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.Щаний Звiт про управлiння пiдготовлений на виконання Закону УкраiЪи < Про бухгалтерський

облiк та фiнансову звiтнiсть>  вiдповiдно до МЕтодичних рекомендацiй зi складання звiry про

управлiння, затверджених накщом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07.12.20l8 Ns 982, а також у
вiдповiдностi до вимог директив европейського Союзу  ,Щирективи 20| 3l34leC та ,Щирективи

20l4l95lcc.

1. Органiзацiйна струкryра та опис дiяльпостi пiдпрпемства

ТОВ кР!С> , код еДПОУ З3658865, створено 16.08.2005 року, за миrryлi роки компанiя стала

однiею з провiдних органiзацiй краihи, що виконують повний технологiчний комплекс будiвельно

монтажних робiт з реконсгрукцii та будiвництва автомобiльних дорiг УкраiЪи.

Юридична адреса пiдприемства: 65009, YKpaiha, м Одеса, вул. Генуезька, д. lA.
Фактична адреса пiдприсмстьа: 67625, YKpaiha, Одеська область, Бiляiвський район, с. .Щачне, вул.

Армiйська, д. lB.
Засновник ТОВ (РДС) (100,0%  статугного фонду)  Компанiя < Отгема>  , 2220, м. Вечеш, вул.

,Щьорля.Щожа, бул. 1, Угорщина.

Розмiр статутного капiталу ТОВ кРОСТДОРСТРОЙ>   S l31,00 тис. грн. На даний момент статутний

капiталl сформований в повному обсязi.

.Щержавноi АрхiтекрурноБулiвельноТ iнспекцii Украiни ТОВ (РДС)) видана лiцензiя. Реквiзити лiцензii:

серiя АЕ Ns 524717 вiд 10.07.2019г.

.Щиректор  Андрюшин Олексiй Степанович. CTarc роботи в сферi дорожнього булiвнишгва  5 poKiB.

OcHoBHi види дiяльностi цiеi компанii в розрiзi КВЕД предстtlвленi в таблицi:

Найменування компанii
Код

квед
Найменування КВСЩ

ТОВ (РДС)

41.20. Булiвничтво житлових i нежитлових булiвель;

42.| | Булiвничтво дорiг i автострад(основний);

7 | .\ \ .Щiяльнiсть в сферi архiтектури;

7| 12.

,Щiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологii та

геодезii, надання послуг технiчного

консультувzlння в цих сферах.

Мета пiдпрпсмства е:

 розвитокринковID( cTocyHKiB в областiдорожнього булiвниrrгва

 одержання прибугку на ocHoBHi задоволення суспiльних потреб у товарах та посJцдах,

визначених предметом дiяльностi

 розвиток лiдерства у дорожньому булiвничтвi майбугнього, керуючись принципами

прозоростi та чесностi вiдносr.шr, професiоналliзму i вiдповiдалlьноgгi за якiсть роботи

 сприяшul розвитку iнфрасгруктури у сферi дорожнього господарства

Значення автошrляхiв УкраiЬи у мiжнародному споJцленнi пiдтверджуеться проходженням

по YKparbi 4х iз lОги Мiжнародних танспортних коридорiв. Загальна протяжнiсть мереж

автошлtяхiв державного та мiсцевого значення скJIадае близько 170 тис. км, якiсть яких с)rггево

вI Iливае на ефективнiсть нацiон: lльного бiзнесу та конц/рентоздатнiсть украiнськоi економiки.



OcHoBHi етапи розвитку пiдприсмств дорожнього напрямку:

PiK Виконанi роботи

2005

ТОВ (РДС)) викону€ роботи з капiталlьного вдосконаленому ремонту автомобiльноТ
ДОРОГИ держаВного значення КиiЪ  Одеса на булiвельних дiлянкiлх: км З8З +  913 _ км 388
+  000; км 393 +  000  км 399 +  000.
тов (рдс>  Висryпае генер.rльним пiдрядником з капiтzшьного ремонту автомобiльнлтх
ДОРiг в MicTi Одеса. Проводlтгься капiтальний ремонт дорiг, що вкJIючае розбирання
ТРаМВаЙНИХ КолiЙ, розширення проiжджоi частини, перенесення iнженерних комунiкацiй,
облашryвання зливовоi каналliзацii i укладання бортового каменю по вулицях УспенськоI ,
,Щiггярна, пров. Утьосова, ГероiЪ Сталliнграда, Затонського i на Лiдерсовському бульварi,
Пiвденна Папьмiра тепер може пишатися центральними вулиLцми, провулки i
мiжквартальними проi'здами MicTa.
Вигryщено i укладено 82619 тонн асфалlьтобетону.

2006

ТОВ КР!С>  провiв реконструкцiю транспортноТ розв'язки КиiЪОдеса на км 364 +  29О, а
ТаКОЖ КаПiТа_пьниЙ удосконалlениЙ ремоrrг автомобiльноТ дороги КиiЪ  Одеса, вкJIючаючи
пристрiй асфальтобетону надiлянках  км З70 +  000  км 373 +  800; 65З55 м2,

фРеЗерування покриття, влаштування вирiвнюючого шару, асфмьтобетон 261lб м2  км
з83 +  913  км 388 +  000; фрезерування покриття, ыIаштування вирiвнюючого шару  км
з93 +  000  км 399 +  000; пристрiй пiдстилаючих i вирiвнюючих шарiв, асфа;lьтобетон
5 1680 М2  Км 4l З +  000 _ км 4l7 +  000; пристрiй пiдстилаючих i вирiвнюючих шарiв,
пристрiй нижнього шару асфальтобетону l 15000 м2  км 42з +  000  км 4З2 +  000;
пристрiй вирiвнюючих шарiв i асфальтобетонноТ основи  км 4З2 +  000  км 436 +  08З.
Проведено ремонт комунzrльних дорiг СМТ KoMiHTepHiBcbKe.
Проведено капiтагlьний ремонт вулиць м.Одеси, що вкJIючае облашryвання зливовоТ
каналiзацii, укJIадання бортового каменю i асфагlьтобетонне покриття вулиць Белiнського,
,щм. !онського, Катериненськот, Кишинiвськот, мiжквартальних проi'здiв в Суворовському
pHi, а також капiталlьний ремонт МиколаiЪськоТ дороги.
РозпочатО берегоукрiПлювалIьнi роботИ в СМТ Чорноморське Комiнтернiвського району
ОДеСькоi областi:  землянi роботи, влаштування дренажiв, мисiв форм (1 млн. М3 грунту).
Вигryщено i укладено 150042,15 тонн асфальтобетону.

2001

тов кр.щс> >  здiйснив будiвництво авто перевалочного термiналlу загальною площею
паркування l3га.
Розпочато роботи з капiтального ремонту вулицi КолонтаiвськоI , проведена

реконструкцiя JI rостдорфськоТ дороги, продовженi роботи на автомобiльнiй дорозi КиТв 
Одеса: реконструкцiя транспортноi розв'язки на км З64 +  290; км 362 *  0, км 367 +  0.
Капiталlьний удосконалений ремонт автодороги КиlЪ  Одеса км 383,9  км 399 +  Q;

капiтальний ремонт автодороги КиТв  Одеса на дiлянках км 4 l 3 *  0  км 4| 7 +  0; км 423 +
0  км 438 +  0; капiта.пьний ремонт автодороги одеса  Пiвденний на дiлянцi км 14 +  l  км
l8 +  0 i ОдесаМелiтопольНовоазовсьК км 3l +  2  кМ 35 +  0, що вкJIючас землянi роботи,
штучна споруда дорожнього огородження.
Проведена реконструкцiя шляхопроводу кПоi'зний> , м.Одеса.
продовженi протизсувнi та берегоукрiгulювальнi роботи на морському узбережжi в смт
Чорноморське, Одеська область.
Протягом року компанiя здiйсrповшtа капiта_лtьний ремонт вулиць м.Одеси: М'ясоiдiвська,
Колонтаiвська, Аеропортiвська, в т.ч. капiтальний ремонт дороги в аеропорт, а також вул.
Ланжеронiвська, пров, Чайковського, Театралlьнiй та.Щумськiй площi. Здiйснено
капiтальний ремонт брущчrr*  мостових вулиць MicTa Одеса.
Виггущено i ук_падено 236440,6 тонн асфальтобетону.

2008

Протягом року ТОВ (РДС)) проводило роботи на автомобiльних дорогах КиiЪ  Одеса,
Одеса  ПiвденнИй, обхiд MicTa Одеса, ОдесаМелiтопольНовоа:} овськ;  реконструкцiя
автодороги кОбхiд м Одеса>  на дiлянцi км 7 956  км 9 +  354; капiтмьний i поточний
ремонт дороги Одеса Вознесенск  Новий.
Здiйснено реконструкцiю вулиць Колонтаiвська, Тираспольска, 912 ст. Фонтанська
дорога, Балкiвська, вкJIючаюЧрl реконстрУкцiю кана.гliзацiйних стовбурiв, розбирання
трамвайних колiй, розширеннJI  про'uкджоТ частини, лiквiдацiю пiдземних виробок,
облаштування зливовоТ каналiзацii, освiтлення, озеленення та .Iротуари.



iдпipнoTcтiнкинacпycкувiдФpaнцyзЬкoгoбульвapyлo
траси здоров'я, Приморського бульвару i Катериненськот площi, вкгlючшочи покритгя з

й"r* ", освiтлення, огорожi, озеленення; капiтальний ремонт вулиць Аеропортiвська,

садiковськц Пiвденноi, Непрямот, Мечникова, Овiдiопольськот дуги i вулицi

Житомирськiй. Здiйснено ремонт Прохорiвська розв'язки, трамвайних колiй вiд

вул.Одарiя до заводУ < Щекгролiт)), а також реконструкцiя шляхопроводу < ПоТзний> .

РЬзпочато булiвничтво першоi дiлянки дороги ПiвнiчПiвдень по вулицi Балкiвська.

продовженi протизсувнi та берегоукрiгшlювальнi роботи на морськолry узбережжi в смт

Чорноморське.
Виrгчшено i укладено 59 966,9 тонн асфальтобетону.

2009

протягом року злiйснювався поточний ремонт автомобiльних дорiг загaшьного

користування, вкJIючаючи ремонт покриттiв i пiдстав. ПрОвеДенО бУЛiВНИUТВО 9ГО

причалУ Пiвденного морського торгового порту, вкпючаючи землянi роботи i

облашryванюI  покриття з дорожнiх залiзобетонних плит. Здiйснено капiтальний ремонт

рульових дорiжок в Одеському аеропорту.

Продо"* ""о роботи на автомобiльнiй дорозi Одеса  Пiвденний (8 км), обхiд MicTa Одеса

(2 км) з будiвництвом мостоВого переходУ, а також реконструкцiя пiд'i'зноТ дороги на 17

км автодороги Одеса  Пiвденний.

ЗдiйсненО капiталlьний ремонт майданчикiв ВАТ < < Одесагаз> > ; насосноТ i каналiзацiТ в

портУ ПiвденноМу; капiталlьний ремоrrг КиТвського шосе i продовжено реконструкцiю
шляхопроводу < ПоiЪний> .

здiйснено капiта.гlьний ремонт Катериненськоi площi, вкпючtlючи перекладцу теплотраси,

покриття гранiтною плиткою, освiтлення, облаштування TporyapiB. Виконано роботи з

капiтального ремо} пу 9ir2 ст, Фонтанськоi дороги, а також вулиць Балlкiвськоi i

Тираспольськоi, вI< .lIюЧаючи реконструкцiю трамвайних колiй, облашryвання зливовоТ

каналiзацii, перебудову кабельних лiнiй, змiцнення пiдземних виробок, облашryвання

TporyapiB, нанесеннЯ розмiтки, встановлення дорожнiх знакiв, свiтлофорiв, освiтлення,

озеленення.
Проводилися роботи по реконструкцiТ естокад ОМТП,

Вигryщено i ук.падено З04З4,З'7 тонн асфальтобет

20l 0

ВиконуютЬся роботИ з поточногО ремонтУ покриттЯ вулицЬ Приморського рну MicTa

Одеса, вIgIючаючи вiдновлення покриття вулиць MicTa пiсля розкопок, а також caHiTapHa

чистка вулиць MicTa. Проводиться капiтальний ремонт покриття естакад ОМТП i

благоустрiй територiй ОМТП.
Проводяться роботи по влаштуванню протекторного зilхисry прича_гliв портУ ПiВДеННИй,

пiдготовка територiй для будiвництва 10го причалу Морського торгового портУ

Пiвденний.
Трившоть роботи < Обхiд MicTa Одеса>  (2 км) з булiвничтвом мостового перехоДУ,

peMoHTHi роботи на автодорогах державного значення М14 Одеса  Мелiтополь 

НовоазовсЬк км б4 *  0  кМ 94 +  0, а такоЖ автодорогИ Одеса  Вознесенськ; реконструкцiя
транспортноТ розв'язки на км 426 +  0, км 320 *  0 автомобiльноi дороги 1i категорiТ КиТв 

Одеса; роботи з благоустрою територii на 13 ст. Великого Фонтану.

Вигryщено i укладено ll2 879 тонн асфалlьтобетону.

20l

Реа; liзацiя таких масштабних проекгiв як капiтальrrий ремонт бульвару Лесi Украiнки i

вулицi ЧервоноармiйськоТ в м.Киевi, де виконано повний комплекс робiт пО ЗаМiНi

зношеного асфальтобетонного покритгя проi'зноi частини, влаштування TporyapiB З

фiгурнrтх елемекгiв мощення, монтажу сучасних оцинкованих огорож, опор освiтлення,

проведено реконструкцiю бульварноТ пiшохiдноI  зони в гранiтному виконаннi, ПiДЗеМНИХ

переходiв, Перекладка брусчатоТ брукiвки, гранiтного борлюрного каменю i т.д.,

Проводилися роботи в м.Кисвi по реконструкцiТ вул. Урлiвськiй, ГолосiТвськоТ площi, вул.

НабережноХрещатинськоi. Виконано ремонт автомобiльноТ дороги КиТвКовельЯгодин

на км19 +  10021 +  200 та км24 +  l00з0 +  600 та пiд'i'зноi дороги до м Iрпiнь.

Тривае ремонт автомобiльноТ дороги М  14 "Одеса  Мелiтополь  Новоазовськ".

Викоrгуlоться роботи по модернiзацii контейнерного майданчика "ЛiСКИ" в м.ОДеСi.

Також, в 201 1р. виконуваJIися роботи з ямкового ремонту в рiзних районах Одеси. KpiM

того, виконувалися роботи зi спорудження експериментальноi, захисноi, роздiловОТ гРебЛi

на МиколаiЪському глиноземнопry заводi.



2012 Тривають роботи з реконструкцiТ та ремонту об'ектiв м.Киева та столичного регiону:
 реконструкцiя з розширенням проспекту П.Григоренка (вiд ул.А.АхматовоТ до вул,

ЗдолбунiвськоТ);

 ремонт вулицi Горького, дороги по курортному Трухановому острову, мiжквартальних
проiздiв;
 реконструкцiя Володимирськоi гiрки;
 ремонт автомобiльних дорiг КиТв  Одеса KMl l +  660  км 13 +  7l0, КиiЪКовельЯгодин
км16 +  000  KMl9 +  100; КиiЪ  Фастiв км 0 *  000 км15 +  100.

KpiM цього, покJI4дений верхнiй шар покриття з ЩМА на км 142 +  857  KMl53 +  4'l0 а l д
ОдесаМелiтопольНовоазовськ, виконуеться поточний ремонт автодороги РенiОрловка
Iзмаiл на дiлянцi км36 *  000  км 46 +  300, вед)лься Берегоукрiплювальнi роботи на

дiлянцi морського узбережжя довжиною 248 м в смт Чорноморське, проводяться роботи
по ремоtпу покрlтггiв вулиць та мiжкварт€ulьних проiЪдiв в Одесi i т.д. Тривають роботи з

модернiзацiТ контейнерного майданчика "Лiски" в м.Одесi

20l з Тривають роботи з реконструкцiТ та ремонту об'ектiв м.Киева та столичного регiону:
 реконструкцiя з розширенням проспекту П.Григоренка (вiд ул.А.Ахматовой до вул.

Здолбунiвськоi);
 реконструкцiя вул. Анни АхматовоТ;
 реконструкцiя вул. Василькiвськiй;
 ремонт ЗалI iзничного шосе, мiжквартальних проi'здiв та iнше
 ремонт автомобiльних дорiг КиТв  одеса KMl l *  660  км lз +  7l0, КиТвКовельЯгодин
км l б +  000  км l 9 +  1 00; КиIв  Фастiв км 0 *  000 км l 5 +  l 00, КиТвГостомель.
Виробляються i гшанують до виробництва роботи в Одесi, Одеськiй, МиколаiЪськiй,
КиiЪськiй областях, А саме:

 ремонт дорожнього покриття автошляхiв СпассскоеВилкове, ОдесаВознесенськН.
Буг, Об'i'зна дорога м PeHi, ОдесаМелiтополь  Новоазовськ;
перекJIадка iнженерних мереж каналлiзацiонного колектора
 модернiзацiя контейнерного майданчика
 берегоyкDiшlення в KoMiHTepHiBcbKoMv районi

20l4 Капiтальний ремонт проспекту науки в м.Киевi (близько l млн грн)

Реконструкцiя улКуреневской в м.Киевi (близько 6,5 млн грн)
Капiтальний ремонт вул. М. Приймаченко (5 млн грн)
Капiтальний ремонт прту Правди в м.Киевi (5 млн грн)
Реконструкцiя вулицi ВасилькiвськоТ в м.Кисвi (70 млн грн)
Реконструкцiя окружноi дороги (не бюджетнi кошти, 42 млн грн)
Поточний ремонт вуличнодорожньоТ мережi в м.Одесi
Капiтельного ремонт вул. Заболотного в Одесi (l5 млн. Грн.)
Поточний ремонт траси ОдесаПiвденний М28 (44 млн. Грн)
Продовження виконання проекту обхiд PeHi (28 млн. Грн в 2014 роцi)
Виконуються роботи по модернiзацiТ контейнерного ма} "Iданчика "Лiски" в м.Одесi.
Гlлануеться повна реконgгрукцiя вул..Генуезькоi в м.Одесi зi змiною реryлювання руху.
Гlпанусться капiтальний ремонт Ленiнградського шосе в м.Одесi.

20l 5 Реконструкцiя вул. ГенуезькоТ (на дiлянцi вiд розворотного кiльця тролейбусного
маршруry Ns 5 до вул. Посмiтного) з пристросм розворотного кiльця трамвайного
маршруry Ns 5 в м Одесi (2|  076 918 грн)
Капiталlьний ремонт меморiального комплексу "Алея Слави" центрzrльного парку
культури i вiдпочинку iм.Т.Г.Шевченка в Одесi "(12 l08 945 грн)
Капiтальний ремонт вулицi Газопроводнiй в Подiльському районi м,Киева (5З'756 454
грн)
Експлуатацiйне утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого
значення Овiдiопольського району (4 600 000 грн),
Експлуатацiйне угримання автомобiльних дорiг загаrrьного користування державного
значення Овiдiопольського райоrry Q 925 300 грн)
Експлуатацi йне уцримання автомобiльних дорiг загалIьного користування державного
значення Ml4 Одеса  Мелiтополь  Новоазовськ (на Таганрог), км l7 +  555  км 55 +  550
(7 258 667 грн)



Експлуатацiйне угримання автомобiльних дорiг загального користування державного
значеннrI  Бiлгород,Щнiстровського району (6 2| 2 884 грн)

Експлуатацiйне угримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого

значеншI  БiлгоролДнiстровського району (l2 587 729 грн)
Експлуатацiйне угримання автомобiльних дорiг загального користування державного
значення М27 ОдесаIллiчiвськ, км 8 +  550  км 22 +  564 (2 626 554 грн)
Експлуатацiйне угримання автомобiльних дорiг загального користування державного
значення M050l Обхiд м .. Одеса, км 3 *  450  км 28 +  l45 (9'726 3l9 грн)
Експлryатацiйне угримання автомобiльних дорiг загального корисryвання державного
значення Мlб Одеса  Кучурган (на Кишинiв), км 11 +  700  км 70 +  l27, км 70 *  337_ км
'70 +  621 ('l З2З бl4 грн)
Ремонт автомобiльноi дороги загального користування державного значення М_28 Одеса
Южний lMl4 / , км l8 +  000  км 25 +  000 (26 897 7З8 грн)
Ремонт автомобiльноТдороги загального користування державного значеннJI  Р55 Одеса
ВознесенськН.Буг, км 51 *  000  км'7l +  620 (88 290 702 грн)
Ремонт автомобiльноi дороги загального користуванIш державного значення М28 Одеса
Южний l Ml4 l, км25 +  000  км 30 +  000 (17 818 228 грн)
Виконання робiт по будiвництву автомобiльноi дороги мiсцевого значення "Обхiд м
PeHi", на дiлянцi км 0 *  000 _ км 5 +  600 (l 17 188 396 грн)
Реконструкцiя ВеликоТ Кiльцевоi дороги на дiлянцi вiд вул. Д. Луценка до Одеськоi площi
(З'l 799 996,75 грн
Реконструкцiя вул. Магнiтогорськiй на дiлянцi вiд вул. Червоноткацький до
пров. Магнiтогорського, реконструкцiя пер. Магнiтогорського (9 З02 594,67 грн)
ПОточний ремонт вуличнодорожньоТ мережi та об'ектiв благоустрою комунальноТ
власностi та заг.uIьного користування, розташованих в м.Одесi (20 240 478,54 грн)
Ремонт автомобiльноТ дороги державного значення Тl60б КПП < Виноградiвко 

Болграл  /  М15 l,KM 12 +  700  км 30 +  700 (окремими дiлянками) (59 739 4l4 грн)
Реконструкцiя автодороги по вул. Марсельськоi на дiлянцi вiд вул, Академiка Сахарова до
житлового булинку Ns46 /  3 по вул. МарсельськоТ в м.Одесi (28 5'l'|  040,47 грн)
Реконструкцiя автодороги по вул. МарсельськоТ на дiлянцi вiд житлового будинку Ns46 /  3

по ул.Марсельськой ло ,ЩнiпропетровськоТ дороги в м.Одесi (28 941 994,62 грн)
Реконструкцiя та булiвничгво вулично  дорожньоТ мережi в частинi створення
велосипедноi iнфраструктури та рекреацiйного велосипедного маршруry в м.Киевi.
Веломаршруг < < Житловий масив Троещина  европейська площа (l 200 000,00 грн)
Реконструкцiя вул. Василькiвськiй на дiлянцi вiд ГолосiiвськоТ площi до Ar"rypcbKoT площi
в Киевi (86 1З9 062,47 rрн)
Булiвничтво зливовоТ i госпфекальноТ каналliзацiI  по ул.Турiстськiй вiд вул. Щорса до вул.
Маршма Малиновського з вiдновленням дорожнього покриття вулиць (24'196 062,79)
Булiвництво зливовоi i госпфекальноТ каналiзацiТ по вул.Корнюшiна (6Степова) вiд вул.
МаРшала Магlиновського до шляхопрово.ry "Поi'зний" з вiдновленням дорожнього
покриття вулиць (25 108 050,86 грн)
БУдiвництво каналiзацiйноТ насосноТ станцiТ (КНС), напiрноТ госпфекальноТ i смирни
госпфека,пьноi каналliзацii по вул, ,Щругий Примiська вiд КНС до вул.Спартакiвськiй з
вiдновленням дорожнього покриття вулиць (26 З46 124,З4 грн)
Реконструкцiя автодороги по вул. Академiка Сахарова на дiлянцi вiд вул. Дкадемiка
Заболотного до житлового будинку Nэ20 по вул. Академiка Сахарова в м.Одесi (28 20З
639,60)
РеКОНСтрукцiя автодороги по вул. Академiка Сахарова на дiлянцi вiд житлового будинку
Ns20 по вул. Академiка Сахарова до вул. МарсельськоТ в м.одесi (28 709 162,14 rрн)
Реконструкцiя вул. Братськоi з демонт{ Dкем трамвайних колiй на вул. Братськоi i на
Контрактовiй площi в Подiльському районi м.Киева (25 760 205,З7 грн)
КаПiТапьний ремонт вул. Карла Лiбкнехта (на дiлянцi вiд вул. Василя Симоненка до вул.
Ткачова) в м.Одесi (1l 208 958,57 грн).
ВИРОбництво i вiдвантаження асфаlrьтобетонних сумiшей на замовлення дорожньо
еКСПЛУаТаЦiЙних управлiнь м.Киева для ремонту вуличнодорожньоТ мережi та об'ектiв
бЛаГОУСТРОЮ КОмунilльноТ власностi та загального користування, розташованих в м.Кисвi
18,784120



20lб Розпочато спiвпрацю з Службою автомобiльних дорiг в Полтавськiй областi,
В рамках виграних тендерiв умаденi договори пiдряду i проводиться поточний середнiй

ремонт автомобiльноi дороги лержавного значенюI  М22 ПолтаваОлександрiя, на

дiлянках: км 48 +  000  км 5 l *  900; км 53 +  020  км 57 +  600; км 59 +  200  км 64 +  400;
км 66 +  000  км 69 +  750; км 70 +  650  км 73 +  000.
Виконуеться капiталlьний реплонт автомобiльноi дороги державного значення М22
ПолтаваОлександрiя, на дiлянках: км 57 +  600  км 59 +  200; км б4 +  400  км 66 +  000; км
69 +  750  км 70 +  650; км 73 +  000  км 75 +  000;

Проводиться капiта.пьний ремонт моста через р. Кобелячок на автомобiльнiй дорозi
державного значення М22 ПолтаваОлександрiя км 48 +  190 бiля с,СвердIовское,
капiталlьниЙ ремонт моста через р. Оленiвка на автомобiiльной лорозi М22 Полтава
Олександрiя км 58 +  7| 4.
У 2016 роцi реаrriзуемо масштабний проект по ремонту автомобiльноi дороги загального
користування державного значення Ml5 ОдесаРенi (на MicTo Бухарест) загальною
протяжнiстю 27 км,на дiлянках  км 28 +  000км З4 +  000, км l09 +  000км 1 l5 + 000, км
l56 +  000км lбl +  000, км 179 +  000км 184 +  000, км 210 +  000км 215 +  000.
Компанiя виконуе роботи з експлуатачiТ та угримання траси М0501 обхiд м.Одеса км 3 *
450  км 28 +  l45 i Мlб Одеса  Кучурган км l 1 *  770 км 70 +  l27;км 70 +  ЗЗ'7 км 70 *
62 1 (ямковий ремонт покриття, встаноыIення дорожнiх знакiв та огородження, боротьба зi
снiгом в зимовий перiол).
Ведугься роботи з поточного середнього peMo} rry автомобiльноТ дороги Р 55 Одеса
ВознесенськНовий Буг км 51 +  l72KM 7l +  620.
У м.Одесi виконусться капiта.пьний ремонт вул. Толбухiна на дiлянцi вiд вул,
Композитора Глинки до вул. Петрашевського (булiвниrцво зливовоi та господарсько
побуговоi каналiзацii, влаштування водопроводу d :  600мм i d :  200мм, газопроводу d =

200мм, влаштування основи та покриття дороги, TporyapiB i велодорiжки)
Капiталlьний ремонт вул. ПреображенськоТ на дiлянцi вiд вул. Жуковського до вул.

Садовiй i на дiлянцi вiд вул. Садовiй до вул.СофiТвська (пристрiй трамвайного полотна,
так званий "безшумний трамвай", змiцнення /  захист iснуючого зливового колектора,
пристрiй освiтлення, кабельних лiнiй, газопроводу, також буле проводиться пристрiй
TporyapiB з ФЕМ),
Ведуться роботи по реабiлiтацii шляхопроводу в iсторичнiй частинi Одеси по вул. Бунiна
(MicT "Коцебу"):  будiвництво прогоновоТ булови шляхопроводу сruIадаеться з

буронабивних паль i установки нов!D( метмевих балоц реставрацiя литого чавунноТ
огорожi, реставрацiя ступенiв, парапетiв;  пристрiй пiдходiв до шляхопроводу з

асфагlьтобетону.

2017 В рамках виграних тендерiв укладенi договори пiлрялу i проводиться поточний середнiй

ремонт автомобiльноТ дороги державного значення М22 ПолтаваОлександрiя, на
дiлянках: км 48 +  000  км 51 *  900; км 53 +  020  км 57 +  600; км 59 +  200  км 64 +  400;
км 66 +  000  км 69 +  750; км 70 +  650  км 73 *  000; км 8З +  000  км 87 +  000; км 87 +  000
 км 89 +  000; км 29 +  000  км 70 +  000;

Виконуеться капiталlьний ремонт автомобiльноi дороги державного значення М22
ПолтаваОлексаrцрiя, на дiлянках: км 57 +  600  км 59 +  200; км 64 +  400  км 66 +  000; км
69 +  750  км 70 +  650; км 73 +  000  км 75 +  000; км 8З +  000 _ км 87 +  000; км 87 +  000 

км 89 +  000; км 29 +  000  км 70 +  000;
Проводиться капiтальний ремонт моста через р. Кобелячок на автомобiльнiй дорозi
державного значення М22 ПолтаваОлександрiя км 48 +  190 бiля с.СвердlIовское,
капiтальниЙ ремонт моста через р. Оленiвка на автомобiльнiй дорозiМ22 Полтава
Олександрiя км 58 +  7| 4.
У 2017 роцi ремонг автомобiльноТ дороги заг€шьного користування державного значення
М15 ОдесаРенi (на MicTo Бухарест) загальною протяжнлстю 27 км, на дiлянках _ км 28 +

000км 34 +  000, км l09 +  000км 1 15 +  000, км 156 +  000км 161 +  000, км l79 +  000км
184 +  000, км 210 +  000км 215 +  000.
Компанiя виконус роботи з експлуатацiТ та рриманюI  траси M050l обхiд м.Одеса км 3 *
450  км 28 +  l45 i М16 Одеса Кучурган км 11 +  770 км 10 +  | 27; км 70 + ЗЗ7  км 70 +

621 (ямковий ремонт покриття, встановлення дорожнiх знакiв та огороддення, боротьба зi
снiгом в зимовий перiод),



Ведуться роботи з поточного середнього ремонту автомобiльноТ дороги Р 55 Одеса

ВознесенськНовий Буг км 5l +  l72KM 7|  +  620.

У м.Одесi виконусться капiт(цьний ремонт вул. Толбухiна на дiлянцi вiд вул,

Композитора Глинки до вул. Петрашевського (будiвництво зливовоТ та господарсько
побуговоi канагliзацiТ, влаштуван} uI  водопроволу d :  600мм i d :  200мм, гчtзопроводу d =

200мм, влаштування основи та покриття дороги, TpoTyapiB i велодорiжки).
Капiтальний ремонт вул. ПреображенськоТ на дiлянцi вiд вул. Жуковського до вул.

Садовiй i на дiлянцi вiд вул. Садовiй до вул.Софiiвська (пристрiй трамвайного полотна,

так званий "безшумний трамвай", змiцнення /  захист iснуючого зливового колектора,

пристрiй освiтлення, кабельних лiнiй, газопроводу, також буле проводиться пристрiй
TporyapiB з ФЕМ).
Ведугься роботи по реабiлiтацii шляхопроводу в iсторичнiй частинi Одеси по вул. Бунiна
(MicT "Коцебу"):  булiвrrицтво прогоновоТ булови шляхопроводу скJIадаеться з

буронабивних пшIь i установки нових метаJIевих ба_пок; реставрацiя литого чавунноi
огорожi, реставрацiя ступенiв, парапетiв;  пристрiй пйходiв до шляхопроводу з

асфалlьтобетону.

Виконусться масштабний проект з капiталlьного ремонту Ленiнградського шосе в м.Одесi
та капiтального ремонту перехрестя вулиць ApxiTeKTopcbKa, Ак.Вiльямса, 5я ст.Великого
Фонтану i Маршала Малиновського.
Капiтальний ремонт покриття проi'жджоТ частини передбачае влаштування 3х шарiв
асфальтобетону, вкJIючаючи верхнiй шар з ЩМА..Щля безпеки руху встановлено бчгонну
огорожу тиfцl "ньюджерсi" по oci дороги. Проводrгься реконструкцiя зовнiшнього
освiтлення з замiною опор.

20l 8 В рамках виграних тендерiв виконанi роботи поточного середнього ремонт автомобiльноТ

дороги державного значення М22 в ВiнницькоТ областi на дiлянках М 12 СтрiйТерноп
КропивнаЗнам'янка км 4l5 +  З48км418 +  951;СтрiйТернопКропивнаЗнам'янка км 4l8
+  951км42З +  800;СтрiйТернопКропивнаЗнам'янка кrrl 42З +  800км428 +  826.

Виконувалися роботи в MicTi Киевi на дiлянцi проспект Григоренко; вулиця Заболотного
вiд пл. ОдеськоI  до будинку Ns156 та у зворотньому напрямi;  вулиця Мазепи (вiд
МосковськоТ ло Слави);  Одеська площа  шляхопроводiв;
Поточний та середнiй ремонт виконувався М05 КиiЪ  Одеса на ll l2 км уздовж ст.
метро Теремки та дiлянка КиТвОдеса км12 +  760 км l3 +  7l0.
В КiровоградськоТ областi були виконаннi по поточному ремонту на дiлянках Знамянка
ЛуганськIзварине км 40 +  бl2км 45 +  000; ПолтаваОлександрiя км l55 +  000KMl63 +

7l0.
Один з великих проектiв компанii це поточний середнiй ремонт автомобiльноТ дороги
державного значення Hl lB МиколаiЪськоi областi на дiлянцi КалинiвкаСнiryрiвка
Березнеryвате км 24 +  400 км 32 +  206 ;  KaлllHiBKaCHirypiBKa Березнеryвате км lб +  700
км 24 +  400;.ЩнепропетровськМиколаТв км244 +  125км 248 +  692 .

В м.Одесi ведугься роботи з поточного ремонту БалкiвськаГоловатогоОларiя
Черноморського Козацтва; вiд Ак.Вiльямса до вулицi НебесноI  Сотнi;вул.Iцкаха Рабiна;
Вiд Преображенскоi до вул. СофiiЪськоТ; вул.Рiшельевська вiд вул.ЛанжеронiвськоТ до
вул. УспенькоТ.
Завершений ремогrг автомобiльноi дороги загального користування державного значення
М l5 ОдесаРенi (на MicTo Бухарест) загалlьною протюкнtстю 2'7 км, на дiлянках  км 28 +

000км 34 +  000, км 109 +  000км 1 l 5 +  000, км l 56 +  000км 161 +  000, км l 79 +  000км
184 +  000, км 2l0 +  000км 215 +  000.

Продовясуеться капiта;Iьний peMorrT автомобiльноi дороги державного значення в

Полтавськiй областi М22 ПолтаваОлександрiя, на дiлянках: км 57 +  600  км 59 +  200;
км 64 +  400  км 66 +  000; км 69 +  750  км 70 +  650; км 73 +  000  км 75 +  000; км 83 +  000
 км 87 +  000; км 87 +  000  км 89 +  000; км 29 + 000  км 70 +  000;
Проводиться капiталlьний ремонт моста через р. Кобелячок на автомобiльнiй дорозi
державного значення М22 ПолтаваОлександрiя км 48 +  190 бiля с.Свердловское,
капiтальний ремонт моста через р. Оленiвка на автомобiльнiй дорозi М22 Полтава
Олександрiя км 58 +  7| 4.
Почався великий ремонт в Черкаськiй областi на дiлянцi Черкаського аеропорту;
капiтальний ремонт автомобiльноi дороги державного значення Н01 Киiв Знам'янка км



216000 км 229 +  780;через Смiла  Березнякi Райгород Кам'янка км 3 720км 12 +  820

черкаськоi областi.

2019 Завершений капiтальний ремонт автомобiльноi дороги державного значення Н01 Киiв
Знам'янка км 2 16000 км 229 +  780;через Смiла  Березнякi Райгорол Кам'янка км З 720
КМ 12 +  820 ЧеркаськоТобластi.
Виконаний один iз найбiльший проектiв Н16 Черкаськоi областi Золотоноша  Черкаси 

Смiла  Умань (обхiд м. Шпола) кмlOб +  000км 11l +  000;

ведуться роботи з поточного ремонту Золотоноша  Черкаси  Смiла  Умань км 96 +  000 

км 98 +  000 ;  КиТв Знам'янка H0l км l5З550 км 163 +  650.
В м.Одесi закiн.ryються роботи з поточного ремонту Преображенскоi до вул. СофiiвськоТ;
Ведеться один з наймаштабнiших проектiв по мiжнародного аеропорry;благоустрiй
сгtуску MapiHecKo; вулиця Мясоцiвська;
Поточний ремонт НовоаркадiТвського колектору; закiнчення роботи Траси здоров'я вiд 8

й ст. до 10Т ст. Б..Фонтана.
Був зроблений та закiнчений капiтальний ремонт в Одеськiй областi на дiлянцi Бiлолiсся
ПриморськеРоссейка4 +  400 км 15 *  500; ВiнницяТурбiвГайсинБалтаВелика
Михайлiвка км 245 +  000км 253 +  000;в Бiляiвському районi ямковий ремонт
завершенно;
В МиколаiЪськiй областi були виконанi роботи на дiлянках .ЩнiпроМиколаiЪ (через м.

Кривий Рiг) на дiлянцi KM27l +  720км 279000;
Tl507 МиколаiЪ  Парупrне  Очакiв  база вiдпочинку "Чорноморка" км З3 +  000  км З7
+  200;Александровка Кропивницький МиколаiЪ км 165 +  000 км | 72 +  000 .

В Кiровоградськiй областi були виконанi роботи поточного ремонту на дiлянцi
Олександрiвка Кропивницький МиколаiЪ км 84 +  400км l03 +  00; СтрiйТерноп
КропивнаЗнам'янка (ч /  з Вiнницю), км 626 +  200кмбЗ 1 +  200 на Tpaci мiжнародного
значення М12.
Продовясуеться капiтальний ремонт автомобiльноiдороги державного значення в

Полтавськiй областi на дiлянцi ПолтаваОлександрiя l 50 +  000  1 55 +  000 ;  Лубни 

Мiргород  Опiшня  lHl2 /  (окремими дйянками);  ЧорнобайХрестителевеОржиця
Лубни на дiлянцi км29 +  810  кмЗ9 +  440; '

Продовлсуеться та заверцIуеться один iз великих мiжнародних проектiв на Tpaci М03
КиiЪ XapKiB .Щолжанська км 336 +  87Зкм340 +  961.

2020 piK Компанiя працю€ в 10 обласrях УкраТни: КиТвськiй, Одеськiй,МиколаТвськiй,

КiровоградськiЙ, ЧеркаськiЙ, Полтавськiй, Вiнницькiй, Херсонськiй, Луганськiй,

ЖитомирськiЙ, а також в MicTax Киiв та Одеса

Компанiя викону€ повний спектр дорожньобудiвельних робiт.
Будiвництво, реконструкцiя, капiтальниЙ та середнiЙ ремонт дорiг:
Ремонтдороги М15 кОдесаРенi>  ;

 Будiвницство бетонноТдороги Н14 в МиколаТвськiЙ областi,

 КапiтальниЙ ремонт МиколаiвськоТ дороги КапiтальниЙ ремонт траси М05 КиТв  Одеса

 Ремонт М22 ПолтаваОлександрiя

 Ремонт Н01 КиТв  3нам'янка Будiвництво цементо  бетонноТ дороги Н31 в Полтавськiй

областi

 Ремонт Н23 КропивницькиЙ  КривиЙ Рiг  Запорiжжя
 Будiвництво новоТ автомобiльноi дороги кОбхiд PeHi>

 Реконструкцiя дороги державного значення кОбхiд м. Одеса>

 Ремонт дороги Н16 в ЧеркаськiЙ областi

 Будiвництво та ремонт MocTiB, труб, пiдпiрних cTiHoK, шляхопроводiв, естакад.

 Будiвництво моста через СухиЙ лиман м. Чорноморськ
 Будiвництво велопiшохiдноТ естакади м. Одеса

 Реконструкцiя моста кКоцебу>  м.Одеса

 ОдеськиЙ мiжнародниЙ аеропорт: аеродромниЙ комплекс з новою ВПП. Будiвництво

злiтнопосадочних смуг. Монтаж iнженерних мереж; Bci види земляних робiт.



 Експлуатацiйне обслуговування дорiг. Експлуатацiйне утримання автодорiг загального

корисryвання державного i мiсцевого значення в чотирьох областях: Одеська,

М иколаТвська, Черкаська, Полтавська.

Оснащенiсть компанiТ високопродуктивноютехнiкою дозволила вирiшувати найскладнiшi
завдання в максимально сгислiтермiни. flo роботи залучено 555 працiвникiв i 165

одиниць технiки.

Лiквiднiсть та зобов'язання

OcHoBHi джерела забезпечення лiквiдностi пiдприемства € активи, якi забезпечують своечасне
виконання зобов'язань та наявнi зобов'язання.

На202| 2022 ptK заплановано виконання робiт в рамках понад l20 договорiв на загальну суму
ПОНаД l0 000 000 000 гривень, з H} f)( в бiльшостi договорiв передбаченi аванси .

3 метою оптимiзацiТта eKoHoMiT коштiв пiдприемство здiйснюе господарську дiяльнiсть з

ВИКОРистанням можливостеЙ системи Рrоzоrrо, що забезпечу€ значну економiю

flo того ж пiдприемство демонструе вiдповiдальнiсгь у рамках договiрних вза€мостосункiв з

yciMa партнерами.

Екологiчнi аспектп

в Законi Украiни кпро охорону навколишнього природного середовища) вказано, що охорона
навколишнього природного середовища, рацiоналlьне використання природних pecypciB, забезпечення
екологiчноi безпеки життсдiя.ltьностi людини  невiд'емна умова сталого економiчного та соцiалIьного

розвитку Украihи. Виходячи з цього твердження, природоохоронна дiяльнiсть, пiдтримка екологiчних
iнiцiатив е важJIивими елементами дiяльностi вiтчизняних суб'екгiв господарювання та окремих громадян.
вiдтак, надання уваги питанням охорони i захисry навколишнього середовища на пiдприемствi не с
випадковим. Керiвництво та спiвробiтники пiдприемства впевненi, що зусилля У цьому напрямку
вiдбивають нагальну потребу розвитку екологiчно безпечного суспiльства та цивiлiзацii на перспективу,
передумовою якого с розумне використання природних pecypciB  щоб ними користувалися не лише
с)ласне, а й майбутнi поколiння,

зростаючi обсяги i темпи будiвництва, ремонry та утримання автомобiльних дорiг зумовлюють

розвиток виробництва дорожньобулiвельних матерiапiв на виробничих пiдприемствах рiзного тигry:
асфальтобетонних заводtlх, цементобетонних заводах, заводах залliзобетонних конструкцiй i т.д.
Основний матерiал, який використовуеться для прокJlадки дорiг, це асфалlьтобетон. Дсфальт або
асфапьтобетон  це щiльна сумiш для рiзних дорожнiх покриттiв, що скJIадаеться з бiryму, мiнера.гlьного
порошку, щебеню i пiску, Асфапьтобетоннi заводи (АБз) е основними виробничими пiдприемствами
дорожнього господарства i призначенi длtя приготування рiзних асфальтобетонних сумiшей д; lя
будiвництва, реконструкцii та ремонту шарiв асфальтобетонного покриття.
В результатi виробничоТ дiяльностi АБЗ в навколишне середовище видiляються TaKi забруднюючi

речовини, як са)ка, вуглеводнi, оксиди вуглецю i азоry, оксиди сiрки, фенол, бенз (а) пiрен, смолистi
речовини, п'ятиокись ванадiю, формальдегiд. Основним iнгредiентом, що мiститься в викиду
пiдприемств з виробницгва асфальтобетонних сумiшей, а також пiдприемств з видобугку i переробчi
кам'яних матерiалiв, е неорганiчна пил. Видiлення великоi к iлькостi шкiд.ltивих речовин обумовлено
високою температурою приготування асфалlьтобетону. I стотний вплив на якiсть викидiв асфалlьтобетонних
заводiв надае тип асфальтобетоннот сумiшi, вид застосовуваного пчuIива, а також технiчний стан
обладнання на пiдприемствi.



Вiдмiннiстю сучасних АБЗ е врахування фактора вiдповiдностi екологiчним нормам i вимогам. Рiшення

задач, пов'язаних з розробкою екологiчно чистих технологiй в дорожнiй галlрi, е одним з найбiльш

прiоритетних напрямкiв, пов'язаних з органiзацiею та управлiнняI t{  опгимальним природокористуванням.

Постiйно зростаюче споживаннJI  булiвельних матерiалiв i, отже, збiльшення обсягiв викидiв забруднюючих

речовин, атакож збiльшення споживання енергоресурсiв визначають комплексний характер дослiдження
технологiчних процесiв АБЗ, зокрема, процесiв спzцювання пtulива i очищення викидiв. Однiею з суггевих

екологiчних проблем технологii АБЗ е вiдсугнiсть спецiальних пристроТв по очищенню викидiв вiд

шкiдливих газiв (топковi оксиданти, вуглеводнi, апьдегiди i т.д.) в умовах значного збiльшення
екологiчного навантrDкення на атмосферу.

ОлЖе Пiдприемство дотримуеться екологiчного законодавства та санiтарногiгiенiчних норм,та мае Bci

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря.

Соцiальнi аспектп та к4дрова полiтпка
Успiх роботи будьякого пiдприемства забезпечус його персонал, Тому cy"racHa концепцiя

управлiння пiдприемством передбачас видiленI rя з великоi кiлькостi функцiональних сфер управлiнськоi
дiяльностi такоТ, яка пов'язана з управлiнням кадровоТ скгlадовоi виробництва  персоналом пiдприемства.

Нинi украiЪськi пiдприемства функцiонують в yl!{ oBax кризи. У зв'язку з цим ix eKoHoMiKa значною мiрою
схильнадо вI Iливу рiзних ризикiв i загроз, зокрема кадрових. Таким чином, кадрова полiтика повинна буги

спрямована не тiльки на створення сприятливих умов працi, але й на забезпечення можJIивостi просування

по кар'срних сходzж, на створення впевненостi в завтрашньому днi. Кадрова полiтика мас голов} Iу мету

забезпечення на сьогоднiшнiй момент i в майбугньому кожне робоче мiсце персонаJIом.

На пiдприемствi працюе 290 людей з них 60 жiнок. Трос жiнок займають KepiBHi посади . Кожний piK

пiдготовка персона.пу,його професiйний розвиток, встановлення найкращоТ взаемодiТ пiдприемства i

працiвникiв.

На пiдприемствi створена нzulежна органiзацiя охорони працi, яка вiдповiдае вимогам нормативноправових

акгiв, е основним з{ rходом профiлактики та запобiгання виробничому травматизму й професiйнiй

захворюваностi. Вчасно органiзов)rють проведення iнструктажiв з питань охорони працi, та пiд час

приЙняття на робоry та в процесi роботи, працiвники та стФкери , пiд час трудового й професiйного

навчання проходять на пiдприемствi за рахунок роботодавця iHcTpyKTaжi, навчання та перевiрку знань з

питань охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також правил

поведiнки у разi виникнення aBapii.

Пiдприемство дотримусться соцiапьних гарантiй, мас низькi показники гшlинностi персоналу не бiльше

5%  за piK.

Ршзикп

Спецiального документу, яким би описувалися харакгеристики систем внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi
внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони вкJIючають в себе TaKi елементи, як:

 бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний
запис);

 бухгалтерський управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
 аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка BlpHocTl

арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських
операцiЙ, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Bci перерахованi вище методи становлять едину систему i використовуються в цiлях
управлiння пiдприемством.
Метою управлiння ризиками е iхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя ixHix наслiдкiв. Наражання на фiнансовi
ризики виникае в процесi звичайноТдiяльностi Товариства,
OcHoBHi фiнансовi iнструменти пiдприеN{ ства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, вкJIючають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам :

 ринковиЙ ризик: змiни на ринку можуть icToTHo вплинути на активи,/ зобов'язання.



Ринковий ризик скJIадаеться з ризику процентноt ставки r цrнового ризику;
_ ризик втрати лiквiдностi:  товариство може не виконати своiх зобов'язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв;  тож за певних несприятливих обставин,
може бути змушене продати своi активи за бiльш низькою цiною, нiж iхня справедлива
BapTicTb, з метою погашення зобов'язань;

 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов' язань контрагентами (дебiторами).

РИШКОВИЙ DИЗИК
Bci фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику  ризику того, що майбутнi ринковi умови
можуть знецiнити iHcTpyMeHT. Пiдприемство пiддаеться в€uIютному ризику, тому що у звiтному роцi
здiйснювало валютнi операцiТ i мае валютнi залишки та заборгованостi. Щiновим ризиком е ризик
того, що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa буле змiнюватися внаслiдок змiн ринкових uiH. Щi змiни
можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iHcTpyMeHTy або факторами, якi
впливають на Bci iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немас. Пiдприемство не
пiддасться ризику коливання процентних ставок, оскiльки не маекредитiв,

Ризик втDати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживае заходiв, для
запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство мае доступ до
фiнансування у достатньому обсязi, Пiдприемство здiйснюе контроль лiквiдностi, шляхом
планування поточноТ лiквiдностi. Пiдприемство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки
грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

КDедитний Dизик
Пiдприемство схильне до кредитного ризику, який виражасться як ризик того, що контрагент 

лебiтор не буле здатний в повному обсязi i в певний час погасити своТ зобов'язаtIня. Кредитний
ризик регулярно контролюеться. Управлiння кредитним ризиком здiйснюеться, в основному, за
допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприсмство укJIадае угоди
викJIючно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосуеться
дебiторськоТ заборгованостi. .Щебiторська заборгованiсть реryлярно перевiряеться на iснування
ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
KpiM зазначених вище, сутгевий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати TaKi зовнiшнi
ризики, як:

 нестабiльнiсть, суперечливiстьзаконодавства;
 непередбаченi дiiдержавнихорганiв;
 нестабiльнiсть економiчноi (фiнансовоi, податково|  зовнiшньоекономiчноТ i iH.) полiтики;
 непередбаченазмiнакон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
 непередбаченiдiТконкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймае
рiшення з мiнiмiзацiТ ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи HMBHi
ресурси.

.Щослiджен ня та iновацfi
Сьогоднi для забезпечення ефективного та безперебiйного функцiонування пiдприемств досить

вЕDкJIивого значення набувас активiзацiя iнновацiйних процесiв. Орiсlrгуючись на iнновацiйний розвиток,
ВОНИ СТаВЛЯТЬ Перед собою HoBi завдання, ваlt< ливiсть яких пов'язана з пiдвищенням
конкурентоспроможностi;  забезпечення вiдповiдностi цiнностi продукцii для потреб споживача;

СОЦiаЛЬнОI  вiдповiдальностi пiдприемств, яка вкJIючае в себе: вiдповiдалlьнiсть перед суспiльством, перед
КОЖним громадянином, перед державою, перед колективом та споживчим сектором економiки. Тому yci
соцiальноекономiчнi системи повиннi прагнуги до формування iнновацiйноТ моделi розвитку, яка сприяе
беЗпОСередньому зростанню рiвня науковотехнiчних знань i ik застосування д_гlя пiдвищення
ефективностi дiяльностi пiдприемства.



Аналiз дiяльностi стабiльного пiдприемства одним з яких е ТОВ кР!С>  дозволяе виокремити ряд
напрямкiв, пов'язаних з iнновацiЙною дiяльнiстю та забезпечуючих пiдприемству максималlьний

прибугок:

 поперше, це розширення номенкJlатури продукцiТ (послуг). fuя функцiонуючого пiдприемства
воно моllспиве тiльки в двох напрямкalх:

l) ВИГryСК новоТ продукцiТ (яка ранiше не вироблялась на даному пiдприемствi);
2) удосконагrення (модернiзацiя або модифiкацiя) продукцii або послуги, яка вже вироблясться.

Обидва напрямки розробки, освоення чи полiпшеннJI  продукцii, яка вже вироблясться за своею суггю е

iнновацiйною дiяльнiстю.
 подруге, максимiзацiя цiни, за якою реалiзуегься продукцiя. Вочевидь, що можливiсть

пiдвищення цiни реалiзацii продукгу прямо залежать вiд попrry i пропозицii продукцii пiдпрлtсмства на

ринку.
 потрете, мiнiмiзацiя BpITpaT на виготовлення i реа.тliзацiю одиницi продукцiТ. I ýого можна

досягн} ти за рахунок мобiлiзацiт резервiв технологii, що вже використовуеться, або за рахунок освоення
новот технологiчноi ланки або впровадженнrI  нових елемеrrгiв у стару технологiчну лiнiю,

 почетверте, максимiзацiя обсягiв реалriзацii продукцiI . Видiлимо два основних напрями:
збiльшення обсягiв реалiзацiI  староi (яка вже вигIускалася на даному пiдприемствi) продукцii i вигryск
новоТ продукцiТ.

Iнновацiя як iHcTpyMeHT сучасного стратегiчного управлiння пiдприемством ТОВ (РДС)) сприяе
динамiчноМу саморозВrгку пiдприемства та забезпечуе конкурентоспроможнiсть на Bcix iерархiчнlо<

рiвнях економiки Украiни.

Перспективп розвитку
Ключовi споживачi послуГ пiдприемсТва  держаВнi струкryри дорожньоi гаrryзi (сАД в КиiЪськiй,

ОДеСЬКiЙ, МИкОлаiЪськiЙ,Полтавськiй,Хмельницькiй,Вiнницькiй,Луганськiй та ряду iнших областей, УКБ
/  уд Одеськот мiськради i т.д.). Отримання замовлень засноване на теrцерну систему, порядок

розрахункiв  за фактом виконаних робiт, як правило, ближче до кiнця кrrлендарного року.
варто вiдзначити, що з кожним роком обсяги замовлень i виконуваних робiт пiдприемства Тов "рд6,,
збiльшуються, це свiдчlrгь про те, що за довгi роки роботи на дорогах ОдеськоТ, МиколаiЪськоi, КиiЪськоi,
полтавськоi та iH. областях Украiъи група компанiй зарекомен.ryвала себе як надiйного партнера, що
виконуе роботи не тiльки якiсно, але i у встановленi термiни.

одним iз воr< ливих факторiв пiдвищення iнвестицiйнот привабливостi територiй, що е двиryном
економiчного розвитку громад,  е якiснi дороги..Щороги дзеркало економiки. IHBecTop не зайде в
громаду' якщо не буле зручНого транспОртногО сполученнЯ та належнО вiдремонтОваниХ лорiг.

ТОВ кР!С> >  приймае участь в проектi кВелике БудiвництвоD, плануе розширити географiю своеТ

дiяльностi разом з цим працевлаштувати бiльше людей нiж за показником 2020 року.
В рамкаХ програмИ к.ЩорогИ та робота>  та проектУ кВелике Будiвничтво>  , вiдкриють для

украТнського ринку працевлаштування та HoBi перспективи розвитку булiвничтва дорiг до европейських
стандартiв.

.Що стратегiчнlтх напрямiв та цiлей пiдприемства вiдносяться:

l. ЗабезпеченI rlI  належноiякостi виконання робiт
2. Пiдвищення ефективностi системи управлiння якостi. Удосконалlення системlл та методiв

менеджменry якостi на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв cepii I so та спри,Iння виконанню
персоналом вимог стандартiв з метою пiдвищення задоволеностi потреб суб'ектiв господарювання.

3. Системне зростання фiнансовоТ стабiльностi пiдприемства.
4. Вiдкритiсть та вiдповi i рiшень тазапровалження нових форм комунiкацiй
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