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3.Заходи з виконання поставлених завдань, а також пропозиції з 
поліпшення техніко-економічних та фінансових показників ф
підприємства «Київавтошляхміст», підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку;
4.Обсяг надходження коштів до бюджету;
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показників фінансово господарської діяльності підприємствапоказників фінансово-господарської діяльності підприємства 
«Київавтошляхміст»



Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів іКомунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і
шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» є найстарішим в Україні
спеціальним підрозділом, що займається роботами з ремонту та
утримання транспортних споруд м. Києва, історія якогоу р р р руд , р
починається з 3 грудня 1953 року, коли рішенням Виконкому
Київської міської ради депутатів трудящихся за №1947 була
організована «Експлуатаційна контора мостів, шляхопроводів та

ідоріг».
Основною метою підприємства - є виконання необхідного
комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонтуу р у у р р у
мостів, підземних пішохідних переходів, гідротехнічних споруд,
транспортно – шляхової мережі м. Києва для забезпечення
безпечного руху транспорту та пішоходів.



Сьогодні наше підприємство експлуатує та утримує 
в належному санітарно-технічному стані 174 од. 
балансових споруд а саме:балансових споруд, а саме:
- 32 автомобільних моста;
- 97 шляхопроводів;
- 9 пішохідних мостів;
- 31 надземних переходи із яких 7 надземних 
переходів з ліфтовим господарством;
- 5 підземних переходів;

13 2 км магістральних вулиць;- 13,2 км магістральних вулиць;
- 12,2 км струмененаправляючих дамб;
- 120,3 тис.п.м. колесовідбійної стрічки та 
пішохідної огорожі;
- 134 од. оглядових колодязів;
- 193 од. зливо приймачів;
- 7,48 км дощової каналізації.
Балансова площа споруд на даний час складає 754 9Балансова площа споруд на  даний час складає 754,9 
тис.м2 
Крім того, підприємство здійснює утримання 
мостових споруд, які не передані на баланс, 
загальною площею 92,3 тис.м2, а саме:
- Автомобільна частина залізнично-автомобільного 
мостового переходу через р. Дніпро (низова 
частина)частина)
- Лівобережна розв'язка мосту  ім. Є.Патона через р. 
Дніпро.





Склад працівників підприємства: 
монтажники залізобетонних 
конструкцій, асфальтобетонники, 
електрогазозварники слюсаріелектрогазозварники, слюсарі 
будівельники, дорожні робітники, 
ремонтники штучних споруд, 

і іїелектромонтери, машиністи, водії, 
ліфтери, та інші.
Працівники постійно підвищують р ц д щу
свою кваліфікацію в КП «Учбово –
курсовий комбінат» комунальної 
корпорації «Київавтодор» такожкорпорації «Київавтодор», також 
відвідують та прослуховують лекції 
і курси найкращих  професорів 
ВУЗів транспортної галузі.





З метою ефективної зайнятості працівників та 
використання наявної техніки підприємство р д р
«Київавтошляхміст» має Ліцензію ДАБІ 
України (серія АЕ №640136, термін дії 27 
квітня 2020 року), інженер – технолог 
технічного відділу має сертифікат інженера 
технічного нагляду.
Починаючи з 2002 року, фахівці нашого 
підприємства самостійно виконуютьпідприємства самостійно виконують 
будівельно - відновлені роботи та роботи з 
капітального ремонту штучних споруд. Це 
роботи по ремонту прогонових будов №2 тароботи по ремонту прогонових будов №2 та 
№4 правобережної естакади Південного 
мостового переходу через р. Дніпро, де вперше 
була використана технологія влаштування 
мостового полотна без застосування захисного 
шару.
На естакаді біля станції метро «Шулявська» 
б б і і й їбули виконано роботи по заміні зруйнованої 
балки прогонової будови, частково 
відремонтовано опори естакади – нами була 
освоєна передова технологія ремонтних робітосвоєна передова технологія ремонтних робіт 
по відновленню вертикальних залізобетонних 
поверхонь за європейським стандартом.



Після двох пожеж на територіях торговельних 
ринків під естакадою біля станції метро 
«Шулявська» нами встановлена система 
тимчасових риштувань, які призначені для 
підтримання елементів шляхопроводу в 
працездатному стані до проведення робіт зпрацездатному стані до проведення робіт з 
реконструкції транспортної розв’язки на 
перетині проспекту Перемоги з вул. О. 
Довженка – вул. В. Гетьмана.Довженка вул. В. Гетьмана.
Відновлена прогонова будова пішохідного 
мосту по Броварському проспекту, що була 
зруйнована під час провезення негабаритного 
вантажу.
Працівники підприємства приймали участь під 
час капітального ремонту металевої 

їортотропної плити мостового полотна 
металевої прогонової будови Південного мосту 
через р. Дніпро.
В 2016 році розпочато роботи по замініВ 2016 році розпочато роботи по заміні 
конструкцій деформаційних швів на нові 
сучасні типу «Maurer» на спорудах, що входять 
до складу Південного мостового переходу у р у
через р. Дніпро.





1. Збільшувати доходи підприємства за 
рахунок збільшення обсягів ремонтних р у р
робіт, а саме: дрібного, поточного та 
середнього ремонту за рахунок бюджетних 
коштів.
2. Приймати участь та перемагати у 
конкурсах на закупівлю робіт з 
капітального ремонту балансових штучних 
споруд, замовником яких є комунальна 
корпорація «Київавтодор», збільшувати 
обсяги договірних робіт на замовлення 
ШЕУ й і ( йШЕУ районів (поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття машиною для 
ямкового ремонту «Магнум».
3 Поліпшити транспортне забезпечення3. Поліпшити транспортне забезпечення 
підприємства шляхом придбання нової 
техніки для утримання та огляду мостових 
споруд оновлення існуючого парку машинспоруд, оновлення існуючого парку машин 
та механізмів.



4. Зменшити плинність кадрів, 
збільшити чисельність кваліфікованихзбільшити чисельність кваліфікованих 
працівників підприємства для 
створення Центральної мостової 
експлуатаційної дільниці у зв'язку з у у у
відкриттям нових мостових переходів 
та віддаленості існуючих балансових 
споруд від виробничих дільниць.
5 За рахунок збільшення виконаних5. За рахунок збільшення виконаних 
робіт – покращити матеріальне 
заохочення працівників та збільшити 
рівень заробітної плати.р р
6. Сприяти оздоровленню та 
відпочинку працюючих на базі 
відпочинку, що знаходиться в 

і ф і іїрозпорядженні профспілок корпорації 
«Київавтодор».
7. Провести капітальний ремонт 
гуртожитку (збудований ще в 1953гуртожитку (збудований ще в 1953 
році) для проживання іногородніх 
працівників підприємства з метою 
покращення їх соціально-побутових 
умов.



8. Запровадити нові програмні 
і ф ій і іінформаційно-аналітичні системи 
управління з метою здійснення 
взаємодії між відділами 
підприємствапідприємства.
9. Впровадити системи відео охорони 
та відео нагляду за спорудами на всіх 
мостах в м. Києві, влаштувати 

їсистему «тривожної кнопки» на 
великих  мостах через р. Дніпро.
10. Застосовувати сучасні засоби 
колективного та індивідуальногоколективного та індивідуального 
захисту, виконувати комплексні 
заходи по запобіганню випадкам 
виробничого травматизму.
11 Оф ій11. Оформлення права постійного 
користування на земельні ділянки, 
зайняті підприємством.
12 Вирішення питання щодо12. Вирішення питання щодо 
нормативного врегулювання в 
порядку надання місць для 
прокладання кабелів на балансових 

К ї іспорудах «Київавтошляхміст».





1. Перегляд штатного розкладу;
2 Оптимізація організаційної структури підприємства;2. Оптимізація організаційної структури підприємства;
3. Покращити матеріальне заохочення працівників та збільшити рівень 
заробітної плати;
4. Аналіз бюджету на наступний рік, подання та затвердження 

ій йпропозицій щодо його удосконалення;
5. Аудит дебіторської заборгованості, розробка комплексу заходів щодо ії
зменшення;
6.Оптимізація оборотних активів;6.Оптимізація оборотних активів;
7. Аналіз існуючих виробничих процесів розробка та затвердження 
пропозицій щодо їх спрощення та удосконалення;
8. Впровадження сучасних технологій в утриманні;
9 Р б і ф і9. Розробка та впровадження системи ключових показників ефективності 
для персоналу;
10. Забезпечити охорону автодорожніх мостів;
11. Сприяти оздоровленню та відпочинку працюючих на підприємстві;11. Сприяти оздоровленню та відпочинку працюючих на підприємстві;
12 Провести утеплення адміністративних та виробничих будівель 
підприємства з метою збереження та економії енергоресурсів;



1. Планується застосувати ряд заходів щодо 
і іраціонального використання матеріальних та 

технічних ресурсів виробництва, економії коштів та 
матеріальних ресурсів;
2. Удосконалити умови праці на підприємстві, д у р ц д р ,
включаючи постійне проведення оперативного 
контролю за виробничим процесом, розширення 
виробничої бази підприємства, підвищення рівня 

і і і бохорони праці і техніки безпеки;
3. Залучення найкращих студентів ВУЗів для 
проходження оплачуваємої практики та  подальшої 
роботи їх на підприємстві;р д р ;
4. Отримання прибутку є необхідною метою 
підприємства.
Фактор ризику особливо посилюється в умовах 

бі і йнестабільного стану економіки, який супроводжується 
інфляційними процесами, дорогими кредитами тощо.
Наприклад - виробничий ризик, який виражається 
ризиком у реалізації товарів і послуг, помилок у р у р р у , у
ціновій політиці. ( зростання цін на сировину, 
матеріали та інше.).



Основним доходомОсновним доходом 
підприємства є виконання 
робіт за рахунок 
бюджетного фінансування,бюджетного фінансування, 
а саме: експлуатаційне 
утримання та поточний 
ремонт штучних споруд.р у ру
Крім того, підприємство на 
конкурсній основі виконує 
роботи на замовлення 
і іінших замовників по 
капітальному ремонту, 
договірні роботи та 
отримує інші операційніотримує інші операційні 
доходи.



Залучення фінансування з українських 
банків є недоцільним з огляду на відсотки 
за користування фінансовими ресурсами. 
А фінансові ресурси приватних структур, 

і і ікредитів та грантів міжнародних
фінансових установ, інвестиційних 
фондів, цільових фінансових програм та 
набрання досвіду роботи у містнабрання досвіду роботи у  міст 
побратимів - можливе.
Для здійснення утримання та ремонту 
об’єктів вулично шляхової мережі містаоб єктів вулично-шляхової мережі міста 
підприємство потребує оновленню 
техніки.
Слід зазначити що для забезпеченняСлід зазначити, що для забезпечення
належного виконання робіт, підприємству 
необхідно придбати кількість машин та 
механізмів, а саме:,



- Екскаватор – навантажувач JCB 3CX;
- Міні навантажувач катерпіллер з доп. у р р
Обладнанням;
- МАЗ 5337 (пилосос);
- Причіпна прибиральна машина «Бродвей-
Сеньор»;
- Установка для регенерації асфальтобетону 
(рециклер);
- МАЗ -5340В 2 МДКЗ-12,00 з обладнанням 
для миття колесовідбійної стрічки;
- Трактор МТЗ -82 (з відвалом та 
щіткою)Каток вальцевий НАММ (3т);
- Каток вальцевий НАММ (10т);
- Hiynday вантажопасажирська модель ГАЗ -
2207;
- МАЗ-6501 В5-482 з відвалом та 
солерозкидувачем;
- Фронтальний навантажувач «VOLVO»
V=3,2 м3 ковша;
- Автокран КТА-25;
- Ліктева автовишка;
- МАЗ 6430 з низькорамним напівпричепом



1. Для покращення фінансового стану на 
підприємстві необхідно підвищити технічнийпідприємстві необхідно підвищити технічний 
рівень підприємства, забезпечити придбання нової 
техніки та оновити існуючу техніку та механізми;
2. Необхідно застосувати ряд заходів щодо 
раціонального використання матеріальних та 
технічних ресурсів виробництва;
3. Удосконалити умови праці на підприємстві, 
включаючи постійне проведення оперативноговключаючи постійне проведення оперативного 
контролю за виробничим процесом, розширення 
виробничої бази підприємства, підвищення рівня 
охорони праці і техніки безпеки.

Внаслідок цього підприємство прагнутиме:
- збільшити чистий дохід;
- збільшити обсяги договірних робіт;збільшити обсяги договірних робіт;
- знизити витрати;
- ефективно використовувати отримані кошти;
- впроваджувати інноваційні технології в роботі 
підприємства;
- створювати нові робочі місця.




