
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.

 Електричний транспорт - один із основних елементів соціальної інфраструктури
міста  Черкаси. Комунальне  підприємство  «Черкасиелектротранс»  Черкаської  міської
ради  забезпечує  пільговими  перевезеннями  всі  категорії  громадян  згідно  чинного
законодавства  України.  Надійна  і  ефективна  робота  електричного  транспорту  є
найважливішим показником соціально-політичної та економічної стабільності міста.

Перевагами  електротранспорту  міста  Черкаси  є  екологічність,  зручна  схема
розміщення  маршрутів,  доступний  тариф  на  проїзд  для  населення,  велика
пасажиромісткість.

Комунальне  підприємство  «Черкасиелектротранс»  Черкаської  міської  ради
(скорочена  назва  –  КП  «ЧЕТС»)  –  є  правонаступником  Державного  комунального
підприємства  «Черкаське  тролейбусне  управління»,  зареєстроване  в  Черкаському
міськвиконкомі 06.03.1992 року і є самостійним суб’єктом господарювання, створене для
задоволення  суспільних  та  особистих  потреб  шляхом  систематичного  здійснення
діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та статутом.

Органом управління підприємства є департамент житлово-комунального комплексу
виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку,
власного комерційного ризику, бюджетного фінансування цільових програм, прийнятих
Черкаською міською радою.

Головною метою діяльності  підприємства  відповідно до статуту  є  забезпечення
високого  рівня  культури  обслуговування  пасажирів  та  задоволення  потреб  мешканців
територіальної громади в пасажирських перевезеннях.

Діяльність підприємства спрямована на досягнення  головної мети  та реалізацію
основних цілей:

 здійснення регулярних перевезень тролейбусами мешканців та гостей міста;
 підвищення рівня  якості,  комфортності  та  безпечності  пасажирських  перевезень

міським електротранспортом;
 залучення  ширшого  кола  споживачів  до  користування  послугами  міського

електротранспорту, зокрема, молоді;
 оновлення  рухомого  складу,  проведення  усіх  видів  ремонтів,  обслуговування  та

підтримання рухомого складу в належному технічному стані;
 забезпечення беззбиткової роботи КП «ЧЕТС»;
 забезпечення розвитку міського електротранспорту;
 підготовка та підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів рухомого складу та інших;
 надання послуг підприємствам та населенню в задоволенні їх потреб, організація

оздоровчої роботи, надання послуг базою відпочинку.
Станом на 01.01.18 на балансі КП «ЧЕТС» обліковується 100 одиниць рухомого

складу, із них – 93 пасажирські, 3 спеціальні, 4 учбові. Із загальної кількості рухомого
складу 72 тролейбуси вичерпали свій нормативний термін експлуатації.  Підприємство
здійснює перевезення громадян міста на 15 маршрутах завдяки потужностям 11 тягових
підстанцій і протяжності контактної мережі 127,22 км.


