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Діяльність КП «АВТОДОРСЕРВІС» сьогодні:

КП «Автодорсервіс» було створене 01.07.1999 року на 
основі дільниці КП «Київавтошляхміст». Виробнича 
площадка Підприємства була облаштована в 
промисловій зоні Оболонського району в 1981 році. 

Головним завданням Підприємства є переробка старого 
асфальтобетону:

в чорний щебінь, без поділу на фракції;

в асфальт марки МБ для укладки на нижні шари.



Переробку старого кускового асфальтобетону в чорний
щебінь здійснюєтьсящековою дробилкоюСМД-110. 

Продуктивністьдробилки: 20т/год; 

Матеріальнівитрати на виробництво щебню: 
- електроенергія– 4 кВт/т
- дизпальне– 0,4л/т

В липні 2018 року було проведено капітальнийремонт 
основних частинобладнання.



Переробкустарого асфальтобетону в асфальт марки МБ здійснює
установка по переробцістарого асфальтобетону (УПСА) . Установка 
введена в експлуатаціюв 1982 році. 

ПродуктивністьУПСА: 25т асфальтобетону/год; 

Матеріальнівитратина виробництвоасфальтобетону: 
- електроенергія– 8 кВт/т
- природнийгаз – 20-30куб.м/т (розмір витратзалежитьвід
температуринавколишньогосередовища)
- дизпальне–0,35л/т
- бітум– 8кг/т

УПСА працюєз квітняпо листопад 6-10 днівна місяць .

На протязі всьогочасу роботиУПСА проводилисяпоточніремонти, 
впроваджувалисяраціоналізаторськізміни, але жоднихкапітальних
ремонтівчисуттєвих модернізаційне проводили. В 2008 роцібуло
встановленоводянийфільтрпершогорівнядля затримання
механічнихвикидіву повітря.



Середньосписковачисельністьштатнихпрацівниківпідприємства–
26 чоловік.

Щорічнопідприємствоприймаєблизько30 тис. т старого асфальту. 

Середньорічнанорма виробництвапродукції: 10 тис.т чорного
щебню та 6 тис.т асфальтобетону. 

На сьогодніКП «Автодорсервіс» є єдинимпідприємствомз 
утилізаціїта переробкистарого асфальту на територіїКиєвай 
області, що важливота необхіднодля покращенняекологічного
стану нашогорегіону.



ОсновнимиризикамидіяльностіКП «Автодорсервіс» є наступні
проблеми:
- морально та фізично застарілеобладнанняУПСА. Через відсутність
капітальногоремонту продуктивністьустановки є низькою. Значні
витратиенергоресурсів, постійніполомки приводятьдо низької
рентабельностіроботизаводу; 
- близькістьжитловихновобудоввимагаєзначноїмодернізації
фільтруючогообладнаннядля того, щобвідповідатисучасним
екологічнимнормам;
- відсутністьмаркетингу та планівпродажу продукціїпідприємства; 
продаж здійснюєтьсятількигрупіпостійнихпокупців;
- продукція, яку випускаєпідприємство, використовуєтьсялише
приватнимиорганізаціямий лишепри влаштуваннінижніхшарів
покриттядорігчетвертоїта п’ятої категорії. При нинішнійякості
продукціяне може бути сертифікована;
- накопиченнязначноїкількостістарого асфальту (кількістьасфальту, 
що перероблюється складає лише до 50% кількості, що приймається); 
- сезонна робота підприємствата низьказаробітнаплата не дає
можливостівтриматиспеціалістів.



Проект стратегічногоплану розвиткуКП «Автодорсервіс» на 
середньостроковуперспективу (3 роки)

Враховуючидосвідроботипідприємствата вигіднерозташування
заводу передбачаєтьсянаступнийплан дій:

- Глибиннамодернізаціяустановки по переробцістарого 
асфальтобетону до сучасногозаводу регенераціїасфальтобетону з 
додаваннямдо 30% староїасфальтноїсуміші;
- Встановленнядругоїдробильноїстанціїдля забезпечення
постійногоскладу щебню;
- Збільшеннявиробничих потужностейпо випускупродукції
мінімум в 2 рази і як наслідокзбільшеннянадходженьдо бюджету;
- Підвищенняякостіпродукції, щовипускається
підприємствомдля створенняможливостівикористовуватиїї для 
влаштуваннянижніхшарівпокриттядорігперших категорій;
- Відкриттяна підприємствівласноїремонтно-будівельної
дільницідля наданняпослугзовнішньогоблагоустрою та ремонту 
дорігіншим підприємствамта організаціямна договірнійоснові.



Детальнийпершочерговийплан реформуванняКП 
«Автодорсервіс» (протягомодного року):

- Оптимізаціяштатноїструктурипідприємства (без скорочення) 
під сучасніпотреби діяльності підприємства. Впровадженнясистеми
управлінняякістю ISO 9001;
- Залученняпровіднихспеціалістівдля дослідженняваріантів
модернізаціїустановки по переробцістарого асфальтобетону;
- Встановленнясучасноїтрирівневоїсистеми пило-
газоочищенняяк необхідногододатковогофільтруючогообладнання
УПСА. Впровадженнясистемиекологічногоуправління ISO 14001;
- Розробленнямаркетингового плану та розширенняканалів
збутупродукціїпідприємства;
- Ремонт існуючогота залученнянового обладнання, 
автотранспорту та механізмівдля забезпеченнябезперебійноїроботи
підприємствата випускупродукції.
- Забезпеченняефективноїта прозороїфінансово-
господарськоїдіяльностіпідприємства.



Заходи з виконаннязавдань, поставленихперед КП «Автодорсервіс», та 
результатианалізуможливихризиків, а такожпропозиціїз поліпшення
техніко-економічнихта фінансовихпоказниківсуб'єктагосподарювання, 
підвищенняйогоконкурентоспроможностіна ринку

Першочерговимизаходами з виконанняплану дій, поставленнихперед 
підприємствомє:
1. Отриманнянового Дозволуна викидизабруднюючихречовинв 
атмосфернеповітряяк необхідноїумовироботиустановки по переробці
старого асфальтобетону. Діястарого Дозволузакінчується15.10.2018року.
Процедура отримання, що передбаченазаконодавством, триває4-6 місяців
та передбачаєнаступніетапи:
- проведеннязамірівта лабораторнихдосліджень;
- підготовказвітупо інвентаризаціївикидівзабруднюючихречовин
та документів, у яких обґрунтовуютьсяобсягитаких викидівдля отримання
дозволу;
- реєстраціязвітув Управлінніекологіїта природнихресурсівКМДА;
- публікаціяпро наміротриматидозвілв засобахмасовоїінформації
для зібранняскаргта пропозиційвіднаселення;
- проведеннягромадськихслухань(при умовінаявностіскарг);
- отриманняДозволу.



На сьогодніКП «Автодорсервіс» булипроведенінеобхіднідослідженнята 
підготовленозвітпо інвентаризаціївикидівзабруднюючихречовин, який
знаходитьсяна етапіреєстрації. ОчікуємийтермінотриманняДозволу–
листопад-грудень2018року.

2. Через неможливістьроботиУПСА, дуже нагальнимстає
розробленнямаркетингового плану та розширенняканалівзбутупродукції
підприємства, а самечорногощебню. Для цьогоплануєтьсязалучення
маркетологівта поширеннязовнішньоїрекламипо навколицяммістата за 
допомогоюінтернет. Можливийризик– тимчасовезначнезниження
надходженнягрошовихкоштів. 

3. Час вимушеногопростою установки по переробцістарого 
асфальтобетону з 15.10.2018р. використатидля встановленнянеобхідного
додатковогофільтруючогообладнанняУПСА та ремонту існуючого
обладнання. Можливіризики: затримказ виділеннямнеобхіднихкоштівз 
бюджету (модернізаціязаводу) та недостатністьвласнихгрошовихкоштів. 



4. Залученняпровіднихспеціалістівдля дослідженняваріантів
модернізаціїустановки по переробцістарого асфальтобетону для 
покращенняякостіпродукції, щовипускаєтьсята досягненнянайвищого
рівняенергоефективностіта продуктивності. Можливіризикипов’язаніз 
браком відповіднихспеціалістів, так як УПСА є унікальноюустановкоюпо 
переробцістарого асфальтобетону, де питомавага старого асфальту в 
продукції«на виході» складає99%, в той час як світовийдосвідсвідчитьпро 
ефективнийпоказник– 25-30%. Питаннядо спеціалістівпостаєяк 
найефективнішемодернізуватиіснуючеобладнання, використовуючи
існуючуобмеженутериторіюпідприємства.

5. Забезпеченняефективноїта прозороїфінансово-господарської
діяльностіпідприємстваможнадосягтилишеза допомогоювпровадження
новихстандартівуправлінняякістюта менеджментом виробництва. 
Ризикамитакого впровадженняє небажанняперсоналу змінюватипідходи
до роботи, що, в свою чергу, можепривести до затримкита розтягуванняв 
часітаких новацій.



Поліпшеннятехніко-економічнихта фінансовихпоказниківКП 
«Автодорсервіс», підвищенняйогоконкурентоспроможностіна ринку 
вбачаєтьсяза допомогоюнаступнихзаходів:

- запровадженнясистемивнутрішньогоконтролю діяльності
підприємствау складісистемиуправлінняякістю;
- впровадженнязаходівекономіїматеріальнихресурсів, витратна 
комунальніпослугита зменшеннянакладнихвитрат;
- недопущеннянераціональнимвитратамна оплату праці, особливо 
в періодсезонного простою виробництва, в той же час впровадження
ефективноїсистемимотиваціїта стимулюванняштатнихпрацівників;
- веденняефективногомаркетингу для збільшеннякола клієнтів, 
збільшенняобсягівпродажу продукціїпідприємства.

Ризикамитаких нововведеньє можливечастковезвільненняпрацівників, 
якіне поділяютьідей впровадженняновихсистем управліннята всіляко
йомузаважають, а такожзбільшеннярозмірукапітальнихвкладеньдля 
ефективногопроведенняплану розвиткупідприємства.



Післявпровадженнязапропонованихкроківв реалізаціїплану стратегічного
розвиткуКП «Автодорсервіс» очікуютьсянаступніосновніфінансові
показникигосподарськоїдіяльностіпідприємствата надходженьдо 
бюджета:

Слідзазначити, що плануєтьсязростаннязаробітноїплати працівникам, що, 
в свою чергу, збільшитьнадходженнядо бюджету і якостіприбуткового
податкуз фізичнихосіб.

Показник Факт, І півріччя 2018р. План, 2018р. План, 2019р.

Дохід від реалізації 

продукції
2 866,0 тис.грн. 9 800,0 тис.грн. 12 200,0 тис.грн.

Операційні витрати 2 423,0 тис.грн. 7 360,6 тис.грн. 8 700,0 тис.грн.

в т.ч. витрати на оплату 

праці
1 164,0 тис.грн. 2 795,0 тис.грн. 3 600,0 тис.грн.

Податок на прибуток - 151,6 тис.грн. 250,0 тис.грн.

Чистий дохід 70,0 тис.грн. 690,5 тис.грн. 1 000,0 тис.грн.

Кількість штатних 

працівників
26 чол. 27 чол. 32 чол.

Виробництво продукції:

Чорний щебінь 4 365,0 тис.т 10 000,0 тис.т 18 000,0 тис.т

Асфальтобетон МБ 1 796,8 тис.т 5 500,0 тис.т 7 000,0 тис.т



Пропозиціїщодо залученняінвестиційдля розвиткуКП «Автодорсервіс»

Досягнення поставлених цілей неможливе без відповідного належного
фінансування запропонованих дій. Пошук джерел фінансування пропонується
наступним чином:
1. Проведення з фінансовими установамиперемовин та розрахунківдля 
придбання додатковоїдробильної станціїв лізинг абов кредит. Суму 
початкового внеску планується забезпечити за рахунокпопередніх оплат від
постійних покупців;
2. Поточніремонти виконуватиза рахуноквласнихкоштів;
3. Глибинна модернізація установки по переробці старого 
асфальтобетону, в т.ч. встановленнядодатковогофільтруючого обладнання
планується за рахуноккоштівбюджету, а такожзалучення стратегічних
інвесторів. В минуліроки керівництвом містарозглядалосяпитаннямодернізації
заводу та замінуУПСА на заводи відомих європейських марок AMMANN, 
WIBAU, SIM та велись перемовини з компанієюALAS, але через фінансову кризу 
розгляд питання булоприпинено. Плануєтьсявідновити діалогта пошук
стратегічних інвесторів для переобладнання заводу.
4. Перспективним є подача КП «Автодорсервіс» заявки на участь у  
Проекті«Консультуванняпідприємств щодо енергоефективності», що
проводиться спільно з Німецькою консультаційноюгрупоюGIZ. Участь 
підприємства в цьому проекті надастьзмогу підготуватинеобхідні документи та 
презентуватипідприємство потенційним іноземним інвесторам. 



Дякую за увагу


