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Черкаська міська рада

Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне

управління автомобільних шляхів» утворене наказом Міністерства житлово-

комунального комплексу УРСР від 15.12.1962 року №425 та рішенням

виконавчого комітету Черкаської обласної ради депутатів трудящих №6 від

07 січня 1963 року для забезпечення ремонту і утримання доріг в м. Черкаси

в належному санітарному та технічному стані. Підприємство належить до

комунальної власності міста, підпорядковане управлінню вуличної

інфраструктури і транспорту департаменту житлово-комунального

комплексу Черкаської міської ради.

КП « ЧЕЛУАШ» в своїй діяльності керується положенням Статуту,

згідно яким головною метою діяльності Підприємства є організація

будівництва, ремонту та утримання вулиць і автомобільних доріг і вулиць

міста, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в м.Черкаси,

які введені в експлуатацію та передані на баланс підприємству по акту

приймання-передачі об’єкта разом з відповідною проектною та

технічною документацією, згідно рішення Черкаської міської ради.



ПІДПРИЄМСТВО Є БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НАСТУПНИХ ОБ’ЄКТІВ:

1. Дороги – 321,5 км (площа в межах червоних ліній становить

7,033 млн. м2)

2. Зливова каналізація – 97,04 км, з них 87,04 закритого типу

(2012 колодязів та 2718 решіток)

3. Шляхопроводи – 4 шт.

4. Пішохідні мости – 3 шт.

5. Стаціонарні водопонижуючі насосні станції (по вул. Вернигори,

вул. Космонавтів, вул. Пацаєва, вул. Сагайдачного) - 4 шт.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Очисні споруди зливових вод в районі “Чорного Яру”- 1 шт.

Зупинки громадського транспорту – 392 шт.

Пам’ятники та пам’ятні знаки – 12 шт.

Сходи – 10 шт.

Підпірні стіни – 6 шт.

Узвози – 16 шт.

№ з/п Назва об’єкту                                                



Фінансова підтримка, надана КП “ЧЕЛУАШ” в 2020 році на терміновий  

(позаплановий) поточний ремонт та утримання об’єктів вулично-дорожньої

мережі, в т.ч. за напрямками :

1. Поточний ремонт дорожнього покриття

2. Поточний ремонт пішохідних тротуарів

3. Поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів

4. Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна

люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій

5. Нанесення розмітки проїзної частини

6. Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

(встановлення дорожніх знаків та встановлення пристроїв примусового зниження

швидкості)

7. Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове

утримання доріг та літнє утримання доріг (для очищення від снігу, а також для

посипки доріг протиожеледними матеріалами та тротуарів міста, а також для

очищення прибардюрної частини міста, інвентаризація та паспортизація

дорожнього господарства (для розроблення схем організацій-дорожнього руху),

поточний ремонт та утримання штучних споруд малих архітектурних форм,

зупинок громадського транспорту (здійснення заміни полікарбонату, деревянного

брусу, для утримання міста в належному санітарному стані);



За напрямком «Поточний ремонт дорожнього покриття» 

за 2020 рік виконано:

1. Виконано поточного ремонту дорожнього покриття 36 721,23 м2, 

в тому числі:

-власними силами відремонтовано доріг – 20 669,57 м2, 

та виконано робіт з ремонту основ осколом – 9 571,66 м2. 

- за допомогою субпідрядної організації також проводився ремонт доріг-

6 480,0 м2.



За напрямком «Поточний ремонт пішохідних тротуарів» 

за 2020 рік виконано:

2. Всього відремонтовано тротуарів в м.Черкасах 15585,05 м2, в тому числі:

- власними силами - 11 820,25 м2;

- підрядною організацією - 3 764,8 м2.



За напрямком «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів» 

за 2020 рік виконано:

3. Всього відремонтовано внутрішньоквартальних проїздів в м.Черкаси

32031,09 м2, в тому числі:

- власними силами - 11 842,8 м2;

- підрядною організацією - 20 187,29 м2.



За напрямком «Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації»

за 2020 рік виконано:

4. Заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації :

- замінено люків - 58 шт;

- встановлено решіток - 72 шт;

- замінено зливоприймачів - 43 шт;

- очищено від мулу та бруду 3924 шт. решіток, 452 шт. колодязів, відкритих

канав 974,5 п.м.;

- прибирання штучного сміття 8670 м2 в смузі відводу, на укосах

водонакопичувального басейну «Ріца».



За напрямком «Нанесення розмітки проїзної частини» 

за 2020 рік виконано:

5. Нанесення розмітки проїзної частини нанесено дорожньої розмітки :

- осьові лінії фарбою – 14,83 км;

- осьові лінії пластиком – 99,2 м2;

- пішоходні переходи («зебра») – 3 778,64 м2.

В 2020 році нанесено дорожньої розмітки власними силами — 537,6 м2,

та підрядною організацією - 3 340,24 м2;



За напрямком «Поточний ремонт та утримання технічних засобів

регулювання» за 2020 рік виконано:

6.
- встановлено дорожніх знаків 319шт., в тому числі світлодіодних – 31 шт.;

- 426 шт. щитів дорожніх знаків;

- встановлено пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)

26 полос; бетонних сфер на тротуарах – 24 шт.;

- встановлено муляжів пішоходів на пішоходних переходах – 12 шт.



За напрямком «Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої

мережі міста» за 2020 рік виконано:

7. За напрямком здійснені наступні роботи:

- ручне прибирання зупинок громадського транспорту міста - 370 зупинок

загальною площею 11 137 000 м2;

- прибирання бульвару Шевченка (пішохідна зона бульвару, зелені зони, технічні

смуги) 23 692 300 м2;

- прибирання сходів, узвозів, майданів, площ, пам’ятників, в’їзних знаків,

пам’ятних знаків та прилеглих до них тнриторій: влітку від нанесеної землі, піску,

накопичених відходів листя та сміття з вивезенням на відстань до 10 км, взимку

від снігу, льоду, посипання протиожеледними засобами — 3 911 600 м2;

- механізоване прибиранн (підмітання) шляхів — 23 950 500 м2;

- миття дорожнього покриття — 12 725 м2;

- очищення прибардюрної частини шляхів від нанесеної землі — 7 880 600 м2;

- вивезення прибардюрної землі з рослинними залишками 1 092 м3;

- прибирання газонів (зелених зон) від випадкового сміття — 13 170 800 м2;

- збирання, навантаження та вивезення відходів деревини (гілля) — 6 154,5 м3;

- збирання, навантаження та вивезення опалого листя та інших рослинних

залишків — 907м3;

- збирання, навантаження та вивезення будівельних відходів — 715,7 м3

-збирання, навантаження та вивезення твердих побутових відходів — 1 200 м3;

- очищення шляхів та тротуарів від снігу, обролення шляхів протиожеледними

засобами — 13 300 000 м2;



За напрямком «Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої

мережі міста» за 2020 рік виконано:

7. - поточний ремонт металевої огорожі (фарбування) (бул. Шевченка,

вул.Смілянська, вул.Припортова, вул.Гагаріна) — 200 м2;

- поточний ремонт бордюрного каменю (фарбування) — 990 м2;

- поточний ремонт бордюру тротуарного (встановлення) — 18 шт;

- поточний ремонт зупинок громадського транспорту (фарбування, заміна бруса)

37 шт.;

- поточний ремонт лавок садово-паркових по бул.Шевченка, по вул. Гагаріна

(фарбування) — 64 шт.;

- кріплення лавок садовопаркових — 111 шт.



За напрямком «Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі

міста» за 2020 рік виконано:



За напрямком «Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої

мережі міста» за 2020 рік виконано:



Структура доходів підприємства за 2020 р., тис. грн.

Черкаська міська рада

Фінансова підтримка на проведення 

термінового (позапланового) 

поточного ремонту та утримання 

об'єктів вулично-дорожної мережі -

77805,4 тис.грн.

Інші операційні доходи - 200,4 

тис.грн.

Доходи від комерційної діяльності -

3519,7 тис.грн.

Всього: 81 525,5

200,4
3 519,7

77 805,4



Структура витрат підприємства за 2020 р., тис. грн.

Черкаська міська рада

4 286,1

14 755,7

7 712,8

20 355,3

6 340,6

31995,2 Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)

Витрати на сировину та основні матеріали

Витрати на паливо та електроенергія

Інші операційні витрати

Амортизація

Всього: 85 445,7

2020  рік



Черкаська міська рада

2020 рік:

Сплата податків

13,3 млн. 
грн.



В 2020 році КП “ЧЕЛУАШ” отримало 16 187,9 тис.грн. з місцевого бюджету

для поповнення статутного капіталу, в тому числі на:

1. Придбання котка дорожнього вібраційного двухвальцевого — 1 164,3 тис.грн.

2. Придбання машини дорожньої комбінованої, 2 шт. — 5 817,9 тис.грн.

3. Придбання причепа низькорамного — 912,3 тис.грн.

4. Придбання розпилювача бітумної емульсії (гудронатора) — 119,0 тис.грн.

5. Придбання станції компресорної пересувної ПКСД-5,25 — 440,0 тис.грн.

6. Придбання дорожнього пилосмока на базі автомобіля FORD CARGO

— 4 900,00 тис.грн.

7. Придбання вантажо-пасажирських автомобілей марки PEGEOT BOXER DOUBLЕ

CAB, 2 шт. — 1 907,8 тис.грн.

8. Придбання генератору — 43,3 тис.грн.

9. Придбання конструкції “муляж пішоходу” — 150,0 тис.грн.

10. Придбання лампи ЛБВК— 17,3 тис.грн.

11.
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту — 688,6 тис.грн, в т.ч.:

- по вул.Героїв Дніпра (парна сторона), по вул.Героїв Дніпра набережна (непарна),

- по вул. Нарбутівська (непарна сторона),

- школа №33 (непана сторона), школа №34 (парна сторона).

12. Реконструкція адмінбудівлі по вул. Бидгощська, 13 — 27,4 тис.грн.



Закупівля товарів, робіт , послуг для потреб підприємства здійснюється у відповідності з нормами Закону 

України “Про публічні закупівлі”.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ      

В 2020 році укладено 343 договори на суму 55 785,0 тис. грн.

Виконано договорів за 2020 рік на суму 55 785 тис.грн. 

Черкаська міська рада





Директор КП “ЧЕЛУАШ” Черкаської міської ради

Мельник О.О.


