
    Черкаси  2015  



Звернення директора підприємства 

       КП ―Черкасиводоканал‖ - підприємство, профілюючим видом 

діяльності якого є надання населенню, організаціям, установам 

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; 

- 467 км водопровідних мереж і водоводів; 

- 274 км каналізаційних мереж і головних колекторів; 

- 45 підвищуючих насосних станцій; 

- 17 каналізаційних насосних станцій. 

 

Обсяг централізованого водопостачання у 2015 році складає 19,0 млн.м3, в 

т.ч. населення – 15,0 млн.м3 (79%), 4,0 млн.м3 (21%) -  підприємства, 

організації, установи.  

Обсяг послуг з централізованого водовідведення складає 17,0 млн.м3 в т.ч. 

населення – 13,4 млн.м3 (79%), 3,6 млн.м3 (21%) -  підприємства, 

організації, установи.  

 

       

 

    

 

 

 



 

Протягом звітного періоду, як і в попередні роки, черкащани отримували і 

отримують цілодобово питну воду, якість якої за всіма показниками 

відповідає державним стандартам.  

Це досягається завдяки послідовному впровадженню розроблених 

фахівцями перспективних програм підвищення якості питної води: 

застосування реагентів нового покоління та їх автоматизоване дозування 

.  У 2015 році виконано реконструкцію реагентного господарства 

Дніпровської  очисної станції з облаштуванням автоматичної системи 

приготування та дозування розчину сульфату амонію з сухих реагентів. 

Застосування вказаної технології забезпечує :  

 -  зменшення загальної витрати хлору , 

- зменшення концентрації хлорпохідних у питній воді, 

- точність дозування реагенту, 

- підвищує безпеку праці обслуговуючого персоналу.  

Якість питної води водопровідної оцінюється по 43 показниках, згідно 

ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною». Відхилення відсутні. 

На сьогодні лабораторією підприємства додатково контролюється вміст у 

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

Для  забезпечення якісного надання послуг водопостачання та 

водовідведення жителям міста Черкаси, з найменшими затратами 

матеріальних та трудових ресурсів, підприємством постійно 

впроваджуються відповідні заходи.  

  

 

 

    

 

 

 



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».  

Вказаним договором регламентуються якісні показники стічних вод, які 

підлягають очищенню. При наявності перевищень договором передбачено 

штрафні санкції. 

Однак, їх дотримання неможливе, оскільки лабораторією підприємства 

систематично фіксується перевищення гранично допустимих концентрацій 

(ГДК)  забруднюючих речовин не тільки в стічних водах промислових 

підприємств, але і в ―спальних― районах міста 

Так, при спільному відборі проб в житловому масиві ―Митниця‖ та у південно-

західному районі, за участі представників від ПАТ ―Азот‖, були зафіксовані 

порушення ГДК, які в декілька разів перевищували показники, передбачені 

договірними умовами, а саме: по амонію сольовому, ХСК, сірководню та фенолам.  

Однією з  основних причин погіршення якісних показників стічних вод є суттєве 

зменшення обсягів водоспоживання по м.Черкаси (відповідно, зменшуються і 

обсяги водовідведення). Як наслідок, стічні води не розбавляються належним 

чином, забруднюючі речовини істотно перевищують рівень допустимої 

концентрації і стають надмірним навантаженням для очисних споруд. 

Існуюча технологія очищення стічних вод, що застосовується на очисних спорудах 

ПАТ ―Азот‖, залишається незмінною протягом багатьох років і потребує 

радикального оновлення і застосування сучасних технологій очистки та 

знезараження стічних вод. 

 

    

 

 

 



Підприємством застосовуються контрольні заходи до підприємств міста з метою  

зниження росту забруднюючих речовин стічних вод. 

                     

При їх перевищенні КП ―Черкасиводоканал‖ відключає підприємства - порушників від 

каналізаційної мережі. 

 

Абоненти, які систематично порушують вимоги Правил приймання стічних вод в частині 

якісного складу стоків, розробляють заходи щодо доведення якості стоків до 

встановлених нормативів.  

 

В той же час, вплинути на зниження забруднюючих речових стічних вод, що потрапляють 

в каналізаційну мережу від населення (79,0% від загального обсягу стічних вод), 

адміністративними методами неможливо. 

 

Для вирішення проблеми якісного очищення стічних вод необхідна нагальна 

реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій. 

  

 

 

 



     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 2015 рік на мережах водопостачання 

ліквідовано: 

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

мережах КП  ―Черкасиводоканал‖ – 135 поривів, на 

відомчих мережах — 87 пориви, на мережах 

приватного сектору – 61, заміна засувок і ліквідація 

аварійних витоків. 

      За рік замінено непридатних до експлуатації 

чавунних засувок на засувки ― Батерфляй‖ в кількості 

- 138 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 18 водорозбірні колонки, 

проведено позапланове знезараження на  8. 
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   Замінено 166 пожежних гідранта та 

відремонтовано — 194 шт, виконано технічний 

огляд 1166 шт. пожежних гідрантів. 

    

    Відремонтовано 18 водорозбірні колонки,  

захлоровано – 8. 

 

    Дільницею мереж водовідведення виконано 

2633 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 — 158 шт, люків чавунних важких 

―КСU71Р EUROPA‖ з компенсаційними 

кільцями та з  логотипом міста — 148 шт, що 

встановлювалися на проїжджих частинах 

основних вулиць, люків полімерно пісчаних 

ПП — 547 шт. на зелених полосах вулиць. 



 

 

   На самопливних та напірних мережах 

водовідведення ліквідовано 2 пошкодження 

трубопроводів із заміною ділянок труб. 

 

   Прокладено за 2015 рік: 

 

- вул. Пастерівська – вул. Гоголя – методом 

санації виконано 102 м/п трубопроводу  Ø 600мм  

ПХВ, 

 

- вул. Б.Хмельницького – вул.Гоголя – методом 

санації виконано 53 м/п трубопроводу Ø 600мм  

ПХВ. 

 

      
 
 

 

 

   



Реконструкція фонтанів (у Долині троянд - 

обладнання фонтанів ―сухого типу‖,  на площі 

700-річчя) – орієнтовна вартість 1,45 млн.грн; 

Освітлення башти Шухова  - 170,0 тис.грн; 

Встановлення установок доочищення питної води в 

місцях одночасного перебування великої 

кількості людей з ПДК – 481,5 тис.грн. 

Будівництво водопровідної мережі до житлового 

будинку по вул. Портовій, 10 та гуртожитку по 

вул. Портовій, 12 – 82,1 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Перспективи розвитку  
 соціально-екологічний напрямок  для міста  



Кадрова політика 

 

Над виконанням основних завдань підприємства працює колектив чисельністю 

637 осіб (станом на 01.01.2016 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 2015 році 715 осіб. Фактична чисельність — 640 ос. 

 

       

У  2015 році  фактична чисельність працівників  становить  640 чол. (нижча від 

штатної на 10,5%) – за рахунок плинності кадрів та непередбачуваних  

невиходів працівників з різних причин (хвороба, непередбачувана відпустка 

без збереження та ін.).  

 

    

 

 

 



Структура персоналу за категоріями працівників у 2015 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 

2014 105 605 710 2980 

2015 105 605 710 3305 

Кількість ІТР 

(штатна), осіб 

105 

14,8% 

Кількість 

робітників (штатна), 

осіб 

605 

85,2% 

Кадрова політика 



 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 2015 році: 

* підвищили кваліфікацію – 5 працівників 

підприємства; 

*пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці – 617 працівника підприємства (з них 5 

працівників – через навчальні заклади); 

* 10 фахівців підприємства відвідали науково-

практичні семінари та конференції. 

  

Порівняно - у 2014 році: 

 * підвищили кваліфікацію – 17 працівників 

підприємства; 

*пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці – 431 працівник підприємства ( з них 5 

працівників – через навчальні заклади); 

* 14 фахівців підприємства відвідали науково-

практичні семінари та конференції.  

 

 

 



Офіційно відзначені досягнення 

          

        Підприємством отримана почесна грамота – ―Краще 

підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

України‖ .       
        

         Діяльність трудового колективу підприємства 

неодноразово відзначались винагородами, дипломами. 

 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 Федераціі профспілок – 1 працівник; 

-почесною грамотою президії обкому профспілки – 1 

працівник; 

- почесними грамотами міськвиконкому було відзначено 5 

працівників; 

- подякою міського голови - 5 працівників; 

-почесною грамотою до Дня працівника ЖКГ - 39 працівників, 

-Подякою Прем’єр-міністра України  - 1 працівник. 

 

   

  

 
 

 

 

 

 



 Своєчасна та в повному обсязі оплата за 

централізоване 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. 

 

 Споживачі мають можливість 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. 



Санація каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській 

та по вул. Гоголя (протягом 2016-2018 рр.) 

 

Будівництво очисних споруд промивних вод на 

Дніпровській водоочисній станції. 

 

Технічне переоснащення та реконструкція  

водопровідних та каналізаційних мереж. 

 

Реконструкція водоводу по вул.Громова від вул. 

Коцюбинського до проспекту Хіміків (заміна 

трубопроводу Dу 100 мм на Dу 400 мм). 

 

Реконструкція  локального водозабору ―Геронимівка‖ 

(заміна насосних агрегатів, трубопроводів та 

впровадження системи управління). 

 

 

 

 

 

Перспективи розвитку – планується: 



Фінансові результати діяльності 

за 2015 рік 



Реалізація послуг  

Обсяги реалізації 2015 року в розрізі споживачів : 
Водопостачання Водовідведення 

У 2015 році обсяги склали : водопостачання – 19009,5 тис.м3, водовідведення – 17259,5 тис.м3. 

Зниження обсягів реалізації  у 2015 році порівняно з 2014р (водопостачання на 8.5%, водовідведення 

– на 8.7% ) обумовлено збільшенням кількості абонентів з лічильниками, що сприяє більш 

економному і раціональному використанню питної води . Так, кількість абонентів з лічильниками 

(населення) зросла на 9.7% у 2015 порівняно з 2014 роком .  
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11142,5; 59% 

Населення (гаряче 
водопостачання); 

3516,8; 18% 

бюджетні  
установи; 778,8; 

4% 

Інші споживачі; 
3571,4; 19% 



Фінансовим планом КП «Черкасиводоканал» на 2015 рік передбачено отримання доходів всього 

на рівні : 

128,0 млн.грн, фактично отримано доходів всього на рівні 215,0 млн.грн, що становить 168,0% 

від запланованого, в т.ч.:  

 від централізованого водопостачання та водовідведення план - 122 ,4 млн.грн ; факт - 122,6 

млн.грн, що становить 100% від запланованого; 

 від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими 

замовленнями споживачів) план - 4,6 млн.грн ; факт - 4,9 млн.грн -106,5% від запланованого ; 

 інші операційні доходи (отримання плати за скид понаднормативних забруднень, 

компенсаційні відшкодування по переданим в оренду нежитловим приміщенням, 

відшкодування судових витрат) : план -0,6 млн.грн ;    факт - 9,8 млн.грн, левову частку яких 

становить субвенція з державного бюджету на погашення різниці в тарифах з 

централізованого водопостачання і водовідведення рівні 8,8 млн.грн., з неї: на погашення 

заборгованості за електроенергію – 1,5 млн.грн, погашення частини субкредиту- 7,3млн.грн; 

 інші доходи (амортизація від безкоштовно отриманих основних засобів) план -0,5 млн.грн ,  

      факт - 77,7млн.грн –за рахунок отримання доходу від зміни курсу валют при її купівлі-

продажу для здійснення розрахункових операцій на рівні 76,8 млн. гривень (внаслідок 

придбання запірної арматури для модернізації об’єктів, передбачених субкредитом МБРР). 

 

 

    

 

 

 

Виконання показників фінансового плану 
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Виконання показників фінансового плану 

Доходи (тис.грн). 

 

    

 

 

 

Централізоване 

водопостачання,  

водовідведення 

122 563 

57% 

інші операційні доходи: 

від надання послуг на 

сторону підрозділами 

підприємства; 4 922; 2% 

інші операційні доходи : 

Інші доходи 

1 016 

1% 

Субвенція з різниці в 

тарифах; 8 831,8; 4% 

Інші доходи; 77 708; 36% 



Загальна сума витрат, затверджених фінансовим планом підприємства на 2015 рік, 

становить 273,6 млн.грн. За результатами діяльності підприємства у 2015 році, фактичні 

витрат становлять 294,7 млн.грн, що становить 107,6% від запланованого,  

в т.ч.: 

На здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 

План  

 133,0 млн.грн, які включають: 126,1млн.грн - собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт та послуг), 4, 3млн.грн - адміністративні витрати, 2,6 млн.грн - витрати на збут; 

Факт 

 125,4 млн.грн, що становить 94,3% від запланованого, які включають: 117,9млн.грн - 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), 4,6млн.грн - адміністративні 

витрати,  2,9млн.грн - витрати на збут. 

  

Зменшення фактичних витрат основної діяльності відносно планових зумовлено економним 

споживанням електроенергії, зменшенням витрат на очищення стічних вод у зв’язку зі 

зниженням обсягів перекачування стічних вод за 2015 рік на 10,5%, а також зменшенням 

витрат на технічне обслуговування підкачуючих насосів холодної води, встановлених в ЦТП 

(фінансовим планом передбачено зростання вартості ТО з січня 2015 року, яке фактично 

відбулось у червні 2015 року).  

 

 

    

 

 

 

Витрати 



На здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими замовленнями 

споживачів) 

План – 6,1млн.грн; 

Факт – 6,3млн.грн – що становитиме 103,3% від запланованого.  

При цьому дохідна частина становить 106,5% порівняно з плановими; 

На здійснення іншої операційної діяльності 

План  - 7,6млн.грн, які включають витрати, пов’язані зі стягненням з КП «Черкасиводоканал» на користь 

ПАТ «Азот» втрат від інфляції, трьох відсотків річних та пені за несвоєчасну оплату послуг з очищення 

стічних вод, згідно з рішенням Київського апеляційного господарського суду в розмірі 5,3млн.грн; 

Факт – 10,4 млн.грн, що становить 136,8%  від запланованого.  

Зростання обґрунтовується збільшенням на 152,6% витрат, пов’язаних зі стягненням з КП 

«Черкасиводоканал» на користь ПАТ «Азот» втрат від інфляції, трьох відсотків річних та пені за 

несвоєчасну оплату послуг з очищення стічних вод, згідно з судовими рішеннями в розмірі 8,4млн.грн; 

інші витрати – 2,0 млн.грн (в т.ч.судові витрати, термін відшкодування яких настає після винесення 

судового  рішення , та інші). 

Фінансові витрати (сплата відсотків за обслуговування субкредиту в рамках Проекту «Розвиток міської 

інфраструктури») 

План  -0,8млн.грн; 

Факт – 1,0млн.грн, що становить 119% від запланованого. 

Зростання витрат обґрунтовується зміною курсу валют на дату сплати відсотків. 

Інші витрати 

План – 126,1 млн.грн. - неопераційна курсова різниця (переоцінена сума отриманої та не повернутої позики 

МБРР, термін сплати якої не настав). 

Факт  - 151,6млн.грн, що становить 120,2% від запланованого. Зростання пов’язане зі зміною неопераційної 

курсової різниці на дату складання балансу. 

 

 

    

 

 

 

Витрати 



Витрати (факт, тис.грн). 

 

    

 

 

 

Витрати 

Витрати основної 

діяльності 

(централізоване 

водопостачання та 

водовідведення); 

125408,6; 43% 

Надання послуг 

та виконання 

робіт підрозділами 

підприємства за 

окремими 

замовленнями; 

6261; 2% 

Інші операційні 

витрати; 10388,1; 3% 

Інші  витрати; 

152604,8; 52% 



 

    

 

 

 

Структура витрат основної діяльності факт 2015 р. 

Витрати виробничої 

собівартості; 117879,0; 

93% 

Адміністративні 

витрати; 4556,4; 4% 

Витрати на збут; 

2973,2; 2% 

Фінансові витрати; 

1024,2; 1% 



Показники  План , тис.грн Факт , тис.грн Відхилення (+, -)  

Пояснення та обґрунтування 

відхилення від запланованого рівня  

1  2 3 4 5 

Витрати     

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та 

послуг) (розшифрувати)  126 091,1 117 879,0 -8212,1 

Зниження фактичних витрат 

собівартості відносно планових 

зумовлено економним споживанням 

електроенергії, зменшенням витрат 

на очищення стічних вод у звязку зі 

зниженням обсягів перекачування 

стічних вод на 10,5%, а також 

зменшенням витрат на технічне 

обслуговування підкачуючих 

насосів холодної води, встановлених 

в ЦТП (фінансовим планом 

передбачено зростання вартості ТО 

з січня 2015 року, яке фактично 

відбулось у червні 2015 року) 

витрати на сировину і основні матеріали 17333,7 14 168,9   

витрати на паливо 

3313,6 3 343,7   
витрати на електроенергію 16436,9 15 260,9   

витрати на оплату праці 24264,5 23 682,1   
єдиний соціальний внесок 8923,1 8 629,6   

амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів 13695,6 13 794,6   
Інші витрати, в т.ч.: 42 123,7 38 999,2   

технічне обслуговування підкачуючих насосів холодної 

води, встановлених в ЦТП 8847,1 8 018,0     

витрати на очищення, перекачування стоків та 

відшкодування частини екологічного податку 

30602,4 28 319,8     

рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України, екологічний податок, рентна плата 

за користування надрами для видобування корисних 

копалин, рентна плата за спеціальне використання 

води, плата за землю 

1567,4 1 466,0     

інше (медогляд працівників, обов'язкове страхування, 

охорона насосної станції "ІІІ підйом" (сигнальна 

кнопка), послуги для цехів підприємства 

спеціалізованих організацій тощо) 

1106,8 1 195,4     



Показники  План , тис.грн Факт, тис.грн  

Відхилення (+, 

-)  

Пояснення та обґрунтування 

відхилення від запланованого 

рівня  

1  2 3 4 5 

Адміністративні витрати, усього, зокрема: 4 305,3 4 556,4 251,1 

Збільшення фактичних 

адміністративних витрат 

відносно планових зумовлено 

перерозподілом фонду оплати 

праці, який за результатами 

роботи за 2015 рік відповідає 

затвердженому структурою 

тарифів на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення рівню 

витрати, пов'язані з використанням службових 

автомобілів  93,3 78,4    

витрати на консалтингові послуги         

витрати на страхові послуги         

витрати на аудиторські послуги  186,4 185,8    

інші адміністративні витрати (розшифрувати)  4 025,6 4 292,2    

витрати на оплату праці 2 551,9 2 772,3     

єдиний соціальний внесок 890,9 956,1     

матеріальні витрати 304,7 279,1     

інші 278,1 284,7     

          

Витрати на збут (розшифрувати)  2573,2 2 973,2 400,0 

Збільшення фактичних витрат на 

збут відносно планових 

зумовлено перерозподілом 

витрат на послуги з 

централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем) 

за результатами розгляду 

поданих до державного 

регулятора розрахунків 

відповідних тарифів. Інфляційні 

процеси - зростання індексу 

інфляції до 143,3%  з початку 

року. 

витрати на оплату праці 1537,1 1 699,4   

єдиний соціальний внесок 579,2 617,1   

матеріальні витрати 207,5 333,9   

інші 249,4 322,8   



Показники  План , тис.грн Факт , тис.грн Відхилення (+, -)  

Пояснення та обґрунтування 

відхилення від запланованого 

рівня  

1  2 3 4 5 

Інші операційні витрати (розшифрувати)  13 690,1 16 649,1 2 959,0 

Перевищення фактичних витрат 

над плановими, повязане зі 

стягненням з КП 

«Черкасиводоканал» на користь 

ПАТ «Азот» втрат від інфляції, 

трьох відсотків річних та пені за 

несвоєчасну оплату послуг з 

очищення стічних вод, згідно з 

рішеннями господарського суду 

Черкаської області та Київського 

апеляційного господарського 

суду, прийнятими у лютому та 

червні 2015 року відповідно 

 

1.Інші операційні витрати ( від надання послуг) 

6 067,8 6 261,0  193,2 

2.Інші операційні витрати, в т.ч.: 7 606,4 10 372,2  2765,8   

штрафи, пені 5 346,0 8 441,5  3095,5   

Фінансові витрати (розшифрувати)  844,3 1 024,2 

179,9 

  зростання  курсу долара до гривні 

на час сплати зобов'язань по 

кредиту МБРР, порівняно з 

очікуваним по розрахунку 

витрати на обслуговування позики МБРР 844,3 1024,2 179,9    

Інші витрати, в т.ч.: 126 145,3 151 580,6 25 435,3   

неопераційна курсова різниця 126 124,9 151 560,6 25 435,7 
переоцінка кредитних зобов'язань на 

дату складання балансу  



Фінансовий результат  
План,  

тис.грн 

Факт, 

тис.грн Примітки 

Основна діяльність 

(централізоване водопостачання, 

водовідведення ) -11 407,8 -3 869,5 

Отримання збитку повязано з постійним зростанням цін на матеріальні та 

енергетичні ресурси, витрати на які не відшкодовуються в повній мірі діючими 

тарифами, що зумовлено несвоєчасним та не в повній мірі переглядом тарифів 

державним регулятором. 

 Фактично за 2015 рік отримано менший збиток ніж передбачено, що стало 

можливим завдяки більш економному споживанню електроенергії, 

зменшенням витрат на очищення стічних вод у зв’язку зі зниженням обсягів 

перекачування стічних вод на 10,5%, та ін. 

Надання послуг на сторону за 

окремими замовленнями 
714,8 833,1 

Фактичний рівень прибутку перевищив плановий завдяки виконанню більшої 

кількості робіт за окремими замовленнями 

Інша операційна діяльність (в 

т.ч.субвенція з різниці в тарифах, 

пені, штрафи, судові витрати) -7015,8 -540,0 

Збиток передбачений у зв’язку з нарахованими пенею, 3% річних та втратами 

від інфляції за несвоєчасну оплату послуг з очищення стічних вод ПАТ «Азот» 

згідно з рішенням господарського суду Черкаської області. Отримання у 2015 

році з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, дало змогу зменшити фактичний рівень збитку порівняно з 

запланованим 

Інша діяльність (неопераційна 

курсова різниця – при переоцінці 

позики МБРР, термін сплати якої 

не настав) -125684,9 -74 294,9 

Збиток передбачено з урахуванням витрат від зміни неопераційної курсової 

різниці (зміна курсової різниці при переоцінці суми (квартальна, або на момент 

здійснення оплати по контракту) отриманої та не повернутої позики МБРР.  

Зменшення збитку від іншої діяльності у 2015 році досягнуто завдяки 

отриманню доходу від зміни курсу валют при здійснені операцій з їх купівлі-

продажу для розрахунків 

Фінансова діяльність 0 422,2 

До інших фінансових доходів віднесено отримані відсотки за розміщеними 

короткостроковими депозитами, кошти яких акумулювалися для виплати 

заробітної плати в поточному періоді 

Надання послуг з 

централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем) -2223 -2 172,2 

Збиток отримано у зв’язку з тим, що до фінансового плану не включено дохід 

від даного виду діяльності, що повязано з відсутністю затвердженого 

державним регулятором відповідного тарифу 

Всього по підприємству -145 616,7 -79 621,3 



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

 

 

 

У 2015 році сплачено до місцевого бюджету податків та зборів 4,7 млн.грн. 
 
Отримані кошти від місцевого бюджету  

(внески в статутний капітал), тис.грн. 

У 2014 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний фонд - 11,1тис.грн  

                            та із державного бюджету 49600,2 тис.грн. субвенції на різницю в тарифах. 

У 2015 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний фонд - 612,2тис.грн  

                            та із державного бюджету  8831,8 тис.грн. субвенції на різницю в тарифах. 

Використання бюджетних коштів факт 2015 р. 

Назва обєкту Фінансування 

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

централізоване водопостачання та водовідведення 

8831,8 
 

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

295,5 
 

фінансування за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища на облаштування зони відпочинку - сквер "Водограй" 316,7 
Загальна сума: 

9444,0 



 

 

 

 

 

             Державне регулювання діяльності комунального 

підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 

здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг. 

             Економічно обґрунтовані тарифи на централізоване 

водопостачання та водовідведення для КП «Черкасиводоканал» 

встановлені постановою НКРКП від 30.05.2014 № 637, введені в 

дію з 01.07.2014 та сформовані на базі цін 2013 року. 

              В подальшому здійснювалось лише їх коригування в 

частині енергетичної та інвестиційної складових. 

              Для порівняння, в діючих тарифах передбачений індекс цін 

виробників промислової продукції на рівні – 108,6%, фактично за 

2014-2015 роки він становить – 165,3%. 

               Як наслідок, несвоєчасне та не в повній мірі коригування 

тарифів державним регулятором, призводить до відсутності 

можливості покриття діючими тарифами фактичних витрат на 

здійснення централізованого водопостачання та водовідведення. 

               Що, в свою чергу, спричиняє зростання кредиторської 

заборгованості підприємства перед постачальниками товарів та 

надавачами послуг, зокрема за електроенергію, очищення стічних 

вод. 

               Так, порівняння  основних кредиторів наведено на 

діаграмі. 

 

 

 

Тарифна політика 



Кредиторська заборгованість підприємства, тис.грн. 
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             У 2014 році підприємством отримано субвенцію з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці 

в тарифах в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ 

«Азот» за очищення стічних вод в сумі 35 671,0 тис. грн. 

           Протягом 2015 року проводились судові засідання за 

позовом ПАТ «Азот» до КП «Черкасиводоканал» з приводу 

несвоєчасної оплати послуг з очищення стічних вод, за 

результатами яких прийнято рішення про стягнення з 

нашого підприємства пені, 3% річних та втрат від інфляції 

на загальну суму  8 283,1 тис. грн. та донарахована сума за 

очищення стічних вод в розмірі 8 934,1 тис.грн. 

             На кінець 2015 року заборгованість перед ПАТ 

«Азот» становила 24 466,2 тис. грн з урахуванням вказаних 

штрафних санкцій. 

             Також, на збільшення заборгованості за постачання 

електроенергії впливає несвоєчасне відшкодування 

місцевим бюджетом нашому підприємству пільг та 

субсидій, які надаються населенню на оплату послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення. На 

кінець 2015 року заборгованість по пільгам та субсидіям 

становила 5 725,2 тис. гривень. 
 

 

 

Кредиторська заборгованість підприємства, тис.грн. 



Будівля насосної станції І-го підйому 
до модернізації 

Будівля насосної станції І-го підйому 
після модернізації 

Будівля насосної станції ІІ-го підйому до 
утеплення Будівля насосної станції ІІ-го підйому в процесі 

утеплення 

Впровадження заходів забезпечить: 

- зменшення витрат електроенергії на 

опалення приміщень для підтримання 

оптимальної температури в будівлях ;     

- збільшення терміну експлуатації будівель; 

- зменшення зимових втрат тепла . 

 

Протягом 2015 року виконувалися заходи з енергозбереження  :   
 

1. Утеплення будівель насосних станцій І-го, ІІ-го та ІІІ-го підйомів 

Енергоефективність 



2. Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівель гасіїв 

гідроударів №1, №2, №3 на території ДВС КП «Черкасиводоканал» в с. Сокирно, Черкаського 

району, Черкаської області. 

  

Впровадження заходів забезпечить: 

          - зменшення витрат електроенергії на опалення приміщень для підтримання оптимальної 

температури в будівлях ; 

- збільшення терміну експлуатації будівель; 

- зменшення зимових втрат тепла;  

- зменшення споживаної потужності радіаторів опалення; 

- прискорений стік атмосферних опадів за рахунок більшого нахилу; 

- обслуговування конструкції покрівлі через горишний простір; 

- зменшення ризику засмічення або замерзання внутрішнього водостоку; 

- відсутність необхідності механічного очищення покрівлі від снігу при екстремальних 

навантаженнях; 

- можливість регулярного нагляду за вологовим станом утеплювача і герметичності покрівлі. 

             До капітального ремонту                       Після капітального ремонту 



Гасії гідроударів №1, №2, №3 на 
території ДВС до капітального 
ремонту 

 

Гасії гідроударів №1, №2, №3 на 
території ДВС після капітального 
ремонту 

Досягнутий ефект: 

-загальне споживання електроенергії на опалення приміщень після зовнішнього утеплення 

будівель зменшиться на 20% (з 367 тис.кВт/год до 290 тис. кВт/год); 

- реконструкція котельні забезпечить зменшення забруднення повітря шкідливими 

речовинами (зола, сірчаний ангідрид, діоксин азоту), які утворюються в процесі 

спалювання; зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування; зменшення витрат на 

вугілля. 



       3.  Реконструкція котельні КП «Черкасиводоканал» з встановленням двох твердопаливних 

котлів. 

         Котельна Дніпровської водоочисної станції обладнана котлами, які були встановлені з дня 

введення її в експлуатацію (1975 рік).  

          На сьогодні, вони є морально і фізично застарілими, з низьким коефіцієнтом ККД  і значним 

використанням палива. При реконструкції замінені старі три котли ВНІСТО-0,63 на 2 сучасні 

твердопаливні з ККД  85% (встановлено два твердопаливних водогрійних котли «Каlvis-500» 

тепловою потужністю 500 кВт, монтаж установки хімічного пом’якшення води, мультициклону). 

            Впровадження проекту забезпечить: 

- зменшення забруднення повітря шкідливими речовинами, які утворюються в процесі спалювання; 

 - зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування; 

 - зменшення витрат палива до 30% (близько 130 т вугілля). 



Котельна до модернізації 
Котельна в процесі модернізації 

Котельна після модернізації 



     4. Реконструкція водопровідних мереж: 

 

 1.від ЦТП до ж/будинку №22 по вул. 30 років Перемоги – 290 м, 

2. по вул. Героїв Сталінграда – 301 м, 

3. внутрішньоквартальної водопровідної мережі по бульв. Шевченка за 

Будинком зв’язку – 145 м. 

 

  



5. Реконструкція кабельних ліній КЛ-10 кВ від ПС 

“Черкаська” до ГКНС-1. 

 

6. Модернізація каналізаційних насосних станцій  

КП «Черкасиводоканал» . 

 

      Здійснення модернізації 5-х районних каналізаційних 

насосних станцій, які не ввійшли  в обсяг модернізації за 

кошти кредиту Світового банку.  

       Передбачена заміна насосних агрегатів, запірної арматури, 

труб обв’язки та обладнання системи управління. 

  

      Впровадження заходів забезпечить: 

 

 - зменшення обсягів споживання електроенергії;  

-збереження необхідних обсягів водовідведення; 

-зменшення експлуатаційних витрат, пов'язаних 

 з ремонтом, обслуговуванням насосного обладнання та 

ліквідацією аварій; 

- безаварійну роботу насосного обладнання; 

- покращення загального технічного стану насосних станцій. 

Після модернізації: 



            Внаслідок модернізації (за кошти субкредиту МБРР) у 2013-2014 рр. двох головних каналізаційних та 

семи  районних каналізаційних насосних станцій, із 17 КНС, що знаходяться на балансі підприємства та 

трьох водопровідних насосних станцій І, ІІ та ІІІ підйомів, було замінено : 
                     

 Каналізаційних насосних агрегатів – 20 од. (основні насоси) та 2 од. (аварійні насоси); 

 Водопровідних насосних агрегатів – 11 од. (основні насоси) та 6 од. (дренажні насоси); 

 влаштування автоматизованої системи управління із встановленням перетворювачів частоти на 

насосних агрегатах – 17 од.; пристроїв плавного пуску – 16 од., 

   ГКНС № 2                   

до модернізації 

         ГКНС № 2 

після модернізації 



Насосний агрегат водопровідної насосної 

станції 3-го підйому 

до модернізації 

Насосний агрегат водопровідної насосної 

станції 3-го підйому 

після модернізації 



                     

-встановлено: приладів обліку стічних вод – 14 од., приладів обліку на водоводах –  8 од., 

ультразвукових рівнемірів – 9 од.; 

-замінено лічильників електроенергії – 24 од. 

-замінено запірну арматуру (ножові засувки Ду 100-500мм – 39 од.) на каналізаційних насосних 

станціях, запірну арматуру -76 одиниць (затвори дискові поворотні Ду 600-1200мм – 59 од.; 

засувки ножові Ду 1000-1400мм – 3 од.; засувки Ду 600мм – 2 од.; засувки Ду 80-150мм – 12 

од.) на водопровідних насосних станціях. 

 

 

 



      Досягнутий ефект : 

 

по модернізованих каналізаційних насосних станціях: 

- зменшення обсягів споживання електроенергії в середньому на 35% або 1,9 млн. кВт/год на 

рік; 

- зменшення витрат на оплату праці за рахунок скорочення посад машиністів каналізаційних 

насосних станцій – 9 одиниць (683,7 тис. грн. на рік); 

- покращення гідравлічного режиму системи водовідведення.   

 

 

 по модернізованих водопровідних насосних станціях:  

- зменшення обсягів споживання електроенергії в середньому на  31 % або 4,0 млн. кВт/год на 

рік; 

- зменшення експлуатаційних витрат на ремонт та обслуговування (777,7 тис. грн. на рік); 

- зменшення витрат на оплату праці за рахунок скорочення посад машиністів (88,3 тис. грн. на 

рік);  

- покращення надійності експлуатації технологічного обладнання.  

 

        В цілому, внаслідок енергоефективних заходів по водопостачанню та водовідведенню, 

економія електроенергії у 2014році становить близько 8,5 млн. кВт/год на рік, порівняно із 

показниками базового 2008 року.-11,6 млн.грн.  Проте, необхідно відмітити, що  на кінець 

2014 року вартість 1 кВт/год електроенергії зросла порівняно  із 2008 р.  (ініціація  

інвестиційного проекту) в 2,6 рази (1,5098 грн/кВт-год). На сьогодні – 3,1 рази (1,8250 

грн/кВт-год). 

 

 

 



Звернення , скарги 

Обгрунтовані скарги за 2015 рік відсутні. 

 

Звернення громадян із заявами та листами за 2015 рік з наступних питань: 

Повірка лічильників – 45, 

Про тимчасово відсутню особу – 4 , 

Про перерахунок – 22 , 

Щодо розрахунків – 50 , 

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 – 20 , 

Щодо низького тиску водопостачання у багатоповерховому будинку – 3. 

 

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 . 



Аварійні ситуації 

Кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах: 

    2015 рік  -  283,  

 в т.ч. на мережах підприємства —135  

  на відомчих мережах         -   87   

  на водопровідних вводах приватного сектору — 61. 

                     2014 рік  -  322,  

 в т.ч. на мережах підприємства —169  

  на відомчих мережах         -   74   

  на водопровідних вводах приватного сектору — 79  

Термін усунення аварій не перевищував 8,5 годин. 

  

Кількість аварійних ситуацій на каналізаційних мережах: 

    2015 рік — 2, 

 в т.ч. на головних колекторах — 2  

           

                     2014 рік — 4, 

 в т.ч. на головних колекторах — 2  

  

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

  

 Усунено заторів на каналізаційних мережах: 

 2015 рік — 2633 

 2014 рік – 3134 

 

 У 2015 році аварійність з розрахунку на 1 км мереж складає: 

                     водопровідні мережі – 0,61 аварій/км, 

            каналізаційні мережі – 0,01 аварій/км. 

 

 



Аудиторський висновок  

За результатами фінансово-господарської діяльності  2014 та 2015 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 2014 рік та за 2015 рік. 

 

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

Положень міжнародних стандартів аудиту, відповідно до вимог Субкредитної угоди. 

 

3)  Ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.11.2013 по 31.08.2015, 

проведена Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області. 

 

4) Захід державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання 

вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, проведений Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2015 році. 

 

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

усунуті в ході перевірок. 



Дякую за увагу! 


