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Місто Черкаси 

Засноване у 1284 році 

 

Населення: 284 766 осіб 

 

Площа: 69 км2 
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м. Черкаси 



Електричний транспорт. Поточна ситуація. 
     Міський електротранспорт в місті Черкаси введено з жовтня 1965 року.  

     Власником та одноосібним засновником підприємства є територіальна громада міста 

Черкаси в особі Черкаської міської ради. 

     Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та 

його Статуту, який затверджений Черкаською міською радою. 

 

     Електричний транспорт - один із основних елементів соціальної інфраструктури міста, що 

забезпечує потребу жителів у міських перевезеннях.  

 

Надійна і ефективна робота електричного транспорту є найважливішим показником 

соціально-політичної та економічної стабільності міста 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

Переваги електротранспорту  

 міста Черкаси: 

 

• екологічний  вид транспорту; 

• зручне розміщення маршрутів; 

• доступний тариф на проїзд  

     для населення 

• велика пасажиромісткість   
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Електричний транспорт. Поточна ситуація. 



План розміщення тролейбусів на маршрутах міста Черкаси 

Номер Найменування маршрута У робочі дні У вихідні дні 

К-ть машин Інтервал 
руху,хв 

К-ть машин Інтервал 
руху,хв 

1/1А «ЧЛФЗ Аврора» - санаторій «Україна» 9 10 1 90 

2 «вул.Пацаєва — АТЗТ «ЧШК» 1 75 1 75 

3 «Залізничний вокзал - санаторій 
«Україна» 

2 30 2 45 

4 «ВАТ «Хімволокно» - 
вул.Луначарського» 

1 120 1 120 

4А «Залізничний вокзал - 
вул.Луначарського» 

1 70 - - 

7 «ВАТ «Хімволокно» - вул.Можайського» 6 12 1 80 

7А «ВАТ «Хімволокно» - санаторій 
«Україна» 

5 20 - - 

8 «ЧЛФЗ Аврора» - вул.Руставі» 1 135 1 135 

8Р «ЧЛФЗ Аврора» - Аеропорт» 1 110 1/0 110 

10 «Річковий вокзал — вул.Конєва» 9 10 1 90 

14 «вул. Руставі - Аеропорт» 1 55 1 55 

50 «Вантажний порт - Аеропорт» 1 100 1/0 100 

Спец.(№6) Спецрейси на замовлення ПАТ «Азот» 5  - 1/3 - 

Всього   43   12   

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 19.10.2012 року №1489 



КП «ЧЕТС» ЧМР  обслуговує   12     маршрутів, річний   пробіг 
електротранспорту на рік становить близько  2 млн. маш. км.  

Схема тролейбусних маршрутів 
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100    
машиномісць 

протяжність 
контактної 

мережі по місту 

127,22 км 

потужність 
тягових 

підстанцій 

35000 
кіловат, що 
дозволяє 

експлуатувати 

405 одиниць 
рухомого 

складу 

199 
одночасно 

будівництво 11 
тягових 

підстанцій та 
контактної 

мережі було 
виконано на 
перспективу 

для 
задоволення 

потреб 
мешканців 

міста в 
пасажирських 
перевезеннях 

до 60 одиниць 
рухомого 

складу маємо 
можливість 
забезпечити 
одночасно 

перебування в 
обох напрямах 

по бульвару 
Шевченка 

проти 14 
одиниць на 
сьогодні в 
годину-пік 

на маршрутах 

задіяно 42 
одиниці 

рухомого 
складу. Це 

складає  

10,4 % від 
максимально 

можливого 

Виробнича потужність  підприємства 
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 Середньооблікова чисельність працівників підприємства складає 

342 особи.  

 Згідно даних обліку працівників  підприємства, щорічно спостерігається 

динаміка зменшення штату працівників. За останні 10 років зменшено 

чисельність працівників на  145 осіб, в  т.ч : водіїв   на 58 осіб; контролерів-

касирів, кондукторів  на 67 осіб; слюсарів на 31 особу; спеціалістів на 18 осіб. 

Структура штату КП 

«Черкасиелектротранс» 

Черкаської міської ради» 

станом на 01.01.2016 року 

Чисельність працівників  

КП «Черкасиелектротранс» Черкасьї міської ради» 
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275 
86% 

42 
14% 

Місце міського електротранспорту в структурі пасажирських 
перевезень станом на 01.01.2016 

 

Автоперевізники Електротранспорт 

185,4 
1% 

14173,7 
99% 

Кількість пільговиків, перевезених електротранспортом та 
автоперевізниками за  2015 рік, тис. 

Автоперевізники Електротранспорт 

 Пасажирські перевезення міським електротранспортом 



Динаміка перерозподілу платних пасажирів від КП―ЧЕТС‖ до 

автоперевізників з 1995 по 2015 роки 

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом має стійку щорічну 

тенденцію до зменшення.  

За останні 10 років пасажироперевезення зменшились на 32,5% 

За 2012-2015 р.р. перевезення  пасажирів електротранспортом мають стабільну 

динаміку. 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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Стан рухомого складу КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» за 

віком станом на 01.01.2016 року 

 

При нормативному терміні експлуатації тролейбуса - 10 років: 

- 71 од. ( 83,5% тролейбусів віком понад 20 років) 

- 1 од. ( 1,2% тролейбусів віком понад 15 років) 

Потреба в оновленні парку рухомого складу міського 

електротранспорту становить 71 од. 

Невідкладного капітального ремонту або реконструкції потребує 

36,3% загальної протяжності контактної мережі, 45,5% тягових 

підстанцій 

Динаміка скорочення та старіння рухомого складу 
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Оновлення електротранспорту 

У 2015 році закуплено за 
бюджетні кошти 8 
тролейбусів на суму  
32 040 тис. грн. 
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      Очікувані результати від оновлення електротранспорту 

• підвищить рівень комфорту для пасажирів, що виражає: 

  - підвищення безпеки пасажирів; 

  - підвищення швидкості пасажирських перевезень; 

  - поліпшення якості послуг. 

 

• низький рівень підлоги нових тролейбусів зробить доступними їх для 

осіб з обмеженими фізичними вадами; 

 

• поліпшить екологічний  стан в місті; 

 

• за рахунок високої провізної спроможності зменшить навантаження 

на пропускну спроможність вулиць і поліпшить стан організації 

вуличного руху в місті; 

 

• економія до 30% електроенергії на забезпечення руху тролейбусів. 
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Підтримка електротранспорту органами місцевого  

самоврядування на 2015 рік 

• на капітальний ремонт контактної мережі 535,3 тис. грн. 

• на придбання шин 1159,7 тис. грн. 

• на фінансову підтримку по погашенню боргу 
по пільгових пенсіях за минулі періоди 1380,68 тис. грн. 

• на погашення заборгованості податку з 
доходів фізичних осіб 400,8 тис. грн. 

Виділення бюджетних коштів: 
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Загальний обсяг пасажирських перевезень 
міським електротранспортом за 2015 рік склав 
19,6 млн. пасажирів, що на 1,1 млн. осіб більше в 
порівнянні з минулим роком, в т.ч.: 
- Платні пасажири - +0,3 млн. пас. (+5,9%) 
- Пільгові категорії - +0,8 млн.пас. (+6,2%) 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники роботи 

міського електранспорту 

Відповідно до заходів, направлених на 
покращення транспортного обслуговування 
населення підприємством, рівень покриття 
витрат власними доходами збільшився з 28,73% 
в 2014 році до 30,71% за 2015 рік.  
 

КП «Черкасиелектротранс» ЧМР» |2016 рік| 

Динаміка транспортної роботи, тис.маш.год Рівень покриття витрат власними доходами, % 



Експлуатаційні та фінансово-економічні показники роботи 

міського електротранспорту 

Зменшення транспортної роботи, неповне відшкодування витрат на пільгові 

пасажироперевезення та різниці в тарифах призводить до зниження рівня доходів 

підприємства міського електротранспорту та конкурентоспроможності і, як наслідок, 

погіршення фінансово-економічного стану. 

 -  2012 рік - 88,3 %  до плану асигнувань   (заборгованість Держбюджету перед КП 

“ЧЕТС”  

на 01.01.13 р. - 1795,7  тис. грн. ); 

 -  2013 рік - 77,4 %  до плану асигнувань  (заборгованість Держбюджету перед  КП 

“ЧЕТС”   на 01.01.14 р. -  3638,25  тис. грн.); 

 -  2014 рік — 81,6 %  до плану асигнувань  (заборгованість Держбюджету перед КП 

“ЧЕТС” на 01.01.15 р. -  1453,1   тис. грн.); 

 -  2015 рік — 87,1 %  до плану асигнувань  (заборгованість Держбюджету перед КП 

“ЧЕТС”  -  2353,4 тис. грн.) 

За підсумками  2015 року загальні доходи підприємства склали близько 90,7% від 

собівартості перевезень. Невідшкодовані витрати підприємству за 

пасажироперевезення становлять 9,3% або 2353,4 тис. грн. 
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Динаміка змін витрат і доходів КП «ЧЕТС», тис.грн 

59,0 

7,0 

28,0 

6,0 
9,3 

Субвенція за 
пільгові 
перевезення 

Дотація з місцевих 
бюджетів 

Доходи від 
перевезення 
пасажирів 

Інші доходи 

Невідшкодовані 
збитки 
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Разом доходи склали 26956,1  тис. грн. :   100% 

від перевезення:     

 - платних пасажирів 7514,2 тис. грн. 28% 

 - пільгового пасажира 16045,6 тис. грн. 59% 

Фінансова підтримка 1781,4 тис. грн. 7% 

Інші   

  

  

1614,9  тис. грн. 

  

  

  

6% 

Складові частини доходів за 2015 рік   

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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Джерела доходів КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»  
 

16045,6 
59% 

7514,2 
28% 

1781,4 
7% 

1614,9 
6% 

Від пільгових перевезень 

Від платних пасажирів 

Фінансова підтримка 

Інші 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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Разом витрати склали    

29723,9  тис. грн. : 

  100% 

від перевезення:     

 - заробітна плата з нарахуваннями на 

неї, в т.ч.:  

20696,5 тис. грн. 69%         

 - електроенергія 2894,4 тис. грн. 10% 

 - матеріали, запчастини, ПММ 2587,1 тис. грн. 9% 

 - пільгові пенсії 919,2 тис. грн. 3% 

 - інші 2626,7  тис. грн. 9% 

Складові частини витрат за 2015 рік 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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20696,5 
69% 

2894,4 
10% 2587,1 

9% 

919,2 
3% 

2626,7 
9% 

Заробітна плата з податками 

Електроенергія 

Матеріали і запчастини 

Пільгові пенсії 

Інші 

Структура витрат КП «Черкасиелектротранс» ЧМР» в 2015 році, тис. грн. 
 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік 
показує, що найбільшу питому вагу в структурі витрат займають 
витрати на заробітну плату та нарахування податків на неї —  разом 
69,6%, в т.ч. 

 - заробітна плата   15212,8 тис. грн. 51,2 % 

 - нарахуваннями на заробітну плату 5483,7 тис. грн. 18,4 % 

Рішенням зборів трудового колективу 30.05.2012 року колектив 
добровільно відмовився від нарахування будь-яких премій (крім 
контролерів-касирів за здану виручку)  до моменту подолання 
підприємством фінансових труднощів, чим зменшено навантаження 
на  своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства. 

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 

 Станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати заробітної 
плати працівникам підприємства становила 329,5 тис. грн., 
заборгованість по сплаті податків в бюджети всіх рівнів: ПДФО – 
1645 тис.грн., ЄСВ – 2657 тис. грн. 



За підсумками 2015 року недоотримання доходів від 

замовника в частині понесених витрат по перевезенню 

пільгових категорій громадян за договором державного 

замовлення склали 2353,4 тис. грн. Збільшились 

непродуктивні витрати  підприємства — штраф ПДФО за 

період 2011-2012 років — 622,3 тис. грн. Як наслідок — 

балансові збитки склали 2767,8 тис. грн. (збитковість 

підприємства – 9,3%). 

Без застосування штрафної санкції до підприємства та в 

разі надходження коштів в повному обсязі за виконану 

транспортну роботу з перевезення пільгових категорій 

громадян КП ―Черкасиелектротранс‖ мало отримати 

прибуток в розмірі  207,9 тис. грн 
  

Експлуатаційні та фінансово-економічні показники 
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Культурно-масова та оздоровча робота на підприємстві 

    На балансі підприємства є база відпочинку «Світанок» загальною 

площею 162,1 м2 , в т.ч. житлова площа 144,2 м2 (8 кімнат), яка знаходиться 

на березі річки Дніпро у селищі Свидівок Черкаського району. 

 За 2015 рік базу відвідало 104 працівника підприємства зі своїми 

сім’ями. 

 В 2015 році були організовані поїздки на Чорне море (селище 

Лугове Миколаївської області база відпочинку «Лаванда»), де 

оздоровились 45 працівників підприємства та 90 членів їх сімей. 

 Також організовувались поїздки вихідного дня для 105 осіб до 

Свято-Покровського Красногірського жіночого монастиря. 

 До Новорічних та Різдвяних свят 54 дитини отримали подарунки та 

запрошення на Різдвяні ранки. 

 Організовувались відвідування Черкаського драматичного театру 

та філармонії. 

 Проводились святкові заходи з нагоди 8-го березня, Дня 

працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, 50-річчя з дня 

заснування підприємства. 

 Організовувалась робота по збору речей та продуктів харчування 

для воїнів АТО.  

 Працівників підприємства — учасників АТО, колектив не залишає 

без моральної та матеріальної підтримки. 
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Основні проблеми 

•старіння та зменшення парку рухомого складу 

•зношеність контактних мереж, тягових підстанцій 

Зношеність та технічна відсталість основних фондів 

•зменшення обсягів транспортної роботи та пасажироперевезень  

•недостатній рівень комфортності перевезень  

•недостатній рівень обслуговування (інтервали на маршрутах не відповідають вимогам населення) 

•нерівні умови роботи з приватними автоперевізниками 

•неповне відшкодування витрат на пільгові пасажироперевезення та різниці в тарифах 

Незадовільний фінансово-економічний стан підприємства 

•відсутність в державному бюджеті коштів на реалізацію заходів Державної цільової програми розвитку міського 
електротранспорту на період до 2017 р. 

•неповне відшкодування витрат на пільгові пасажироперевезення 

Недостатня державна підтримка  міського електротранспорту 

•Недостатні темпи відновлення парку рухомого складу 

•недостатня компенсація з місцевих бюджетів витрат різниці в тарифах 

•відсутність договірних відносин між замовником і підприємством (невиконання Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про  затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським 
електричним транспортом» від 14.11.2012 №1045). 

•зволікання з проведенням транспортної реформи призводить до збільшення потреби у відшкодуваннівтрат з 
бюджетів всіх рівнів для КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» на покриття різниці між встановленим 
та економічно обгрунтованим тарифами на проїзд та на перевезення пільгових категорій громадян. 

Недостатня підтримка міського електротранспорту органами місцевого 
самоврядування 

 

Відсутність інвестицій у розвиток 



 

1. Проведення транспортної реформи в м. Черкаси 

2. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію положень Закону 
України «Про міський електричний транспорт». 

 

3. Оновлення рухомого пасажирського складу підприємства. 

 

4. Організація ефективного управління міським електротранспортом та 
належного використання його майнового комплексу. 

 

5. Забезпечення беззбиткового функціонування КП 
«Черкасиелектротранс» Черкаської міської  ради». 

 

6. Оновлення основних фондів та зниження енергоспоживання. 

7. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту, забезпечення 
сталого функціонування і динамічного його розвитку. 

Основні напрями перспективного розвитку КП 

«Черкасиелектротранс» Черкаської міської  ради» на 2016-2020 р.р. 



Пріоритетність руху електротранспорту міста Черкаси 

    В місті Черкаси електротранспорт є найстабільнішою і 

найнадійнішою структурою, і як би в житті ситуація не поверталась з 

цінами на пальне чи приватними автоперевезеннями, 

електротранспорт завжди бере на себе значну соціальну функцію 

по перевезенню, в тому числі пільгових категорій населення та 

цілком може бути прикладом для інших автоперевізників в 

запровадженні новітніх технологій для надання якісних послуг 

перевезення пасажирів. 

КП «Черкасиелектротранс» ЧМР» |2016 рік| 




