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Звіт  
про роботу Комунального підприємства  

«Івано-Франківськміськсвітло» за 2019 рік 
 

Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськсвітло» є 
унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої 
частини комунальної власності об’єднаної територіальної громади міста 
Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської 
міської ради Івано-Франківської області. 

Підприємство створене для задоволення потреб Івано-Франківської 
ОТГ у виконанні робіт та послуг пов’язаних з утриманням, поточним, 
капітальним ремонтом та будівництвом мереж вуличного освітлення, 
обслуговуванням світлофорних об’єктів, штучних новорічних ялинок, 
годинника, державного прапора, болардів, світлодіодних арок та інших 
основних засобів. 

 На балансі та обслуговуванні КП «Івано-Франківськміськсвітло» 
перебувають 11732 світлоточки, 49 світлофорних об’єктів, 15 
електронних табло, 9 болардів, 46 світлодіодних арок, 2188 ялинкових 
гірлянд, 1 штучна центральна новорічна ялинка, 3 штучних новорічних 
ялинки,  2 комплекти новорічних ілюмінацій, 1 годинник, 1 державний 
прапор, 123 шафи управління зовнішнім освітленням, 5300 опор, 
протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 373,07 км. 

   В 2019 році до Івано-Франківської міської територіальної громади 
приєднано с. Березівка, с. Черніїв, с. Підлужжя, с. Добровляни, с. 
Підпечери, с. Колодіївка. Кількість світлоточок в с.Черніїв становить 481 
шт., протяжність мереж зовнішнього освітлення - 24,9 км.; в с. Підлужжя 
кількість світлоточок  - 199 шт., протяжність мереж зовнішнього 
освітлення – 12,32 км.; в с. Березівка кількість світлоточок - 88 шт., 
протяжність мереж зовнішнього освітлення – 4,94 км.; в с. Добровляни 
кількість світлоточок - 38 шт., протяжність мереж зовнішнього освітлення 
– 2,66 км.; в с. Колодіївка кількість світлоточок  - 98 шт., протяжність 
мереж зовнішнього освітлення – 5,95 км.; в с. Підпечери кількість 
світлоточок - 218 шт., протяжність мереж зовнішнього освітлення – 16,77 
км. 

В 2019 році на договірній основі здійснювалось обслуговування 
мереж зовнішнього освітлення сіл Хриплин, Микитинці, Крихівці, 
Вовчинці на загальну суму 392,0 тис. гривень. 

 Залишок коштів статутного фонду станом на 01.01.2019 року 
становив 1689,73 тис. гривень.  

В статутний фонд підприємства в 2019 році надійшло з місцевого 
бюджету коштів в сумі 3010,0 тис. гривень. 

За рахунок внесків в статутний фонд підприємства в 2019 році 
виконано робіт на загальну суму  4677,35 тис. гривень. 

 
 
 
Залишок коштів статутного капіталу на 01.01.2020 року становив 

22,38 тис. гривень. 
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Звіт про використання коштів, внесених до статутного капіталу 

 КП "Івано-Франківськміськсвітло" за 2019 рік 
  

   № 
з/п Найменування  об'єкту Сума, грн 

  I Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення вулиць 1033588,48 

  
1 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 

вул. Виговського в м. Івано-Франківську 55152,83 

  2 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Кобринської в м. Івано-Франківську 17752,24 

  3 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Уляни Кравченко в м. Івано-Франківську 27009,66 

  4 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Курінного Чорноти в м. Івано-Франківську 61907,59 

  5 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Гнатюка в м. Івано-Франківську 66318,84 

  6 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Національної Гвардії в м. Івано-Франківську 206026,29 

  7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. О.Дучимінської в м. Івано-Франківську 64191,62 

  8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Чиста в м. Івано-Франківську 30777,84 

  9 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Крива  в м. Івано-Франківську 30184,74 

  10 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Спокійна  в м. Івано-Франківську 17651,24 

  11 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Волошина  в м. Івано-Франківську 36540,24 

  12 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Сабата  в м. Івано-Франківську 36333,73 

  13 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Лучна в м. Івано-Франківську 30323,54 

  14 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Біла в м. Івано-Франківську 29480,58 

  15 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Каменярів в м. Івано-Франківську 57146,24 

  16 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Прутська  в м. Івано-Франківську 15491,24 

  17 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Кардинала Л. Гузара  в м. Івано-Франківську 84846,99 

  18 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Купчинського в м. Івано-Франківську 20193,24 

  19 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Коперника в м. Івано-Франківську 23123,97 
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20 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Весела в м. Івано-Франківську 9115,24 

  21 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Ясна в м. Івано-Франківську 12456,24 

  22 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Молдавська в м. Івано-Франківську 11704,24 

  23 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Букатчука  в м. Івано-Франківську 13446,24 

  24 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Січеславській  в м. Івано-Франківську 32694,67 

  25 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Ужгородська  в м. Івано-Франківську 29917,95 

  26 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Софіївський провулок  в м. Івано-Франківську 13801,24 

  II Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворових територій ЗШ та ДНЗ 241753,25 

  
1 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території ДНЗ №30 вул. Бельведерська,57   в 
м. Івано-Франківську 

42402,57 

  
2 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території ЗШ №2 вул. Дорошенка, 29 в  
м. Івано-Франківську 

96940,54 

  
3 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території ДНЗ №2 вул. Бельведерська,49а    
в м. Івано-Франківську 

43303,57 

  
4 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території ДНЗ №9 на вул. Коновальця, 135  в 
м. Івано-Франківську 

59106,57 

  III Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворових територій 243125,27 

  
1 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території на вул. Бельведерська, 47    
в м. Івано-Франківську 

33242,74 

  
2 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території вул.Бельведерська,39  
в м. Івано-Франківську 

24620,74 

  
3 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території на вул. Української Дивізії, 9-27 в 
м. Івано-Франківську 

105134,55 

  
4 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
дворової території на вул. Короля Данила, 7а - 9  
в м. Івано-Франківську 

80127,24 

  IV Капітальний ремонт світлофорних об'єктів 676032,00 
  1 Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на вул. 

Тролейбусна - школа №18  в м. Івано-Франківську 86272,00 

  2 Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на  
вул. Петлюри - УТОС  в м. Івано-Франківську 53474,00 
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3 Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на  
вул. Петлюри - АЗС "ОККО"  в м. Івано-Франківську 4923,00 

  
4 

Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Тролейбусна - Хіміків   
в м. Івано-Франківську 

219902,00 

  
5 

Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Незалежності - Шухевичів  
 в м. Івано-Франківську 

272050,00 

  
6 

Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Незалежності - школа №15   
в м. Івано-Франківську 

9034,00 

  
7 

Капітальний ремонт  світлофорного об’єкту на 
перехресті вул. Тисменицька - Юності   
в м. Івано-Франківську 

30377,00 

  
V 

Влаштування ( нове будівництво)мереж 
зовнішнього освітлення вулиці Надрічна в м. 
Івано-Франківську 

1472008,53 

  VI Влаштування зовнішнього освітлення  лебединого 
озера в м. Івано-Франківську 805009,06 

  VI
I 

Придбання штучної стовбурової ялинки (8м.) та 
комплекту прикрас (іграшок для для ялинки) 97650,00 

  VI
II 

Перевірка, ремонт та підключення святкової 
ілюмінації до відзначення в місті Дня святого 
Миколая, Нового року та Різдва Христового 

58774,00 

  IX Монтаж центральної ялинки 18м, піксельного 3D 
освітлення та маківки  49411,00 

    Разом  4677351,59 
   

В порівнянні з 2018 роком станом на 01.01.2020 року дебіторська 
заборгованість збільшилась на 797,0 тис. гривень. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року збільшилась 
в порівнянні із заборгованістю станом на 01.01.2019 року на 1297,0 тис. 
гривень. 

Протермінована заборгованість відсутня. 
 

Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства 

п/ 
п 

Заборгованість 
Станом  

на 01.01.2019  
тис. грн. 

Станом  
на 01.01.2020  

тис. грн. 
Результат 
тис. грн. 

І). Дебіторська заборгованість 
всього, у т.ч. 689,0 1486,0 

797,0 

1 безнадійна (більше 3-х років) 0 0 0 
2 від населення 0 0 0 
3 від бюджету у т.ч. 0 0 0 
 - субсидії 0 0 0 
 -пільги 0 0 0 
 Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 0 709,0 709,0 
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4 
Інша дебіторська заборгованість 689,0 777,0 88,0 

II). Кредиторська заборгованість 
всього, у т.ч.: 181,0 1478,0 1297,0 

1 Заборгованість до бюджету: у 
т.ч.: 

0 494,0 
494,0 

- податок на прибуток фіз. осіб 
(ПДФО) 

0 480,0 
480,0 

-податок на землю 0 0 0 
-пдв 0 14,0 14,0 

 

- податок на прибуток 0 0 0 
- інші податки (розшифрувати) 0 0 0 
-штраф 0 0 0 
- пеня 0 0 0 

2 Заборгованість, у т.ч.: 161,0 279,0 118,0 
- єдиний соціальний внесок 161,0 279,0 118,0 
- штраф 0 0 0 
- пеня: 0 0 0 

3 заборгованість з виплати 
заробітної плати 

0 0 0 
 

-в т.ч. протермінована: 0 0 0 
4 Заборгованість за послуги: 0 0 0 
 - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») 0 0 0 
 -за електроенергію 0 0 0 
 

- інша заборгованість за послуги 
(розшифрувати) 

0 0 
 

0 

5 Оплата, що надійшла авансом: 0 0 0 
6 Інша кредиторська 

заборгованість 
(за товари, роботи, послуги) 

20,0 715,0 695,0 

 
В 2019 році нараховано єдиного соціального внеску в сумі                    

1498,0 тис. грн, що на 269,0 тис. грн більше в порівнянні з 2018 роком. 
В 2019 році нараховано інших податків в сумі 1417,0 тис. грн, що на 

256,97 тис. грн більше ніж в 2018 році. 
За 2019 рік середня заробітна плата склала – 14742,8 грн (в 2018 році 

– 10203,10 грн).  
Всього за 2019 рік проведено 18 закупівель через систему «Прозоро» 

очікуваною вартістю 30301,98 тис. грн, економія склала 2182,73 тис. 
гривень. 
 
 
В.о. директора 
КП "Івано-Франківськміськсвітло"                    В.М.Шутка 
 
 
 
 
 


