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       КП “Черкасиводоканал” - підприємство, профілюючим 

видом діяльності якого є надання населенню послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення, 

експлуатація водопровідних і каналізаційних мереж і споруд. 

Персоналом підприємства обслуговується: 

- Дніпровська водоочисна станція потужністю 90 тис.куб.м води 

на добу; 

- насосна станція ІІІ-го підйому; 

- 466.5 км водопровідних мереж і водоводів; 

- 272 км каналізаційних мереж і головних колекторів; 

- 45 підвищуючих насосних станцій; 

-17 каналізаційних насосних станцій. 

-Середньорічний обсяг послуг з централізованого 

водопостачання складає 20,8 млн.м3,  

-в т.ч. населення отримує 79% загального обсягу; 

21% -  підприємства, організації, установи.  

-Обсяг послуг з централізованого водовідведення складає 19,0 

млн.м3 
       

 

    

 

 

 

Звернення директора КП «Черкасиводоканал» 



передбачає комплекс споруд, а саме: 

 

 

  

  

 



         Протягом звітного періоду, як і в попередні роки, черкащани 

отримували і отримують питну воду, якість якої за всіма показниками 

відповідає державним стандартам. Це досягається завдяки послідовному 

впровадженню розроблених фахівцями перспективних програм 

підвищення якості питної води, застосуванню нових, високоефективних 

реагентів, а саме: застосування коагулянту ProAqua, автоматизація 

дозування реагентів. 

Якість питної води водопровідної оцінюється по 43 показниках, згідно І 

етапу введення ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною». Повний виробничий 

контроль безпечності та якості питної води,  повний аналіз 2-го та 3-го 

підйомів виконується  відповідно до затвердженої робочої програми. 

Відхилення відсутні. 

На сьогодні лабораторією підприємства додатково контролюється вміст у 

питній воді хлороформу, калію, кальцію, магнію, лужності, срібло. 

На підприємстві працює пункт продажу питної води доочищеної 

відповідно до ТУУ 15.9-03557168-001:2009. Контроль якості питної води 

доочищеної проводиться по 39 показниках атестованою хіміко-

бактеріологічною лабораторією підприємства. Відхилення  якості питної 

води відсутні. 

Додатково контролюється вміст кадмію, миш’яку, міді, свинцю, цинку та 

ртуті Відхилення відсутні. 

 

 



  Послуги з централізованого водовідведення надавалися на 

протязі звітного періоду  безперервно і в повному обсязі.  

   Враховуючи відсутність міських очисних споруд, стічні води із 

міста передаються для очищення на відомчі каналізаційні 

очисні споруди ПАТ «Азот». Умови передачі стічних вод з 

міської каналізаційної мережі на очисні споруди ПАТ «Азот» 

регламентуються окремим договором «Про надання послуг 

по очищенню стічних вод» між КП «Черкасиводоканал» та  

ПАТ «Азот».   

       Для зниження руйнації трубопроводів міської мережі 

водовідведення та для забезпечення дотримання граничних 

показників стічних вод, визначених договором з ПАТ 

«Азот», лабораторією підприємства постійно проводиться 

контроль за показниками стічних вод у відповідності до 

вимог «Правил приймання стічних вод в міську 

каналізаційну мережу м.Черкаси». 

     Аналіз стічної води ведеться по 24 показниках. 

  Протягом 2014 року перевірено склад стоків на вміст 

забруднюючих речовин у 81 підприємствах міста.  Виконано 

802 відборів проб стічних вод та проведено 7619 аналізи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

        Враховуючи значну енергоємність підприємства, постійне зростання цін 

на енергоресурси, матеріали, реагенти, підприємство вишукує можливість щодо 

їх економії, у першу чергу - до зменшення нераціональних витрат палива, 

електроенергії. 

            Так, у 2011 році розпочалось впровадження інвестиційного проекту 

“Модернізація водопровідних і каналізаційних насосних станцій” в рамках 

проекту “Розвиток міської інфраструктури”. Проект фінансувався за рахунок 

кредиту Міжнародного Банку реконструкції і розвитку.  Впровадження проекту,   

завершилось у 2013 році (сума позики становить 10,9 млн.дол.США),а саме: 

 

           У 2012 році, в рамках проекту, завершена модернізація каналізаційних 

насосних станцій. Замінено застаріле насосне обладнання (20 одиниць) та 

запірна арматура, автоматизовано систему управління роботою каналізаційних 

насосних станцій. 

          У 2013 році завершено роботи по проекту “Модернізація трьох 

водопровідних насосних станцій КП “Черкасиводоканал”, в результаті якого 

замінено 11 насосних агрегатів та запірну арматуру (d 600-1200мм – 61од.., 

засувки ножові  - d 1000-1400мм – 3 од, засувки d 80-150мм – 12 од.) 

 

          Результати технічного переоснащення виправдали очікуване. 

 Досягнутий ефект після модернізації водопровідних та каналізаційних 

насосних станцій – 2.2млн.кВт/год  в рік порівняно із  2013роком  або   630 

тис.грн.        

 

 Отримана економія зменшує темпи заборгованості, яка виникає перед 

постачальником електроенергії внаслідок збиткових тарифів на послуги. 

 

 



     Проте, зношеність основних фондів залишається 

першочерговою проблемою підприємства. Зусилля 

колективу спрямовуються на підтримання в технічно 

справному стані мереж та споруд водопроводу та 

каналізації.    

    Так, за 2014 рік на мережах водопостачання 

ліквідовано: 

     322 пориви на трубах різних діаметрів в т.ч. на 

мережах КП  “Черкасиводоканал” – 169 поривів, на 

відомчих мережах — 74 пориви, на мережах 

приватного сектору – 79, заміна засувок і ліквідація 

аварійних витоків. 

За рік замінено непридатних до експлуатації 

чавунних засувок на засувки “ Батерфляй” в кількості 

- 119 шт. 

      

      На мережах водопостачання та водовідведення 

виконувались капітальні та поточні ремонти, на що 

було використано: 2550 м.п. труб різних діаметрів від 

Ø 100мм  до Ø 1200мм. 

      Відремонтовано 44 водорозбірні колонки, 

проведено позапланове знезараження на  8. 
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   Замінено 22 пожежних гідранта та відремонтовано 

— 69шт, виконано технічний огляд 201 шт. пожежних 

гідрантів. 

    

    Відремонтовано 44 водорозбірні колонки,  

захлоролвано – 8. 

 

    Дільницею мереж водовідведення виконано 3134 

промивок  каналізаційних мереж. 

 Виконувався технічний огляд та обслуговування 

каналізаційних колодязів зі спусканням на глибину до 

5,5 м  на каналізаційній мережі довжиною  39,55 км.  

 

      Постійно велися роботи по капітальному та 

поточному ремонту оглядових колодязів, камер на що 

було використано  залізобетонних кришок — 329 шт, 

люків чавунних важких “КСU71Р EUROPA” з 

компенсаційними кільцями та з  логотипом міста — 

132 шт, що встановлювалися на проїжджих частинах 

основних вулиць, люків полімерно пісчаних ПП — 

347 шт. на зелених полосах вулиць. 



 

 

   На самопливних та напірних мережах 

водовідведення ліквідовано 4 пошкодження 

трубопроводів із заміною ділянок труб. 

 

   Прокладено за 2014 рік: 

 

- вул. Сумгаїтська – вул.30 р Перемоги – прокладено 

57 м/п  Ø 600мм  ПХВ, 

 

- вул. Сєдова,28 – прокладено 1077 м/п  Ø 500мм  

ПХВ, 

 

- вул. Джаміля – вул.Громова – прокладено  60 м/п  

Ø700мм  стальних трубопроводів, 

 

- с. Геронимівка – відновлено стикове з’єднання 

напірного колектора. 

 

      
 
 

 

 

   



Своєчасна та в повному обсязі оплата за надані 

послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення має вирішальне значення для 

забезпечення роботи підприємства та утримання 

показників якості послуг на належному рівні.  

    

З цією метою працівники служби обліку реалізації води 

і стоків щоденно, за місцем проживання боржників, 

проводили роз'яснювальну роботу, вручали 

попередження про наявність боргу та приписи. 

 

З квітня 2013 року  Водоканал надав   можливість 

черкащанам отримувати квитанції за послуги з 

водопостачання та водовідведення через офіційний 

сайт  підприємства. Це зручно для споживачів, 

(www.vodokanal.ck.ua). Також, споживачі мають змогу 

передати в  електронному режимі показники приладів 

обліку, для можливості подальшого нарахування плати 

за отримані послуги, та в телефонному режимі 

(цілодобово) через створений кол-центр. 



 

 

 

 

 

       З 01.07.2014 Постановою  Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановлені 

тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення  КП 

“Черкасиводоканал” , які , на час встановлення, були економічно 

обгрунтованими та рентабельними. 

     В той же час, до встановлення нових тарифів, гостро стояло 

питання своєчасного перегляду тарифів з метою приведення їх до 

економічно обгрунтованого рівня, відповідно до об’єктивного 

зростання собівартості послуг ( через постійне збільшення цін – 

на електроенергію, паливо-мастильні матеріали, ріст мінімальної 

заробітної плати, податків та загальнообов’язкових платежів, 

тощо). Тарифи, які діяли до 01.07.2014 року були збитковими.      

        Як наслідок, КП “Черкасиводоканал” тривалий період 

змушене було працювати в умовах суттєвої збитковості та 

відсутності відшкодування різниці в тарифах (яка складала станом 

на 01.01.2014 року – 102,2 млн.грн.).  Протягом 2014 року 

підприємством отримано субвенцію з державного бюджету  на 

погашення різниці в тарифах в сумі 49,6 млн.грн, яка спрямована 

на погашення заборгованості за спожиту електроенергію в сумі    

12 736,6 тис.грн, за очищення стічних вод – 35 671,0тис.грн, 

погашення заборгованості з ПДВ – 1192,6 тис.грн         

          Станом на 01.01.2015 року кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги становить 6,4 млн. грн, що в порівнянні з 

кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги станом 

на 01.01.2014 року (47,3 млн.грн) , зокрема :   

 

 

 



Кредиторська заборгованість підприємства, тис.грн. 
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                До збитків у 2014 році підприємства призвела діюча система ціноутворення. Так, 

тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які діяли до 01.07.2014,  були 

сформовані у 2008 році ,відповідно до чинного законодавства і враховували прогнозні ціни 

лише на 2009 рік.  

                Після передачі функцій, встановлення тарифів, до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, відбувалось, на протязі 2010-

2013 років, їх коригування  тільки в частині енергетичної складової.  

                 

             З 01.07.2014  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг було встановлено тарифи  на централізоване водопостачання та 

водовідведення (Постанова від 30.05.2014р. №637), а саме: 

           а) на централізоване водопостачання – 3,08  грн. за 1 куб. м (без ПДВ); 

           б) на централізоване водовідведення – 3,27 грн. за 1 куб. м (без ПДВ). 

  

        Враховуючи зміни, які виникли  протягом липня 2014 – лютого 2015, а саме: значним 

зростанням курсу валют до гривні, зростанням  цін  на товари, роботи, послуги,  оновленям 

договорів на 2015 рік, зміною податкового законодавства, різким зростанням інфляційних 

процесів, не передбачених урядовими макропоказниками на 2015 рік,  і які суттєво  

впливають на фінансовий результат, діяльність підприємства у 2015 році залишається 

планово збитковою.  
 

                

 

 

 



      Стратегічна мета підприємства – забезпечення цілодобового 

якісного водопостачання та водовідведення жителям міста 

Черкаси з найменшими затратами матеріальних та трудових 

ресурсів. 

       Для її виконання, з метою визначення основних пріоритетів 

та виявлення найбільш проблемних місць розроблено “Схему 

оптимізації систем водопостачання та водовідведення 

м.Черкаси” та затверджено на 4 сесії міської ради від  

07.11.2013р. 

       

     Схема оптимізації спрямована на вирішення стратегічних 

цілей: насамперед, підвищення якості наданих споживачам 

послуг, збільшення надійності функціонування систем 

водопостачання і водовідведення та забезпечення стабільного 

беззбиткового розвитку підприємства, зменшення втрат та 

нераціональних витрат питної води, та впровадження 

автоматичної системи керування технологічними процесами. 

            

     Планується —автоматизація частини технологічних процесів, 

контроль за  використанням спеціалізованим транспортом 

паливо-мастильних матеріалів— з допомогою системи 

навігації,,  як бази для контролю за виконанням регламентних 

робіт на мережах та спорудах,  

 



      

 

будівництво очисних споруд промивних вод швидкісних фільтрів на ДВС, що в майбутньому зменшить 

обсяг забору води для технологічних потреб. 

      З метою зменшення втрат, нераціонального використання питної води та визначення фактичного 

обсягу споживання послуг передбачається встановлення побудинкових засобів обліку з високим класом 

точності.  

         

      Такі заходи, крім економного використання питної води,  вплинуть на обсяги забору, очищення та 

транспортування її до споживачів. Як наслідок — зниження матеріальних та енергетичних ресурсів.   

        Побудинковий облік – одне з основних питань, яке ставить державний регулятор  перед 

підприємством.  

    

 

   

 

 

 



Головні новини підприємства 
 

 

 

 

На території підприємства є 

унікальна споруда -

водонапірна башта видатного 
інженера та винахідника Володимира Шухова.Враховуючи 

історичну цінність споруди, підприємству запропоновано 

використати можливість  зареєструвати водонапірну башту в 

«Реєстрі рекордів України» як непересічну пам'ятку 

інженерного мистецтва. 

 

На виконання розробленої на підприємстві»Програми дій для 

покращення якості питної води у м.Черкаси» підприємство планує 

розширити галузь атестації лабораторії за рахунгок модернізації 

обладнання.Підготовлено техніко-економічне обгрунтування на 

придбання наступного обладнання: 

-атомно-абсорбційний спектрометр 

-полуменевий атомізатор 

(для спектрального хімічного аналізу  при дослідженні твердих та 

рідких об'єктів, порошків та розчинів ) 

-спектрофотометрична система для аналізу зразків в видимому 

діапазоні 

-газовий хроматограф з парофазним пробовідбірником. 

 

У нинішньому році в лабораторії КП»Черкасиводоканал» 

планується створити гідробіологічний відділ при хіміко-

бактеріологічній лабораторії питної води.Створення такого відділу 

дасть можливість проводити систематичний гідробіологічний 

облік планктонних оргаеізмівта встановити ступінь забруднення 

Кременчуцького водоймища в районі водозабору. 

 

     На виконання розробленої на підприємстві «Програми дій для покращення 

якості питної води у м.Черкаси у 2014 році» підприємством придбано  

обладнання  для хіміко-бактеріологічної лабораторії : 

-атомно-абсорбційного спектрометра; 

-газового хроматографа з парофазним пробовідбірником. 

    Технічне обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії дозволяє вести 

контроль за 54 показниками у питній воді . 

 

     У 2014 році в лабораторії КП «Черкасиводоканал» створений 

гідробіологічний відділ при хіміко-бактеріологічній лабораторії питної води. 

Створення такого відділу забезпечило систематичний гідробіологічний облік 

планктонних організмів, встановлення ступеню забруднення Кременчуцького 

водоймища в районі водозабору з відповідним синхронним корегуванням 

технологічного процесу водопідготовки. 

  

    Для визначення технічного стану трубопроводів та можливості подальшої їх 

експлуатації, з наступним зниженням втрат питної води при транспортуванні до 

споживача , визначення місць проходження інженерних мереж при проведенні 

ремонтно-відновлювальних робіт придбано діагностичну лабораторію для 

пошуку прихованих витоків, поривів . 

 

     На території підприємства є унікальна споруда -водонапірна башта видатного 

інженера та винахідника Володимира Шухова. Враховуючи історичну цінність 

споруди, підприємством проведено технічну експертизу башти, виконано проект 

на її капітальний ремонт та частково виконано ремонтні роботи (заміна 

скородованих металоконструкцій). 



Офіційно відзначені досягнення           

           Діяльність трудового колективу підприємства неодноразово 

відзначались винагородами, дипломами. 

За висновками Національної Експертної Комісії рейтингу «Українська 

Бізнес Олімпіада» КП “Черкасиводоканал” отримано статус “Лідер 

України” за основним видом діяльності КВЕД 39.00 «Забір, очищення 

та постачання води». 

            За даними безкоштовного рейтингування підприємств України, 

проведеного у 2011-2013 роках, КП “Черкасиводоканал” займає одне з 

провідних місць серед підприємств України, що надають аналогічні 

послуги. 

          За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

проявлений під час ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних і 

каналізаційних мережах міста, працівники підприємства неодноразово 

нагороджувались почесними грамотами міськвиконкому та федерації 

профспілки. 

             Так, протягом звітного періоду: 

-почесною грамотою Черкаської обласної ради – 4 працівника; 

-Президії обл.комітету профспілки – 2 працівники; 

- почесною грамотою президії обкому профспілки - 5працівників; 

- почесними грамотами міськвиконкому було відзначено 14 працівників; 

- подякою міського голови - 4 працівника; 

- почесною грамотою до Дня працівника ЖКГ - 96 працівників, 

-почесною грамотою Черкаської облдержадміністрації – 7, 

-нагрудний знак “За досягнуті успіхи в роботі” Асоціації 

“Укрводоканалекологія”  - 6 працівників, 

-пам”ятні відзнаки підприємства – 12працівників. 

  

 

 

 

 

 

 



Участь у соціальному житті громади 

    Як і в попередні роки, підприємством проводились 

роботи по утриманню міських фонтанів (біля 

міськвиконкому, в Долині троянд, біля будівлі 

Облдержадміністрації, в парку Хіміків), на суму 218,6 

тис.грн.  

    Надавалася  допомога для проведення 

загальноміських свят, конкурсів та інших міських 

культурно-масових заходів. 

      

 

          

   

  

 



 

       Велика увага  приділяється спілкуванню 

працівників підприємства з мешканцями міста  через 

засоби масової інформації та інтернет. 

        КП «Черкасиводоканал» започаткував прийом 

електронних звернень від громадян через офіційний 

сайт підприємства. За 2014 рік за допомогою форми 

зворотного зв‘язку понад 400 черкащан отримали 

оперативні відповіді на свої питання. Здебільшого 

стосовно встановлення приладів обліку, внесення 

показників лічильників. 

      Кожне онлайн-звернення  опрацьовується, і 

надається вичерпна відповідь на поставлене питання. 

 

Прийнято на баланс для подальшого обслуговування  

підприємством відомчі зовнішні мережі водопроводу 

та каналізації 5 житлових будинків, 10 гуртожитків, 3 

приватні мережі каналізації. Загальна протяжність 

прийнятих мереж склала: водопроводу – 1,6км,  

каналізації – 2,1км. 

 

 

 

 



Енергоефективність 

           Напрямки та заходи з енергозбереження визначені 

висновками енергетичного аудиту, проведеного на 

підприємстві, а саме:   

  

  

1.Дотримання раціональних режимів роботи насосних 

агрегатів насосних станцій, 

2.Пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором; 

3.Організація оптимальної роботи частини  технологічного 

обладнання за пільговим тарифом в нічний час, 

4.Наскрізний облік і контроль використання енергетичних 

ресурсів, питної води, 

5.Зниження місцевих опорів мережі шляхом ремонту та 

заміни запірної арматури, 

6.Автоматизація технологічних процесів, 

7.Впровадження пристроїв плавного пуску електродвигунів, 

8.Застосування регульованого електроприводу на 

існуючому насосному обладнанні насосних станцій, які не 

ввійшли в проект модернізації водопровідних та 

каналізаційних насосних станцій за рахунок позики МБРР.  

    

 

 

 



Фактична чисельність працівників у 2013 році нижча від штатної на 10,8%, і становить  644 чол.  

У  2013 році скорочено штатного розпису 11 посад (машиністи КНС, ВНС) за рахунок реалізації проекту 

“Модернізація водопровідних та каналізаційних станцій” . 

 

У  2014 році  фактична чисельність працівників  становить  633 чол. (нижча від штатної на 10,8%) – за рахунок 

плинності кадрів.  

 

Над виконанням основних завдань підприємства працює колектив чисельністю 633 особи (станом на 01.01.2015 р.). 

Нормативна чисельність та кваліфікаційний рівень персоналу підприємства визначається у відповідності чинними 

нормативами (“Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації 

мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них”) 

- і складає 950 осіб. Штатним розписом передбачено у 2014 році 710 осіб. Фактична чисельність — 633 ос. 

Кадрова політика 
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Структура персоналу за категоріями працівників у 2014 році, осіб 

Рік 
Кількість ІТР 

(штатна), осіб 

Кількість 

робітників 

(штатна), осіб 

Загальна кількість 

працівників по 

підприємству (штатна), 

осіб 

Середньомісячна зарплата в 

цілому по підприємству від 

основної діяльності , грн/на 

од.штатної чисельності 

2013 106 616 722 2910 

2014 105 605 710 2980 

кількість ІТР 
(штатна), осіб 

105 
14,8% 

Кількість 

робітників 
(штатна), осіб 

605 
85,2% 



 КП “Черкасиводоканал” має на балансі і обслуговує 

об’ єкти  підвищеної небезпеки та виконує роботи 

підвищеної небезпеки. Відповідно, працівники 

підприємства систематично проходять навчання з 

питань охорони праці,  нормативно-правової бази, 

відвідують науково-практичні семінари, проходять 

підвищення кваліфікації. 

 

Так, у 2014 році: 

* підвищили кваліфікацію – 17 працівників 

підприємства; 

*пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці – 431 працівника підприємства (з них 5 

працівників – через навчальні заклади); 

* 14 фахівців підприємства відвідали науково-

практичні семінари та конференції. 

  

Порівняно - у 2013 році: 

 * підвищили кваліфікацію – 8 працівників 

підприємства; 

*пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці – 443 працівника підприємства (8 

працівників – через навчальні заклади); 

* 9 фахівців підприємства відвідали науково-практичні 

семінари та конференції.  

 

 

 



Податки та збори, сплачені до місцевого бюджету, тис.грн.  

 

 

 

УУУ У 2014 році сплачено до місцевого бюджету податків та зборів 4,3 млн.грн. 

 

Отримані кошти від місцевого бюджету  

(внески в статутний капітал), тис.грн. 

У 2013 році внески у статутний капітал та бюджетні кошти на розвиток підприємства не  

виділялись. 

У 2014 році отримано із місцевого бюджету 11,1тис.грн та 49600,2 млн.грн -  держ. субвенції на 

різницю в тарифах. 

Використання бюджетних коштів факт 2014 р. 

Назва обєкту Фінансування 

субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

централізоване водопостачання та водовідведення 

49600,2 
внески в статутний фонд КП «Черкасиводоканал» на капітальний ремонт башти Шухова  

11,1 
Загальна сума: 

49611,3 



Структура доходів підприємства  

 

 

 

 
2014 рік 

 

 

 

 

 

 

Централізоване Вп і Вв 
тис.грн 
79487 
93% 

 

Інші операційні доходи: 
"Надання послуг та 

виконання робіт 
підрозділами 

підприємства за 
окремими 

замовленнями", тис.грн. 

4490,5 
5% 

Інші операційні доходи: 

"інші", тис.грн.; 1226; 
1% 

Інші доходи, тис.грн.; 

477; 1% 

2013 рік 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ (без ПДВ): 

 У 2014 році отримано доходів на суму 165,9 млн.грн., зокрема : 

 

Централізоване Вп і Вв 
102 138 

61% 

інші операційні 
доходи: від надання 

послуг на сторону 
підрозділами 

підприємства; 4 441; 
3% 

інші операційні 
доходи  :Інші доходи; 

1 010; 1% 

Субвенція з різниці в 
тарифах; 49 600,2; 30% 

Інші доходи; 8 695; 5% 



Дохід від основної діяльності (надання послуг з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення) 

Базою доходу  від основної діяльності у 2014 році є фактичні обсяги реалізації послуг з централізованого 

водопостачання і водовідведення, що знизились порівняно до 2013 року, та діючі у 2014році тарифи. 
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Реалізація послуг 

Обсяги реалізації 2014 року в розрізі споживачів : 
Водопостачання 

Водовідведення 

Зниження обсягів реалізації  у 2014 році порівняно з 2013р (водопостачання на 4,4%, водовідведення – на 

4,0% ) обумовлено збільшенням кількості абонентів з лічильниками, що сприяє більш економному і 

раціональному використанню питної води . Так, кількість абонентів з лічильниками (населення) зросла на 

11,2% у 2014 порівняно з 2013 роком .  
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водовідведення, тис.м3 

Населення; 
15074; 80% 

бюджетні  
установи; 
982,6; 5% 

Інші 
споживачі; 
2857,9; 15% 

Населення; 
16439,6; 79% 

бюджетні  
установи; 
906,1; 4% 

Інші 
споживачі; 
3435,9; 17% 



Доходи від іншої діяльності 

 У 2014 році дохід від іншої діяльності  становить 63948,0 тис.грн, в тому числі: 

-доходи, отримані від надання  послуг структурними підрозділами підприємства за окремими 

замовленнями — 4 440,9 тис.грн.  

-субвенція з держ.бюджету на відшкодування різниці в тарифах – 49 600,2 тис.грн.,  

- дохід від зміни курсу валют  (отримання доходу від зміни курсу валют в процесі купівлі-продажу 

валюти для поточних розрахунків) – 8217,5 тис.грн, 

- інші доходи – 1689,4 тис.грн. 
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Витрати 
Структура витрат підприємства за 2014 рік 

 

 

 

 

 

 

 

Для забезпечення діяльності підприємства  у 2014 році  було понесено витрат на суму 199,9 млн грн, зокрема : 

Витрати основної 

діяльності 

(централізоване 

водопостачання та 

водовідведення); 

107630; 54% 

Надання послуг та 

виконання робіт 

підрозділами 

підприємства за 
окремими 

замовленнями; 4853,2; 

2% 

Інші операційні 

витрати; 3967,6; 2% 

Інші  витрати 

82979 

42% 

(в т.ч.операційна 

курсова різниця  

82926,7 тис.грн. 

Витрати всього, тис.грн 



   

Витрати Розподіл операційних витрат підприємства за 

елементами за 2013 рік та 2014 рік  

 

 

 

 

 

2013 рік 

 

 

 

 

 

2014 рік 

 

 

 

 

 

Витрати на 

оплату праці; 

24833; 22% 

Єдиний 

соціальний 
внесок; 9150; 

8% 

Витрати на 

електроенергію; 

14341; 13% 

Матеріальні 

витрати; 22732; 

20% 

Очищення 

стічних вод; 25 

296,9; 22% 

Амортизація; 

11898; 11% 

Податки, збори; 

1263; 1% 

Інші 

операційні 

витрати; 

3462; 3% 

Матеріальні 
витрати; 19177,3; 

16% 

Витрати на 

електроенергію; 

13789,8; 12% 
Витрати на оплату 

праці; 26992,0; 

23% 

Єдиний соціальний 

внесок; 9876,0; 9% 

Амортизація; 

14119,0; 12% Очищення стічних 

вод; 25296,9; 22% 

Інші операційні 

витрати ; 5774,2; 

5% 

Податки, збори; 

1425,8; 1% 



   

Витрати 
Структура витрат, пов'язаних з наданням послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

(основна діяльність) за 2014 та 2013 рік 

 

 

 

 

 

2014 рік 

 

 

 

 

 

2013 рік 

 

 

 

 

 

  

     У 2014 році витрати основної діяльності  становлять 108,1 млн.грн. – 92,8 % від загального обсягу 

витрат  (ріст порівняно до 2013р -0,7%.), в тому числі виробнича  собівартість – 93% або  100,5 млн.грн. 

(ріст 1,0%).  

У 2013 році витрати основної діяльності  становили 107,5 млн.грн., в тому числі виробнича  собівартість – 

99,5млн.грн.  

     

 

 

 

 

Витрати 

виробничої 

собівартост

і, тис.грн. 

99508 

93% 

Адміністрати

вні витрати, 

тис.грн.; 

3797; 3% 

Витрати на 

збут, 

тис.грн.; 

3853; 4% Фінансові 

витрати, 

тис.грн. 

269 

0,003% 

Витрати 

виробничої 
собівартості; 

100527,0; 

93% 

Адміністратив

ні витрати; 

4086,5; 4% 

Витрати на 

збут; 3016,4; 

3% Фінансові 

витрати 

503,9 

0,004% 



Зокрема, витрати виробничої собівартості за 2014 рік, тис.грн 

    Найбільшу частку витрат займали : очищення стічних вод – 21%, електроенергія – 14%, заробітна 

плата – 21% амортизація – 13%, витрати на реагенти – 7%( у 2013 р-8%), техобслуговування насосів 

холодної води, встановлених в ЦТП – 6%. 

       

   

 

 

 

 

 

Витрати на реагенти; 
7167,8; 7% 

Інші матеріали, опалення; 
7550,3; 8% 

Електроенергія; 13770,0; 
14% 

Зарплата виробничого 
персоналу; 21172; 21% 

Єдиний соціальний 
внесок; 7732,0; 8% Амортизація; 13463,1; 13% 

Техобслуговування 
насосів холодної води, 

встановлених в ЦТП; 
6166,4; 6% 

Очищення стічних вод; 
21342,5; 21% 

Інші витрати ; 737,7; 1% Податки; 1425,2; 1% 



Зокрема, витрати виробничої собівартості за 2013 рік,тис.грн 

 

Найбільшу частку витрат виробничої собівартості займають : очищення стічних вод – 26% (при цьому, в 

собівартості централізованого водовідведення – 50%), електроенергія – 14%, заробітна плата – 19%, 

амортизація – 11%, витрати на реагенти – 8%, техобслуговування насосів холодної води, встановлених в 

ЦТП – 6%. 

 

   

 

 

 

 

 

Витрати на реагенти; 8 
376,4; 8% 

Інші матеріали, 
опалення; 6 487,0; 7% 

Електроенергія; 14 
144,1; 14% 

зарплата виробничого 
персоналу 

19 341,2 
19% 

Єдиний соціальний 
внесок; 7 130,1; 7% 

Амортизація; 11 261,1; 
11% 

Техобслуговування 
насосів холодної води, 
встановлених в ЦТП; 5 

472,3; 6% 

Очищення стічних вод 
25 296,9 

26% 

Інші витрати ; 736,5; 1% 
Податки 
1 262,4 

1% 



Зміна витрат 

 - Зниження фактичних витрат собівартості відносно планових зумовлено економією фонду оплати праці та економним споживанням 

електроенергії. Крім того, до собівартості не включено частину витрат на очищення стічних вод за період з березня по червень 2014 року (у 

зв'язку із відсутністю встановленої контролюючим органом ціни очищення стічних вод) 

 - Зростання амортизації (на 514,8тис.грн) - за рахунок введення в есплуатацію нового обладнання в рамках проекту “Модернізація 

водопровідних та каналізаційних насосних станцій”. 

-  Зростання техобслуговування насосів холодної води – за рахунок зростання ціни електронергії. 

-  Зростання витрат на відшкодування частини екологічного податку “Азоту” – за рахунок зростання ставок податку за скид окремих 

забруднюючих речовин. 

- Зростання витрат на послуги спеціалізованих підприємств. 

 

 

 

 

В и т р а т и основної діяльності      

 1) Витрати виробничої собівартості  Од.вим. план 2014 факт 2014 

факт 2014 

/план 2014 

Витрати на реагенти тис.грн  7 200,0 7167,8 99,6% 

Інші матеріали, опалення тис.грн  8 815,5 7550,3 85,6% 

Електроенергія тис.грн  15 704,6 13770,0 87,7% 

Зарплата виробничого персоналу тис.грн  23 681,0 21172,1 89,4% 

Єдиний соціальний внесок тис.грн  8 964,2 7732,0 86,3% 

Амортизація тис.грн  12 948,3 13463,1 104,0% 

Техобслуговування насосів холодної води, встановлених в ЦТП тис.грн  5 875,9 6166,4 104,9% 

Очищення стічних вод тис.грн 27 172,6 20099,2 74,0% 

Відшкодування частини екологічного збору (скид забруднюючих 

речовин АЗОТу) тис.грн 1031,2 1243,3 120,6% 

Інші витрати (ліцензійні послуги, ремонтні та інші роботи 

спеціалізованих підприємств, медогляд, зв'язок виробничих 

цехів, сигнальна кнопка на станції ІІІ-го підйому та інші) тис.грн 690,6 737,7 106,8% 

Податки тис.грн 1 446,6 1425,2 98,5% 

2) Адміністративні витрати  тис.грн 4702,8 4086,5 86,9% 

3) Витрати на збут  тис.грн 3820,6 3016,3 78,9% 

Всього витрати основної діяльності тис.грн 122 053,9 107 629,9 88,2% 



   

Зміна ціни електроенергії 

 Зміна ціни електроенергії у 2014 році, грн/кВт-год без ПДВ 

( в діючому з 01.07.2014  тарифі ціна електроенергії -  1,082 грн/кВт-год без ПДВ): 
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Споживання електроенергії по роках 
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Зміна вартості очищення стічних вод 

На сьогодні, Водоканал приймає стічні води від населення, промисловості, державних та комерційних 

підприємств міста та транспортує їх для очистки на очисні споруди, що знаходяться в оперативному 

управлінні ПАТ «Азот». 

Витрати на очищення стоків: у 2013 році склали 24 518,1 тис.грн.без ПДВ. 

           у 2014 році – 20 099,2 тис.грн.без ПДВ.  

   

 

Зниження витрат на  очищення стоків обумовлено наступним : до собівартості не включено частину 

витрат на очищення стічних вод за період з березня по червень 2014 року (у зв'язку із відсутністю 

встановленої контролюючим органом ціни очищення стічних вод). 
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Порівняння собівартості у 2014 році, грн/м3 

 Централізоване водопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 Послуги водовідведення 

 

 

 

 

 

 

 

Відшкодування 

середньозваженим тарифом на 

централізоване 

водопостачання для населення 

(2,52 грн/м3 без ПДВ) 

фактичної собівартості 

становить 86,9% 

 

 

 

 

 

Відшкодування 

середньозваженим тарифом на 

централізоване водовідведення 

для населення (2,32 грн/м3 без 

ПДВ) фактичної собівартості 

становить 91,7% 
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Фактична собівартість централізованого водопостачання 

та водовідведення по Україні за 2014 рік  

  Фактична собівартість   (без ПДВ), грн./м.куб. 
Луганськ 13,34 
Кіровоград 10,62 
Біла Церква 9,92 
Запоріжжя 9,74 
Ужгород 9,47 
Полтава 9,27 
Херсон 9,11 
Одеса 8,57 
Житомир 8,4 
Чернівці 7,81 
Донецьк 7,55 
Миколаїв 7,39 
Івано-Франківськ 7,35 
Київ 7,33 
Чернігів 7,06 
Львів 6,82 
Рівне 6,77 
Тернопіль 6,65 
Харків 6,41 
Хмельницький 6,24 
Суми 6,21 
Дніпропетровськ 6,07 
Луцьк 5,92 
Вінниця 5,78 

Черкаси 5,43 



Затверджені тарифи на централізоване 

водопостачання та водовідведення по Україні  
Тарифи для населення на водопостачання та 

водовідведення, грн/м3 з ПДВ 

Біла Церква 12,99 

Кіровоград 11,98 

Ужгород 11,84 

Рівне 11,57 

Херсон 10,93 

Полтава 10,52 

Миколаїв 9,88 

Запоріжжя 9,4 

Житомир 9,36 

Одеса 9,11 

Чернівці 8,99 

Луганськ 8,96 

Чернігів 8,91 

Луцьк 8,52 

Івано-Франківськ 8,28 

Харків 8,21 

Львів 7,94 

Хмельницький 7,93 

Черкаси 7,62 

Суми 7,56 

Тернопіль 7,53 

Київ 7,47 

Вінниця 6,95 

Донецьк 5,51 

Дніпропетровськ 5,39 

Тарифи для бюджетних установ та інших споживачів (крім 
населення) на водопостачання та водовідведення, грн/м3 з ПДВ 

Луганськ 18,64 

Вінниця 14,82 

Запоріжжя 14,52 

Біла Церква 12,99 

Кіровоград 11,98 

Ужгород 11,84 

Донецьк 11,75 

Рівне 11,57 

Херсон 10,93 

Полтава 10,52 

Миколаїв 9,88 

Житомир 9,36 

Одеса 9,11 

Чернівці 8,99 

Чернігів 8,91 

Луцьк 8,52 

Івано-Франківськ 8,28 

Харків 8,21 

Львів 7,94 

Хмельницький 7,93 

Дніпропетровськ 7,68 

Черкаси 7,62 

Суми 7,56 

Тернопіль 7,53 

Київ 7,47 



Фінансовий результат 

    В цілому, по результатам господарської діяльності за 2014 рік  підприємством отримано 

збиток в сумі 33 847,9 тис. гривень, в тому числі: 

 

-від основної діяльності (централізоване водопостачання та водовідведення) – збиток в сумі 

5 492,0 тис. гривень,  

 

-інша операційна діяльність – прибуток в сумі 46 230,5 тис. гривень. Зокрема, від надання 

послуг та виконання робіт підрозділами підприємства за окремими замовленнями отримано 

збиток в сумі 453,6 (із врахуванням прибутку від надання послуг на сторону 693,3 тис. грн., 

збитку від послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) – 1 146,9 тис. грн., (це пов’язано з 

неотриманням фактичного доходу від даного виду діяльності, у зв’язку з відсутністю 

затвердженого державним регулятором відповідного тарифу). Також отримано субвенцію з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на централізоване 

водопостачання та водовідведення в сумі 49 600,2 тис. гривень,    

 

- фінансові доходи (витрати) – збиток 302,0 тис. гривень. Відсотки за обслуговування 

позики МБРР.  

 

- інші доходи (витрати) – збиток в сумі 74 284,4 тис. гривень, у зв’язку зі збільшенням 

витрат від зміни операційної курсової різниці (сума отриманої та не повернутої позики 

МБРР), яка становить 82 926,7 тис. гривень (заплановано – 38 727,4 тис.грн). 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення , скарги 
Обгрунтовані скарги за 2014 рік відсутні. 

 

Звернення громадян із заявами та листами за 2014 рік з наступних питань: 

Повірка лічильників – 19, 

Про тимчасово відсутню особу – 3 , 

Про перерахунок – 32 , 

Про пільги – 2, 

Щодо розрахунків – 37 , 

Щодо встановлення приладів обліку води, пломбування та перехід на норму споживання – 26,  

Щодо видачі технічних умов та виконання робіт з прокладання мереж водопостачання і 

водовідведення – 15 , 

Щодо низького тиску водопостачання у багатоповерховому будинку – 1 . 

 

Звернення громадян із заявами та листами за 2013 рік з наступних питань: 

Повірка лічильників – 17, 

Про тимчасово відсутню особу – 8 , 

Про перерахунок – 35 , 

Про пільги – 1, 

Щодо розрахунків – 60 , 

Щодо встановлення приладів обліку води, пломбування та перехід на норму споживання – 24,  

Щодо видачі технічних умов та виконання робіт з прокладання мереж водопостачання і 

водовідведення – 26 , 

Щодо низького тиску водопостачання у багатоповерховому будинку – 2. 



Аварійні ситуації 
Кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах: 

    2014 рік  -  322,  

 в т.ч. на мережах підприємства —169  

  на відомчих мережах         -   74   

  на водопровідних вводах приватного сектору — 79  

                   2013 рік  -  393,  

 в т.ч. на мережах підприємства —171  

  на відомчих мережах         -   155   

  на водопровідних вводах приватного сектору — 67  

Термін усунення аварій не перевищував 8,5 годин 

  

Кількість аварійних ситуацій на каналізаційних мережах: 

    2014 рік — 4, 

 в т.ч. на головних колекторах — 2  

           

                     2013 рік — 11, 

 в т.ч. на головних колекторах — 2. 

  

Під час ліквідації аварій водопостачання і водовідведення для  населення міста не припинялось. 

  

 Усунено заторів на каналізаційних мережах: 

 2014 рік — 3134 

 2013 рік -   3138 

 

 У 2014 році аварійність з розрахунку на 1 км мереж складає: 

                     водопровідні мережі – 0,69 аварій/км, 

            каналізаційні мережі – 0,02 аварій/км. 

 

 



Аудиторський висновок  

За результатами фінансово-господарської діяльності  2013 та 2014 років , незалежними 

аудиторами проведено перевірку та надано наступні висновки: 

 

1) ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ-Центр" проведено  перевірку правильності 

ведення податкового та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  КП 

"Черкасиводоканал" за 2013 рік, та за 2014рік. 

 

  2) Аудит  фінансової звітності підприємства за 2013  та 2014 рік відповідно Положень 

міжнародних стандартів аудиту, відповідно до вимог Субкредитної угоди. 

 

 Зауваження та пропозиції, викладені у висновках незалежних аудиторів, враховані та 

усунуті. 



Контактні дані підприємства 

18 000 

м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12 

 37-33-00 (приймальня) 

 

ел.адреса: water2@uch.net 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


