
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Відомості про суб’єкт

Назва Комунальне підприємство «Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради

Ідентифікаційний номер 02467676
Організаційно-правова форма Комунальне комерційне підприємство
Юридична адреса 54029 вул.. Георгія Гонгадзе, буд. 3, м. Миколаїв, Миколаївська 

область
Власник Миколаївська обласна рада
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація
Контактний телефон (0512) 67-05-07; (0512)67-05-03
Контактний е -  таіі пікоЬШро£,гаііа@икг.пе1:
Офіційний сайт Шрз://\¥ЛУУ/.£асеЬоок.сош/тосі.тк.иа

Відомості про керівника

Керівник Синичків Христина Михайлівна
Посада директор
Контактний телефон +380939242784; (0512)67-05-07
Орган який призначив Миколаївська обласна рада
Рішення про призначення (назва, реквізити) Рішення Миколаївської обласної ради №8 від 16 травня 2019 року 

«Про призначення Синичків Х.М. на посаду директора 
комунального підприємства «Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради»

Наявність контракту (так/ні) Так
Строк дії контракту 3 16 травня 2019 року по 15 травня 2024 року

Відомості про Статут/Положення

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Рішення №14 від ЗО липня 2015 року
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно

Оренда ні

Власна нерухомість так
Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції

1964 р.

Кількість об’єктів нерухомого майна 3
Місце розташування об’єктів нерухомого 54029 вул.. Георгія Гонгадзе, буд. 3, м. Миколаїв, Миколаївська
майна область
Документ, що підтверджує державну реєст- Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:
рацію прав на нерухоме майно за терито- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 887262648101,
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити)

номер запису про право власності: 13905526 від 23.06.2016 р.

Документ, що підтверджує державну реєст- Розпорядження про передачу нерухомого майна в господарче
рацію права оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом (назва, 
реквізити)

відання від 01.04.2016 р. № 108-р

Наявність власного джерела 
електропостачання

так
X ні

Наявність власної котельні так
X ні

Наявність власного джерела 
водопостачання

так
X ні

Відомості про земельну ділянку:

Розмір земельної ділянки, га 0,4058
Місце розташування земельної ділянки 54029, вул.. Георгія Гонгадзе, буд. 3, м. Миколаїв, Миколаївська 

область
Документ, що підтверджує право 
користування земельною ділянкою 
(назва, реквізити)

Державний акт ЯЯ №198502 від 10.01.2006 р.



II. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2

Г алузь Поліграфія
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и розгиифровка)

18.11 Друкування газет; 18.12 Друкування іншої продукції; 18.14 
Брошурувально-палітурна діяльність

Продукція, послуги Газети, бланки, журнали тощо
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме)

НІ

Представництва в інших містах, районах 
області (представництва, філії)

НІ

Дані про персонал та витрати на оплату праці
2018

(факт)
2019 року 

(факт)
2020

(фін. план)

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх 
сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими 
договорами), у тому числі:

39 37 40

директор 1 1 1
адміністративно-управлінський персонал 13 15 14
працівники 25 21 25

Витрати на оплату праці 2093 2956 2585
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника 
(гривень), всього, у тому числі: 4472,2 6657,7 5385,4

директор 7750,0 7250,0 8083,3
адміністративно-управлінський персонал 4576,9 6277,8 6607,1
працівники 4453,3 6900,8 4593,3

Показники
2018 рік 
(факт), 
тис. гри

2019 рік 
(факт), 
тис. гри

2020 рік 
(фін. план), 

тис. гри
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5789 9587 7825
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5180 6921 6275
Валовий прибуток (збиток) 609 2666 1550
Інші доходи 841 676 542
Адміністративні витрати 1516 2111 1675
Витрати на збут 140 352 178
Інші витрати 518 476 154
Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) -706 427 70
Сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів 1461 2202 1708

За станом на 
01.01.2019, 
тис .грн.

За станом на 
01.01.2020, 
тис .грн.

За станом на 
01.01.2021 

(фін. план), 
тис. грн.

Необоротні активи,всього 1868 1796 2388
Основні засоби 1862 1795 2383

первісна вартість 7079 7164 8000
знос 5217 5369 5617

Оборотні активи, всього 1736 2516 2520
гроші та їх еквіваленти 344 842 48

Всього активи 3604 4312 4903
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Поточні зобов’язання та забезпечення 1124 905 1100
Всього зобов’язання та забезпечення 1124 905 1100
Власний капітал 2480 3407 4120



з

Показники
2018 рік 
(факт), 
тис. грн

2019 рік 
(факт), 
тис. грн

2020 рік 
(фін.план), 

тис. грн
Капітальні інвестиції, всього 34 113 108

капітальне будівництво - - -

придбання (виготовлення) основних засобів „ 20 93 зо

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - - 18

придбання (створення) нематеріальних активів - - -

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 14 20 60

основних засобів
капітальний ремонт - - -

Джерела капітальних інвестицій, всього
залучені кредитні кошти - - -

бюджетне фінансування - - -

власні кошти 34 113 108
інші джерела

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

III. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ
ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ

1. Модернізація виробництва, шляхом придбання основних засобів: комплекс прямого 
експонування пластин СіР та цифрової машини повно кольорового друку.

2. Модернізація системи опалення та поточний ремонт будівлі друкарні.

і

Директорка Х.СИНИЧКІВ


