


• Комунальне підприємство «Кіровоград-Універсал 
2005» засноване в 2006 році. З 1 лютого 2017 року було 
змінено назву на комунальне підприємство “Універсал 
2005”.  Підприємство 100% комунальне. Власник – 
територіальна громада м. Кропивницький, від імені 
якої виступає  міська рада. Основні засоби передані на 
умовах, прописаних у статуті підприємства.  Активи 
обслуговує найманий персонал в кількості 110 
працівників. 

• Метою підприємства є здійснення виробничо-
господарської діяльності, спрямованої на отримання 
прибутку для задоволення соціально-економічних 
потреб засновника та членів трудового колективу. 
 



• КП «Універсал 2005» обслуговує дороги 
загальною протяжністю 507,88 км, зупинки 
в кількості -  91 од., урни – 188 од., 
контейнерні майданчики – 35 од., 
контейнери – 86 од., фонтани – 2 од. На 
балансі підприємства знаходиться склад 
збірної конструкції по вул. Садовій, 88б, та 
13 одиниць техніки, в оренді будівлі та 
споруди по вул. Соборна, 5а та 49 одиниць 
техніки. 



• Станом на 01.01.2020 
року на підприємстві 
працює 110 чоловік: 
АУП – 17, вулично-
дорожня мережа – 90,  
служба по відлову 
тварин – 3. 
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• КП “Універсал 2005” виконуються наступні 
роботи: утримання вулично-дорожньої мережі,  
утримання зупинок громадського транспорту, 
прибирання урн, вивезення сміття, влаштування 
поліпшеного покриття, грейдерування доріг, 
ремонт та утримання пішохідних огороджень, 
прибирання берм р. Інгул, утримання доріг в 
зимовий період, утримання фонтанів на пл. 
Героїв Майдану, ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ, поливання доріг в спекотні дні, 
збір випадкового сміття по магістральним 
вулицям міста, очищення та заміна 
зливосточних решіток та люків, ремонт 
пішохідних містків. 



Згідно Закону України «Про публічні 
закупівлі» 

В 2019 році було проведено 10 відкритих 
торгів на заявлену суму 17 392,7 тис. грн. та 
укладені договори на суму 15 866,4 тис. 
грн., економія коштів склала – 1 526,3 тис. 
грн. 

 



Фінансові показники  

• Утримання вулично-
дорожньої мережі, штучних 
споруд, малих архітектурних 
споруд, ліквідація 
сміттєзвалищ тощо – 34223,9  
тис. грн., 86,6%; 

• Утримання служби з відлову 
безпритульних тварин – 
600,0 тис. грн., 1,5%; 

• Авто послуги та інші доходи 
– 4711,3 тис. грн., 11,9%; 

• Фактичні доходи – 39535,2 
тис.грн. 
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Фінансові показники 
• Матеріали  - 12821,0 тис. гр., 

41,1%;   

• Заробітна плата - 12586,0 тис. 
грн., 40,4%; 

• ЄСВ - 2730,0,  тис. грн. 8,8%; 

• Комунальні послуги – 337,2 
тис. грн., 1,1%; 

• Страхування, ТО, ремонт 
техніки – 255,6 тис. грн. 0,8%; 

• Послуги сторонніх організацій 
– 366,7  тис. грн. 1,2%; 

• Інші – 763,5 тис. грн. 2,4%; 

• Амортизація – 1312,0 тис. грн., 
4,2%. 

• Фактичні витрати – 31172,0 
тис. грн. 
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Фінансові показники 

• Паливно-мастильні матеріали -  7599,9 тис. грн., 
59,3%; 

• Відсів та щебенева продукція, сіль -   1961,7 тис. 
грн., 15,3 %; 

• Вироби з металу -  115,5 тис. грн., 0,9 %; 
• Асфальтобетон – 1151,4 тис. грн., 9,0%; 
• Бітумна емульсія – 359,1 тис. грн., 2,8%; 
• Запасні частини – 1210,5 тис. грн., 9,4 %; 
• інші – 422,9 тис. грн., 3,3 %; 
• Матеріали (витрати) – 12821,0 тис.грн. 



• Станом на 01.01.2020 року дебіторська 
заборгованість становить 1960,0 тис. грн. 
кредиторська заборгованість становить 
1901,0 тис. грн. 









• Ремонт поліпшеного покриття гравійних та щебеневих покриттів доріг  
без підсипки нового матеріалу – 276,7 тис. м2,  та з додаванням нового 
матеріалу – 55,8 тис. м2, використано відсіву – 1292,74 т, суміші 0-40 – 
2912,7 т, щебеню 20-40 – 718,7 т. 





• Ліквідовано 161 несанкціонованих сміттєзвалищ 
та вивезено 13388,5 т сміття. 





• вивезено з контейнерних майданчиків 4689,6 т 
сміття. 



• ліквідацію вибоїн асфальтного покриття доріг 
ямковості за допомогою машини дорожньої 
комбінованої УЯР  – 7266 м2,  використано 250 т 
щебеню  фракції 2-5 та 34,3 т емульсії бітумної. 

 





• ліквідацію ямковості по вулицям міста – 5405 м2 
використано 617,8 т. асфальту та 26 т. холодної бітумно-
мінеральної суміші. 

 





• фарбування пішохідних огороджень - 2825 м2, 

 



• Відлов та стерилізацію    
716 шт. собак 

 



• Посипання вулиць міста для чого використано 4483,5 
т відсіву, 372т солі. 

• Очищення, прибирання та вивезення снігу з вулиць 
міста. 

 





1.  Після  зими  та  сильних  дощів  
необх ідн ість  в ідновлення  профілю  
насипних  доріг.  

 

2.  Під  час  спеки  необх ідне  
систематичне  проведення  поливання  
асфальтного  покриття  доріг.   

 

3 .  По  місту,  для  в ідведення  талих  та  
дощових  вод ,  розміщено  велика  
к ільк ість  лотк ів ,  як і  через  засмічення  
та  замулення  потребують  пост ійного  
очищення .  



  
 

• Автогрейдер 



  
 • МАЗ КДМ з піскороскидальним та поливомийним 

обладнанням. 



  
 • Колісний багатофункціональний навантажувач-

екскаватор JCB  




