
Пояснювальна записка 

до річного плану господарської (ліцензованої) діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення по Диканському комбінату комунальних підприємств 

на 2023 рік. 
Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється 

ліцензіатами відповідно до річних планів господарської діяльності з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, економічно обгрунтованих планованих витрат, визначених на 
підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних 
нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства з 
урахуванням основних особливостей технологічних процесів відповідного виробництва, техніко-
економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, цін 
на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. 

Річні плани господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на 
підставі фактичних за останні п'ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших 
техніко-економічних факторів, зокрема: 
- зміни обсягів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в 

результаті економічного розвитку населеного пункту; 
- здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат 

у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних 
ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості послуг з 
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; 

- удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування і очищення 
води і стічних вод у результаті автоматизації та механізації виробництва, зміни мереж і обладнання, 
застосування енергозберігаючих технологій; 

- підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці у зв’язку з удосконаленням 
операційно-виробничого планування, систем управління, поліпшенням матеріально - технічного 
забезпечення господарської діяльності та вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. 

        Річні плани господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 
водовідведення погоджуються уповноваженим органом в установленому законодавством порядку. 

При складанні річного плану господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення Диканським комбінатом комунальних підприємств враховано основні 
особливості технологічних процесів виробництва, в тому числі галузевих технологічних нормативів 
використання питної води на підприємстві. 

Річний план господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення розроблено окремо за видами господарської діяльності (водопостачання, 
водовідведення) на підставі фактичних даних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з урахуванням укладених 
договорів із споживачами. 

Згідно річного плану господарської діяльності з централізованого водопостачання та центра-
лізованого водовідведення на 2023 рік планується підняття води в кількості 650 тис. куб. м., витрати та 
втрати води на технологічні та господарські потреби визначено на рівні 214,5 тис. куб. м., втрати та не 
обліковані витрати води заплановано в розмірі 42,5 тис. куб. м. 

Визначена планова реалізація води в розмірі 393 тис. куб. м., в тому числі: 
- на потреби населення 368 тис. куб. м., 
- бюджетним установам 12 тис. куб. м., 
- іншим споживачам 13 тис. куб. м. 

Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 87 тис. куб. м. 
Загальний обсяг водовідведення 87тис. куб. м, в тому числі: 

- населення 56 тис. куб. м., 
- бюджетних установ 11 тис. куб. м., 
- інших споживачів 20 тис. куб. м. 
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