3701 шт. 

- електропосточання – 2280 шт.  

Термін усунення аварійних ситуацій – негайно. 
 



Динаміка оплати населенням 

квартирної плати (у відсотках) за 

2014 рік 
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Борг від населення на 01.01.2015р. – 11393197,66 грн. 



  Надходження субсидій по  

КП “Соснівська СУБ” за 2014 рік 
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Нараховано Отримано

Нараховано – 1560,4 (тис.грн.)  

Отримано – 1398,2(тис.грн.) 

Борг на 01.01.2014р. – 144,6 (тис.грн.) 

Борг на 01.01.2015р. – 306,8 (тис.грн.) 



Надходження пільг по  

КП “Соснівська СУБ” за 2014 рік 
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Нараховано Отримано

Нараховано – 2910,7 (тис.грн.)  

Отримано – 2993,7 (тис.грн.) 

Борг на 01.01.2014р. – 474,7 (тис.грн.) 

Борг на 01.01.2015р. – 398,00 (тис.грн.) 



Надходження пільг та субсидій по  

КП “Соснівська СУБ” за 2014 рік 
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ВСЬОГО 

Нараховано 248,9 247,0 245,4 242,7 244,6 244,2 238,7 242,9 242,1 231,8 239,1 243,3 2910,7 

Отримано 160,6 543,9 0 143,8 456,5 296,8 331,9 227,5 257,5 244,9 233,1 97,2 2993,7 

Субсидії 
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ВСЬОГО 

Нараховано 167,4 139,8 140,1 141,5 27,8 108,2 105,9 86,6 93,9 96,3 52,7 400,2 1560,4 

Отримано 71,2 335,9 19,3 79,1 219,9 79,3 95,0 129,9 92,4 51,9 115,5 108,8 1398,2 



За період з 01.01.14 р. по 01.01.15 р.  

силами працівників КП “Соснівська СУБ” вивезено  з 

прибудинкових територій:  
 Негабаритних відходів – 2715 м3; 

 Листя – 818 м3 

 Утилізовано гілля та відходів деревини – 
10583,4 с.м. 

Фактичні витрати з вивезення негабаритних 

відходів для населення – 2132,2 тис. грн. 

Нараховано в квартплату (згідно тарифу) –  

580,9 тис. грн. 



ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

                                            ПІДПРИЄМСТВА 

  Факт 

2013 року 

Факт 

2014 року 

Доходи     

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

45455,00 45655,00 

Податок на додану вартість 7576,00 7609,00 

Акцизний збір 

Інші непрямі податки 

Інші вирахування з доходу 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

37879,00 38046 

Інші операційні доходи  1409,00 1388,00 



Факт 

2013 року 

Факт 

2014 року 

Дохід від участі в капіталі 

Інші фінансові доходи 

Інші доходи 58,00 305,00 

Усього доходів 39346,00 39738,00 

Витрати     

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт та послуг) 

34155,00 34216,00 

Витрати на заробітну плату плату    

робітників 

10175,00 10280,00 

Нарахування на заробітну плату 3742,00 3780,00 

            Матеріальні  витрати    

(матеріали та послуги підрядних 

організацій) 

 

20238,00 

 

20156,00 

Адміністративні витрати, усього, у 

тому числі: 

4812,00 4825,00 

Витрати на заробітну плату плату 2152,00 2153,00 

Нарахування на заробітну плату 791,00 791,00 

Витрати на послуги за приймання 

платежів 

1024,00 1040,00 



Факт  

2013 року 

Факт 

2014 року 

Інші загальногосподарські витрати 845,00 841,00 

Інші операційні витрати 149,00 108,00 

Фінансові витрати 69,00 63,00 

Втрати від участі в капіталі     

Інші витрати 8,00 388,00 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

10,00 82,00 

Надзвичайні витрати 

(невідшкодовані збитки) 

    

Усього витрати 39203,00 39200,00 

Фінансові результати діяльності:     

Чистий прибуток (збиток), у тому 

числі 

143,00 13,00 

прибуток 143,00 13,00 



План робіт з поточного ремонту КП «Соснівська СУБ» на 2014р.  

№ Види робіт Кількість Виконання за 

2014 рік 

1 Поточний ремонт міжпанельних швів 12300 м/п 17968,5 м/п 

2 Ремонт під’їздів 126 шт 130 шт 

3 Заміна запірної арматури 2010 шт 1685 шт 

4 Заміна сталевих трубопроводів ХВП, ГВП, та 

опалення 

3020 м/п 2832,34 м/п 

5 Заміна труб водовідведення та зливової 

каналізації в місцях загального  

користування 

2325 м/п 2069 м/п 

6 Ізоляція трубопроводів ГВП та опалення 10300 м/п 17027,77 м/п 

7 Ремонт м‘якої покрівлі та покрівлі балконів  10885 м2 24921,5 м2 



8 Фарбування газопроводів  1250 м/п  1956 м/п 

9 Ремонт та встановлення лавочок 220 шт 225 шт 

10 Ремонт та встановлення дверей 165 шт 375 шт 

11 Ремонт та встановлення дитячого 

обладнання 

102 шт 203 шт 

12 Поточний ремонт фасаду 1238 м2 1609,1 м2 

13 Ямковий ремонт асфальтового покриття 3600 м2  3642,7 м2 


