
Звіт про управління
ПП “Обухівміськвторресурси”

1. Організаційна структура

Приватне підприємство “Обухівміськвторресурси” (надалі — Підприємство) засноване у 2002 
році.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в 
банках, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.

Місцезнаходження Підприємства: 08700, Україна, Київська область, Обухівський район, місто 
Обухів, вулиця Київська, 21.

Вищим та виконавчим органом управління Підприємства є Генеральний директор.

2. Результати діяльності

Основним видом діяльності підприємства являється оптова торгівля відходами та брухтом.
Результати діяльності підприємства у 2020 році представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

№
п/п

Стаття 2019 рік 2020 рік
До 2018
року, %

До 2018
року, грн

1 2 3 4 5 6

1
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

221373 215978 97.56% -5 395

2
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

(169650) (162154) 95.58% -18 861

3 Валовий :
4 прибуток 51723 53824 104.06% 2 101

5 Інші операційні доходи 3654 5025 137.52% 1 371

6
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

- - 0.00%  0

7 Адміністративні витрати (18879) (18505) 98.02%  374
8 Витрати на збут (34227) (36592) 106.91% -2 365

9 Інші операційні витрати (4698) (1205) 25.65% 3 493

10
Фінансовий результат від операційної діяль
ності:

11 прибуток (4792) 4912 -102.50% 9 704

12 Інші фінансові доходи 40 - 0.00% - 40
13 Інші доходи 10 - 100.00% - 10

14 Фінансові витрати (30) (30) 100.00%  0
15 Інші витрати (12) (400) 3333.33% - 388

16 Фінансовий результат до оподаткування:
17 Прибуток (збиток) (4784) 4482 -93.69% 9 266
18 Витрати (дохід) з податку на прибуток (945) (14825) 1568.78% -13 880

19 Чистий фінансовий результат (5729) (10343) 180.54% -4 614
20 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 12019 79969 665.35% 67 950

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком спостерігаємо зменшення чистого фінансового результату
на 180,54%, у зв'язку з незалежною оцінкою майна, для повноти відображення фінансової звітності 
при першому застосуванні МСФЗ.



3. Ліквідність та зобов'язання

Дебіторська та кредиторська заборгованість Підприємства наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
№
п/п

Заборгованість 2019 рік 2020 рік
Відхилення,

%
Відхилення,

грн

1
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 15 020 15 252 101.54% 232

2

Кредиторська заборгованість за: 0.00% 0

довгостроковими зобов'язаннями 15 475 14 346 92.70% -1 129

товари, роботи, послуги 15 475 14 346 92.70% -1 129

розрахунки з бюджетом 1 576 2 704 171.57% 1 128

у тому числі з податку на прибуток 202 1 377 681.68% 1 175

розрахунками зі страхування 243 276 113.58% 33

розрахунками з оплати праці 965 1 176 121.87% 211

4. Екологічні аспекти

Охорона  довкілля  є  невід'ємним  атрибутом  виробничої  діяльності  ПП
“Обухівміськвторресурси”. Підприємство дотримується норм охорони навколишнього середовища
відповідно до чинного законодавства України.

ПП  “Обухівміськвторресурси”  отримано  дозволи  на  викиди  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря. Перелік дозволів наведено в таблиці 3.

Таблиця 3
№
п/п

Вид діяльності № ліцензії/дозволу Термін дії

1 Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ 3211600000-160 необмежений

2 Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ 3223110100-134 необмежений

3 Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ 3223110100-133 необмежений

Підприємством  здійснюється  контроль  за  дотриманням  встановлених  нормативів  гранично-
допустимих викидів в атмосферне повітря.

Одним  із  основних  напрямків  діяльності  Підприємства  є  надання  послуги  поводження  з
відходами.  ПП  “Обухівміськвторресурси”  здійснює  вивіз  відходів  за  допомогою  спеціалізованої
техніки. Також виготовляє і встановлює контейнери для сміття. Має дві сортувальні лінії ТПВ. З
відходів  деревини  Підприємством  виготовляються  паливні  брикети,  які  є  чистою  екологічною
продукція,  яка  виробляється  не  використовуючи  склеюючих  речовин  і  хімічних  добавок,  з
необроблених хімічними препаратами.

Підприємство  забезпечує  захист  навколишнього  середовища,  удосконалює  виробничі  та
управлінські процеси, дотримуючись принципів сталого розвитку, інвестує в розвиток діяльності
підприємства по поводженню з відходами.



5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2020 року складає 308 осіб, з них жінки — 167
осіб. Фонд оплати праці штатних працівників становить — 7 394 тис.грн.

Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2019 року складає 313 осіб, з них жінки — 170
осіб. Фонд оплати праці штатних працівників становить — 6 831 тис.грн.

Система  управління  персоналом  Підприємства  гармонізована  з  законодавством  України,
галузевими нормативними актами та внутрішніми правилами. Політика з управління персоналом
регламентує процеси пошуку працівників, винагороди, кар’єрного зростання, навчання та розвитку.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника,
професійні  здібності,  фактичні  досягнення  та  інші  критерії,  пов’язані  з  роботою  фахівця.
Підприємство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та
реалізації умінь і здібностей персоналу.

ПП  “Обухівміськвторресурси”  веде  бізнес  відкрито  та  прозоро,  відповідно  до  чинного
законодавства.  Безумовний  пріоритет  —  етичне  ведення  бізнесу  з  нульовою  толерантністю  до
корупції.

6. Дослідження та інноваційна діяльність

ПП “Обухівміськвторресурси” у 2020 році не проводило інноваційної діяльності.

7. Перспективи розвитку

Керівництвом Підприємства продовжує встановлювати лінію по переробці ТПВ, для скорочення
негативного впливу відходів на навколишнє середовище.

Генеральний директор А.О. Полатьян

Головний бухгалтер М.М. Несенюк


