КП ЛОР “Підприємство автотранспортного обслуговування”
Метою діяльності Комунального підприємства Львівської Обласної Ради
“Підприємство автотранспортного обслуговування” є надання послуг
суб’єктам економічної діяльності різних форм власності, фізичним
особам та отримання прибутку.
Стан підприємства:
1.
Працює по системі госпрозрахунку і не використовує у своїй
діяльності бюджетні кошти в жодній формі.
2.
За результатами своєї діяльності у 2021р. є прибутковим.
3. Колектив підприємства нараховує 27 працівників .
4. Фонд заробітної плати складає 221,00 тис. гривень на місяць.
5. Види діяльності підприємства:
а) організація паркування транспортних засобів;
б) передрейсовий огляд транспортних засобів механіком;
в) передрейсовий огляд водіїв транспортних засобів лікарем; г)
мийка транспортних засобів;
д) шиномонтаж та дрібні ремонтні роботи; е)
надання транспортних послуг т/з;
ж) фасіліті;
з) токарно слюсарські роботи.
6.
Перевагою підприємства є його локація, яка дозволяє отримувати
високі надходження з власників т/з, які користуються послугами
паркування на території КП ЛОР «ПАО» .
7.
Недоліками є його критична залежність від одного виду діяльності,
залежність роботи від застарілих норм галузевої угоди Міністерства
транспорту та зв’язку. Як результат, ускладнена можливість набирання
ефективних, вмотивованих та професійних працівників для отримання
додаткової вартості.
Передбачалося, що у зв’язку з плановим підняттям прожиткового
мінімуму та цін на енергоносії на кінець 2021 р. підприємство отримає
касовий розрив, який паралізує роботу підприємства та переведе його з
розряду прибуткових у неприбуткові.
Задля уникнення ситуації, коли підприємство може стати неприбутковим,
прийнято рішення про збільшення розцінок на послуги які надає
підприємство. Також була розроблена документація для організації
додаткових зон паркування, що має добавити 48 паркомісць і що надасть
можливість надходжень коштів у розмірі 1 мільйона грн. на рік.
Документація є належним чином погоджена та завізована, отримано
позитивну ухвалу депутатів ЛМР, та на жаль у зв’язку з початком
військових дій, не була проведена до заключення угоди на
обслуговування з відповідним управлінням ЛМР.
Підприємством організовано новий напрямок діяльності - фасіліті (це
координація людей та організацій, офісного простору, інфраструктури,

спортивних комплексів, арен, шкіл, університетів, торговельних центрів,
медичних закладів, готелів, промислових об'єктів тощо).
КП взяло участь у тендері, який проводило Управління майна спільної
власності ЛОР, на надання послуг з технічного обслуговування систем
гарячого водопостачання на 196,992 грн. на рік , та послуг з технічного і
експлуатаційного
обслуговування
систем
водопостачання
та
водовідведення на суму 197640,00 грн., та перемогло у ньому. Послуги
надаються якісно та оперативно.
Також освоєно новий для підприємства вид робіт, а саме озеленення та
прибирання прилеглої до адміністративних будівель територій. Ведеться
діяльність задля підтримання у належному стані основних засобів
підприємства.
Планується залучення до отримання прибутків висококласних фахівців,
зокрема електрика, якого найнято в штат підприємства. Ведеться робота
над можливістю надання послуги з прибирання адміністративних
приміщень.
Додано нові види послуг, а саме погодинне паркування на території
підприємства. Ця робота дозволила додати за десять місяців більше 230
тис.грн. надходжень.
Вжиті кроки дозволили отримати певний економічний ефект.
Сума сплаченого ПДВ :
2020р. – 593501,00 грн.
2021р. 760738,00 грн.

Приріст-28,18%

1 квартал 2022р. -цифри не точні, не надаються, тому що тільки недавно
відкрили реєстр податкових накладних.
ПДФО :
2020р. – 355932,00 грн.
2021р. – 449042,00 грн. Приріст-26,16%
1 квартал 2022р. – 131452,00грн.
ЄСВ :
2020р. – 427740,00грн.
2021р. – 547097,00 грн. Приріст-27,90%
1 квартал 2022р. – 157870,00грн.
Валові надходження:
2020р. – 3054900,00грн.
2021р. – 3974200,00грн Приріст-30,09%
Валові витрати : 2020р.
- 3019300,00грн.
2021р. - 3931000,00грн.
Приріст-,30,20%
Спочатку коронавірус, а потім війна внесли свої корективи у роботу
підприємства. Деякі партнери, особливо з бюджетної сфери мають
складнощі з оплатами наданих послуг і це створює неприємний багаж

неплатежів, що може негативно вплинути на роботу. Та розуміючи всю
складність ситуації та потреби в єдності усіх нас у боротьбі з ворогом не
тільки на фронті а і у економічних стосунках, угоди з боржниками не
розірвано. Підприємство йде на зустріч партнерам у вирішенні наслідків
цих проблем. До них належать : департаменти обласної державної
адміністрації, комунальні заклади ЛОР, Львівський Апеляційний Суд,
Фонд Державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях.
Запроваджена пропускна система заїзду на територію ЛОР є ефективно
та у військовий час дозволила краще організувати роботу блокпостів біля
ОДА та ЛОР.
Підсумовуючи, якщо планувати розвиток підприємства у стратегічній
перспективі , то необхідно оновити парк автомобілів. Тоді зʼявиться
можливість якісніше надавати транспортні послуги і депутатським
комісіям, і працівникам обласної ради. Усвідомлюючи в який надважкий
період ми живемо, то звернення за фінансовою допомогою задля
закупки нових транспортних засобів вважаю несвоєчасним.
Виконуючий обовʼязки директора КП ЛОР “Підприємство
автотранспортного обслуговування”
Музика Петро-Василь Михайлович

