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КП “Черкасиводоканал” - підприємство, профілюючим

видом діяльності якого є надання населенню, організаціям,

установам послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення.

Персоналом підприємства обслуговується:

- Дніпровська водоочисна станція потужністю 90,6 тис.куб.м

води на добу;

- насосна станція ІІІ-го підйому;

- 471 км водопровідних мереж і водоводів;

- 283 км каналізаційних мереж і головних колекторів;

- 45 підвищуючих насосних станцій;

- 17 каналізаційних насосних станцій.



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. Завдяки виконаній у 2015 році реконструкції реагентного господарства Дніпровської

водоочисної станції з облаштуванням автоматичної системи приготування та дозування розчину

сульфату амонію з сухих реагентів, протягом 2020 року вказана технологія забезпечила:

- зменшення загальних витрат хлору,

- зменшення концентрації хлорпохідних у питній воді,

- точність дозування реагенту,

- підвищення безпеки праці обслуговуючого персоналу.

Якість питної води водопровідної оцінюється по 58 показниках, згідно ДСанПіНу 2.2.4-171-10

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відхилення відсутні.

Для забезпечення якісного надання послуг водопостачання та водовідведення жителям міста Черкаси, з

найменшими затратами матеріальних та трудових ресурсів, підприємством постійно

впроваджуються відповідні заходи.



Підприємством застосовуються контрольні заходи до підприємств міста з метою
зниження росту забруднюючих речовин стічних вод.

При їх перевищенні КП “Черкасиводоканал” застосовує до підприємств – порушників
заходи, передбачені Правилами приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу
м. Черкаси.

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 (72,2% від загального обсягу водовідведення),
адміністративними методами неможливо. На сьогодні побутові стічні води від
населення по багатьох показниках перевищують гранично допустимі концентрації
забруднення. Це обґрунтовується зниженням водоспоживання при незмінному
використанні миючих засобів та скиду фекалій.

Для вирішення проблеми якісного очищення стічних вод необхідна реконструкція
каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій.



На сьогодні, оновлення зношених основних фондів

залишається першочерговим завданням підприємства.

Зусилля колективу спрямовуються на підтримання в

технічно справному стані мереж та споруд

водопроводу та каналізації.

Так, за 2020 рік на мережах водопостачання

ліквідовано:

239 поривів на трубах різних діаметрів, в т.ч. на

мережах КП “Черкасиводоканал” – 142 пориви, на

відомчих мережах — 51 порив, на мережах

приватного сектору – 46, проведена заміна засувок і

ліквідація аварійних витоків.

За рік замінено непридатних до експлуатації

чавунних засувок на засувки “Hawle” в кількості -

76 шт. Ø 50-600мм.
-



Замінено 11 пожежних гідрантів, виконано

технічний огляд 380 пожежних гідрантів.

Відремонтовано 8 водорозбірних колонок.

Дільницею мереж водовідведення виконано 3207

промивок каналізаційних мереж протяжністю

137,307км.

Виконувався технічний огляд та обслуговування

каналізаційних колодязів.

Постійно велися роботи по капітальному та

поточному ремонту оглядових колодязів і камер, на

що було використано люків полімерно пісчаних ПП

— 204 шт., люків «Касі» - 50 шт. та кришок ПП -

252 шт.



Також у 2020 році здійснено аварійно відновлювальні

роботи на мережах водопостачання:

- водовід Ø 1000мм с. Свидівок (виконано демонтаж та

монтаж металевої вставки Ø 1000мм L=5м.п.)

та водовідведення:

- вул. Новопречистенська - Нарбутівська, прокладено

методом санації трубу Ø 250мм L=45м.п., трубу Ø 350мм

L=200м.п.;

- вул. 30 Років Перемоги - Сумгаїтська, прокладено

методом санації трубу Ø 400мм L=33м.п., трубу Ø 500мм

L=626м.п. та трубу Ø 600мм L=9м.п.;

- вул. Богдана Хмельницького - бул. Шевченка,

прокладено методом санації трубу Ø 600мм L=60м.п.



За рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку:

 Завершено реконструкцію головних каналізаційних колекторів міста по вул. Гоголя та

вул. Чигиринській;

Продовжуються роботи по об'єктах:

 Будівництво очисних споруд промивних вод Дніпровської водоочисної станції;

 Технічне переоснащення Автоматизованої системи управління технологічними

процесами (АСУТП) з використанням SKADA.



Над виконанням основних завдань підприємства працює колектив

чисельністю 671 осіб.

Структура персоналу за категоріями працівників у 2020 році

Кількість ІТП 

(штатна), осіб

130

16,3%

Кількість

робітників

(штатна), осіб

667

83,7%

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 2020 році:

* підвищили кваліфікацію – 6 працівників підприємства;

*пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці – 612 працівників 

підприємства;

* 10 фахівців підприємства відвідали науково-практичні семінари та конференції.

Для порівняння - у 2019 році:

* підвищили кваліфікацію – 34 працівники підприємства;

*пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці – 614 працівників 

підприємства (з них 11 працівників – через навчальні заклади);

* 40 фахівці підприємства відвідали науково-практичні семінари та конференції.



Офіційно відзначені досягнення

У 2020 році, 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 відзначено:

- почесною грамотою Обласного комітету профспілки – 5 працівників;

- почесними грамотами Виконавчого комітету було відзначено 5 працівників;

- подякою міського голови - 5 працівників;

- почесною грамотою до Дня працівника ЖКГ – 36 працівників;

- почесною грамотою Черкаської обласної ради – 2 працівників;

- цінним подарунком – 3 працівників;

- почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації – 1 працівника;

- почесною грамотою та грамотою Асоціації «Укрводоканалекологія» - 1 та 4 працівників

відповідно.



Висока якість та безперебійність централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення більшою

мірою залежить від своєчасної та повної оплати за спожиті

послуги абонентів. Тому Службі обліку реалізації води і стоків

приділяється особлива увага.

Для покращення обслуговування споживачів та підвищення

рівня оплати на підприємстві створено декілька сучасних

сервісів: Viber бот, Telegram бот та особистий кабінет споживача

на сайті КП «Черкасиводоканал». Завдяки онлайн ресурсам

можна не виходячи з дому передати показники лічильників води,

ознайомитися з поточними нарахуваннями за спожиті послуги та

оплатити їх, отримати консультацію спеціаліста тощо. Окрім

онлайн сервісів, для вирішення будь-яких питань в

дистанційному режимі на підприємстві також працює колл-центр.

Такі види комунікації дозволяють підприємству й надалі

ефективно працювати в умовах запровадження Урядом

запобіжних профілактичних заходів, які направлені на

мінімізацію ризику поширення COVID-19.

Також, зважаючи на критичну важливість вчасної оплати за

надані послуги, працівники служби систематично проводять ряд

заходів для зменшення заборгованості населення перед

підприємством: проводять роз’яснювальну роботу з боржниками

як в телефонному режимі, так і під час особистого спілкування на

дільницях, розносять попередження та приписи, пропонують для

вирішення питання укласти договір реструктуризації та інше.



За позикові кошти Світового банку підрядною організацією “КСМ-ГРУП” у 2019 році
завершено роботи по реконструкції головного каналізаційного колектору міста по
вул. Чигиринській та по вул. Гоголя.

Фірмами “CORAL” (Румунія) та UAB “Elsis TS” (Литва) триває реалізація контрактів:
«Будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції» та
«Впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами з
використанням SСADA» відповідно.

Також у 2020 році реалізовано проект:

CHS-ICB-05 «Лабораторне обладнання для поліпшення контролю якості води».

У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету профінансовано:

Утримання питних фонтанчиків;

Утримання міських фонтанів.

Передбачається виконати у 2021 році за кошти міського бюджету:

- Реконструкцію ділянки головного каналізаційного колектору по просп. Хіміків від
вул. Чорновола до вул. Сурікова. Кошторисна вартість – 37,146 млн. грн;

- Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами комерційного обліку.
Вартість виконання робіт – 22,0 млн. гривень.

Перспективи розвитку:



Фінансові результати діяльності 

за 2020 рік



Обсяги надання комунальних послуг 

Обсяги реалізації 2020 року в розрізі споживачів:

У 2020 році обсяги склали: водопостачання – 17,3 млн.м3, водовідведення – 15,5 млн.м3.

Зниження обсягів реалізації у 2020 році порівняно з 2019 роком (водопостачання на 2,3%, 

водовідведення – на 3,1%) обумовлено збільшенням кількості абонентів з лічильниками, що сприяє 

більш економному і раціональному використанню питної води. 



Виконання показників фінансового плану

Доходи 

Фінансовим планом КП «Черкасиводоканал» на 2020 рік передбачено отримання доходів 
всього на рівні 285,4 млн.грн,  фактично отримано доходів на загальну суму 321,0 млн.грн, 
що становить 112% від запланованого, в т.ч.: 

* від централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),
плата за абонентське обслуговування: план – 234,3 млн.грн; факт – 276,4 млн.грн, що
становить 118% від запланованого;

* від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності (надання послуг за окремими
замовленнями споживачів): план – 13,0 млн.грн; факт – 13,0 млн.грн;

* інші операційні доходи (фінансова підтримка на відшкодування поточних витрат -
36,2 млн.грн, отримання плати за скид понаднормативних забруднень, компенсаційні
відшкодування по переданим в оренду нежитловим приміщенням, відшкодування судових
витрат): план – 37,6 млн.грн; факт – 8,9 млн.грн (зменшення фактичного показника проти
планового обґрунтовується ненаданням підприємству з міського бюджету фінансової
підтримки на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської
діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням
нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту);

* інші доходи та інші фінансові доходи (амортизація від безкоштовно отриманих основних
засобів): план - 0,5 млн.грн; факт – 22,7 млн.грн, в тому числі 22,0 млн. гривень нарахований
балансовий дохід внаслідок перерахунку зобов’язань майбутніх періодів в залежності від
зміни курсу валют на дату балансу.



Доходи
Виконання планових показників, млн. грн



Доходи 

Доходи (тис.грн).



Витрати

За результатами діяльності підприємства у 2020 році, фактичні витрати становлять

361,9 млн.грн, в т.ч.:

На здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), плата за абонентське обслуговування

План

* 278,8 млн.грн, які включають: 247,7 млн.грн - собівартість реалізованої продукції (товарів,

робіт та послуг), 12,6 млн.грн - адміністративні витрати, 13,8 млн.грн - витрати на збут та

фінансові витрати – 4,7 млн.грн.

Факт

* 257,1 млн.грн, що на 7,8% менше від запланованого, які включають: 227,3 млн.грн -

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), 13,8 млн.грн - адміністративні

витрати, 13,3 млн.грн - витрати на збут та 2,7 млн.грн - фінансові витрати.

Зменшення фактичних витрат основної діяльності відносно планових зумовлено

зменшенням витрат на очищення стічних вод у зв'язку зі зниженням їх обсягів, витрат на

паливно-енергетичні ресурси, а також витрат на оплату праці.



Витрати
Витрати - факт 2020 року, млн. грн



Витрати
Структура витрат основної діяльності - факт 2020 року, млн. грн



Найменування виду 

діяльності

План, 

тис.грн

Факт, 

тис.грн Примітки
Основна діяльність (централізоване 

водопостачання та водовідведення, 

послуги з централізованого 

постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), 

плата за абонентське 

обслуговування) -44 459,1 19 306,0

У 2020 році забезпечено прибутковість основної 

діяльності підприємства за рахунок цільового 

прибутку, включеного до тарифів для забезпечення 

сплати основної суми субкредиту МБРР

Здійснення інших, крім 

ліцензованих видів діяльності 

(надання послуг за окремими 

замовленнями споживачів)
1 501,2 1 797,0

У 2020 році досягнуто збільшення рівня 

прибутковості

Інша операційна діяльність та 

Інша діяльність (неопераційна 

курсова різниця – при переоцінці 

позики МБРР, термін сплати якої не 

настав) 34 353,9 -57 051,0

Отримання збитку від іншої операційної та іншої 

діяльності у 2020 році  обгрунтовується зміною 

неопераційної курсової різниці (зміна курсової 

різниці при переоцінці суми (квартальна, або на 

момент здійснення оплати по контракту) отриманої 

та не повернутої позики МБРР)

Податок на прибуток -1 550,5 -4 990,0

Всього по підприємству -10 154,5 -40 938,0

Фінансові результати діяльності за 2020 рік



Податки та збори, сплачені до місцевого бюджету
У 2020 році сплачено податків і зборів 63,0 млн. грн., в т.ч. до 

місцевого бюджету – 18,0 млн. грн. 

Отримані кошти з місцевого бюджету

Використання бюджетних коштів - факт 2020 року, тис.грн

Назва об'єкту Фінансування

Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків №№162-170 по вулиці 

Грушевського 24,3

Загальна сума: 24,3

У 2019 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний

капітал – 656,9 тис. грн

та фінансову підтримку на погашення заборгованості по

гарантійним зобов'язанням – 18 163,1 тис. грн.

У 2020 році отримано із місцевого бюджету внески в статутний

капітал - 24,3 тис. гривень.



Державне регулювання діяльності комунального підприємства

«Черкасиводоканал» Черкаської міської ради здійснює Національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг.

У 2020 році, як і в попередні роки, діючі тарифи на комунальні

послуги не забезпечували отримання доходів на рівні, необхідному для

покриття економічно обґрунтованих витрат нашого підприємства.

Так, на початку 2020 року діяли тарифи, встановлені на 2019 рік та

введені в дію з 01.10.2019 на централізоване водопостачання та

централізоване водовідведення (постанова НКРЕКП від 17.09.2019

№ 1968) та з 01.04.2019 на послуги з централізованого постачання

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових

систем) (постанова НКРЕКП від 19.03.2019 № 348).

Наступним етапом зміни тарифів на централізоване водопостачання

та централізоване водовідведення, які були введені з 05.02.2020, стало

прийняття постанови НКРЕКП від 04.02.2020 № 283.

Проте, враховуючи неможливість якнайшвидшого укладення з усіма

споживачами договорів згідно з умовами, визначеними Законом України

«Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-

VIII, підприємство було змушене застосовувати тарифи на послуги з

Тарифна політика



централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), що призводило до недоотримання підприємством

необхідного доходу.

Отже, несвоєчасне встановлення тарифів Національною комісією та недосконалість

нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність підприємства,

призводять до відсутності можливості покриття діючими тарифами фактичних економічно

обґрунтованих витрат і зобов'язань, які виникають у нашого підприємства в процесі

забезпечення споживачів комунальними послугами з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення.

Наслідком такої ситуації є утворення кредиторської заборгованості у підприємства

перед постачальниками товарів та надавачами послуг, а також відсутність джерел для того,

щоб в повній мірі виконувати зобов'язання по сплаті основної суми субкредиту МБРР.

Так, порівняння основних кредиторів наведено на діаграмі:



Кредиторська заборгованість підприємства, тис. грн



Звернення, скарги

Обгрунтовані скарги за 2020 рік відсутні.

Звернення громадян із заявами та листами за 2020 рік з 

наступних питань:

Про тимчасово відсутню особу – 5,

Про перерахунок – 9,

Щодо розрахунків – 25.

Обгрунтовані скарги за 2019 рік відсутні.

Звернення громадян із заявами та листами за 2019 рік з 

наступних питань:

Про тимчасово відсутню особу – 5,

Про перерахунок – 16,

Щодо розрахунків – 14.



Аварійні ситуації

Кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах:

2020 рік  - 239, 

в т.ч. на мережах підприємства — 142

на відомчих мережах    - 51   

на водопровідних вводах приватного сектору — 46.

2019 рік  - 218, 

в т.ч. на мережах підприємства — 127 

на відомчих мережах         - 48 

на водопровідних вводах приватного сектору — 43.

Кількість аварійних ситуацій на каналізаційних мережах:

2020 рік — 3,

в т.ч. на головних колекторах — 3.

2019 рік — 2,

в т.ч. на головних колекторах — 1.

Усунуто заторів на каналізаційних мережах:

2020 рік — 3207

2019 рік — 3046

У 2020 році аварійність з розрахунку на 1 км мереж складає:

водопровідні мережі – 0,51 аварій/км,

каналізаційні мережі – 0,01 аварій/км.



Аудиторський висновок 

За результатами фінансово-господарської діяльності 2019 та 2020 років,

незалежними аудиторами проведено наступні перевірки:

Аудит фінансової звітності КП «Черкасиводоканал», проведений

ТОВ «ВЕТАС-АУДИТ» за 2019 рік та 2020 рік.

Зауваження та пропозиції, викладені у висновках незалежних аудиторів,

враховані та усунуті в ході перевірок.

Адреса КП «Черкасиводоканал»: вул. Г. Сагайдачного, 12, м. Черкаси, 18036

Телефон: (0472) 37-33-00; електронна пошта: water2@uch.net




