
 

Шановна громадо! 

 

 Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» Черкаської міської ради створене в 1963 році з метою 

утримання та ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення міста 

Черкаси.  

 

На даний час на балансі підприємства знаходиться мережі зовнішнього 

освітлення міста: 

 508 тис. 20 м – повітряних та кабельних ліній; 

 

 13 793 світлоточок  різних типів та модифікацій,  

в т.ч.  з лампами розжарювання     – 3 019 шт. 

  з газорозрядними ртутними лампами  – 3 540 шт. 

  з газорозрядними натрієвими лампами  – 5 849 шт.  

  з світлодіодними лампами    – 837 шт. 

  з енергозберігаючими лампами    – 548 шт. 

 

 117 шт. електричних шаф живлення та обліку типу І-710, які 

укомплектовано ячейками автоматизованої системи 

дистанційного управління зовнішнім освітленням. 

 

Підприємство виконує ремонтні роботи в електромережах.. 

 За 2015 рік підприємством була проведена робота по реконструкції та 

ремонту мереж зовнішнього освітлення міста на суму 9 млн. 767,14 тис. грн., а 

саме: 

 проведена реконструкція існуючих мереж зовнішнього освітлення по 

наступних вулицях: 

1. вул. Калініна від вул. Горького до вул. Вербовецького; 

2. вул. Ватутіна від вул. Рябоконя до вул. Пацаєва; 

3. вул. Канівській; 

4. вул. Чекістів; 

5. вул. Б. Хмельницького від вул. Г. Дніпра до вул. Гагаріна. 

 проведена заміна існуючих світильників на світлодіодні  з покращеними 

енергоємними та світловими характеристиками по наступних вулицях: 

1. вул. Смілянська – замінено 91 світильник; 

2. вул. Благовісна від вул. Дашковича до вул. Можайського – 

замінено 76 світильників; 

3. вул. Гагаріна  - замінено 151 світильник; 

4. бул. Шевченка  - замінено 336 світильників 

 проведена реконструкція мереж зовнішнього освітлення  прибудинкових 

територій: 

1. житлових будинків № 9, 11, 13, 19, 21, 23 по вул. Героїв 

Сталінграда; 

2. житлових будинків № 21, 25, 27по вул. Гагаріна; 

3. житлових будинків № 49, 51по вул. Гагаріна; 

4. біля будинків № 91, 93, 95 по вул. Котовського; 

5. житлових будинків № 42-52 по вул. Чигиринська; 



6. житлового будинку № 469 по вул. Благовісній; 

7. житлових будинків № 6, 8 по вул. Добровольського; 

8. житлових будинків № 33, 35, 37, 39 по вул. Гагаріна; 

9. житлових будинків № 81, 83, 85, 87 по вул. Героїв Дніпра; 

10.  житлових будинків № 106, 108, 110 по вул. Чехова; 

11. житлових будинків № 5, 7, 9, 9/1, 11, 13  по вул. Гайдара. 

 проведена реконструкція мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї 

між житловим будинком по вул. Смілянській № 106, 106/1, 106/2, 108 по 

напрямку до житлового будинку по вул. Хоменка. 

 

В соціальному житті міста підприємство приймає активну участь, а саме 

працівники підприємства: 

 прикрашають місто до свят; 

 встановлюють та прикрашають Новорічні ялинки на площах міста; 

 проводять реконструкцію мереж зовнішнього освітлення і т.д. 

 

Протягом останніх років на підприємстві проводилася значна робота по 

заміні старих неефективних світильників на ефективне енергозберігаюче 

обладнання. 

На сьогоднішній день стан освітлення міста є задовільним.  

Поточний ремонт та обслуговування мереж зовнішнього освітлення 

міста здійснюється підрядною організацією,  з якою,  в результаті проведення 

процедури конкурсних торгів,  Департамент ЖКК уклав договір на надання 

послуг. 

 

КП «Міськсвітло» на сьогоднішній день є  балансоутримувачем споруд 

(мереж зовнішнього освітлення міста),  яке проводить наступні роботи: 

 утримує на балансі відповідне майно, 

 забезпечує управління цим майном і несе 

відповідальність за його експлуатацію  та збереження згідно 

з законом, 

  веде облік та розрахунки спожитої електричної енергії 

для забезпечення потреб електроустановок,  

 забезпечує організацію експлуатації електроустановок 

(електротехнічного та електротехнологічного обладнання), 

 надає послуги пульту по управлінню вуличним 

освітленням.  

 

Включення освітлення міста здійснюється згідно добового графіка, 

розробленого лабораторією МЖКГ України для міста Черкаси та 

затвердженого рішенням МВК № 956 від 23.12.1970 року.   

Управління зовнішнім освітленням міста проводиться з єдиного 

диспетчерського пункту з допомогою безпровідного зв’язку.  

Комп’ютеризована програма диспетчеризації по заданій програмі 

дозволяє включати та виключати зовнішнє освітлення в двох режимах 

(повний режим – до 24-00, та черговий режим -  з електропостачанням 40 % 

світильників), а також перевіряти стан мереж, режим та якість роботи 

зовнішнього освітлення.  

 



 

Чисельність та підпорядкованість працівників підприємства 
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Загальна кількість працюючих на підприємстві – 14 осіб.  

 

На підприємстві проводиться навчання працівників робочих 

спеціальностей. 

 

Директор підприємства за свою роботу отримує заробітну плату згідно 

контракту, яка складається з окладу та надбавки за інтенсивність праці та 

особливий характер роботи в розмірі  20 % від окладу. Інших доходів 

директор не має. 

 

 

Окремі показники підприємства за 2015 рік: 

 середня заробітна плата на підприємстві -  4 965 грн. 

 сплачено податків та зборів до бюджету 501,1 тис. грн. 

 отримано від місцевого бюджету: 

 –  внески до статутного фонду підприємства 9 767,14 тис. грн.; 

 --  відшкодування витрат за використану електроенергію для 

зовнішнього освітлення міста 2 807,4 тис. грн.; 

 -  фінансова підтримка на забезпечення послуг 

балансоутримувача – 45,0 тис. грн. 

 

 

 



 

Структура доходу підприємства, % 
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Структура витрат підприємства, % 

54%

20%

6%

17%

3%
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 Показники фінансово-господарської діяльності підприємства : 

 

 2014 рік, 

тис. грн. 

2015 рік, 

тис. грн. 

Дохід від реалізації послуг 3 612,5 4 191,9 

ПДВ 602,1 698,6 

Чистий дохід від реалізації послуг 3 010,4 3 493,3 

Інші доходи (амортизація) 525,7 699,3 

Інші операційні доходи (матеріали після 

реконструкції з енергозберігаючими технологіями) 
 407,8 

Інші фінансові доходи  46,0 

Усього доходів 3 536,1 4 646,4 

   

Собівартість реалізованих послуг 3 123,4 3 720,7 

Адміністративні витрати 750,6 822,1 

Інші витрати 89,9 246,1 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

0,9  

Усього витрат 3 964,8 4 788,9 

   

Валовий прибуток -113,0 -227,4 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

- 795,2 - 881,9 

Фінансовий результат від звичайної 

діяльності до оподаткування 

- 428,7 - 142,5 

Чистий прибуток   

Чистий збиток 428,7 142,5 

 

На отримання збиткового результату в результаті господарської 

діяльності в 2015 році  вплинула амортизація, яка становить 78,3 тис. грн.  

 

 

 

 

Адреса підприємства: 

18015, м. Черкаси, 

вул. Гоголя, буд. 301, тел. (0472)37-70-56, 

електронна адреса   kpmisksvitlo@ukr.net 

  

 

 

 

 

Директор КП «Міськсвітло»     В.О.Терьохін 


