
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
03 квітня 2020р.   смт.Ємільчине №38 
 
Про погодження річного плану 
господарської діяльності із 
централізованого водопостачання та 
водовідведення КП «Водоканал» на 
2020 рік 

 

 
Керуючись вимогами п.1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово- комунальні послуги», розглянувши подання начальника КП 
«Водоканал» від 25.02.2020 року № 140 щодо погодження річного плану господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік по смт. 
Ємільчине, з метою здійснення контролю за господарською діяльністю, підвищення 
ефективності роботи комунального підприємства, виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити річний план господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення КП «Водоканал» Ємільчинської селищної ради  на 12 місяців з 01.01.2020 
року по 31.12.2020 року по смт Ємільчине(додається). 
 
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста з 
питань містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
селищної ради  Данюка В.П. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П 

 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 03 квітня 2020р. №38 

 
Пояснювальна записка 

до річного плану господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення КП «Водоканал» Ємільчинської селищної ради  на 12 місяців з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 року, по смт Ємільчине 
 

При складанні річного плану господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення 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 
водовідведення розроблено окремо за видами ліцензованої діяльності (водопостачання, 
водовідведення) на підставі фактичного за останні п’ять років та прогнозованого обсягів 
централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених договорів із 
споживачами та затверджено рішенням виконкому Ємільчинської селищної ради. 
 

Згідно річного плану господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення на 2020 рік планується підняття води насосними станціями І підйому в 
кількості 89,2 тис. куб. м., витрати на технологічні та господарські потреби визначено на 
рівні 7,2 тис. куб. м., втрати та не обліковані витрати води заплановано в розмірі 6 тис. куб. 
м. 
 
Визначена планова реалізація води в розмірі 76 тис. куб. м., в тому числі: 
 
- на потреби населення 63 тис. м., 
- бюджетним установам 8 тис. куб. м., 
- іншим споживачам 5 тис. куб. м. 
 
Плановий пропуск стоків через очисні споруди визначено в розмірі 23,6 тис. куб. м.  
 
Загальний обсяг водовідведення 32,5 тис. куб. м, в тому числі: 
 
- населення 23 тис. куб. м., 
- бюджетних установ 7 тис. куб. м., 
- інших споживачів 2,5 тис. куб. м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІЧНИЙ ПЛАН 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КП 

«Водоканал» Ємільчинської селищної ради на 12 місяців з 01.01. 2020р по 31.12.2020р по 
смт Ємільчине Житомирської області 

 
 

Значення, тис.куб.м 

фактично № з/п 

  
  
  

Показники 

Код 
рядка 

  
  
  2015 

рік 
2016 
рік 

2017 
рік 

поперед
ній до 

базового 
2018 рік 

базовий 
період 

2019рік 

передба
чено 

діючим 
тарифо

м 

  

плановий 
період 

2020 рік 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Обсяг І підйому води, 

усього 1 85,9 89,2 90,6 96,2 89,5 77,3 89,2 

1.1. 
у т.ч.: поверхневий 

водозабір 2 - - - - - - - 

1.2. підземний водозабір 3 85,9 89,2 90,6 96,2 89,5 77,3 89,2 

1.3. покупна вода 4 - - - - - - - 

1.4. 
покупна вода в 

природному стані 5 - - - - - - - 

2. 

Витрати води 
технологічні до ІІ 

підйому 6 - - - - - - - 

3. 

Втрати води 
технологічні до ІІ 

підйому 7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

4. 
Обсяг реалізації води 

до ІІ підйому 8 - - - - - - - 

5. 
Подано води в мережу 

(ІІ підйом), усього 9 78,7 82 83,4 89 82,3 70,1 82 

5.1. 
у т.ч. покупна питна 

вода 10 - - - - - - - 

6. 

Витрати питної води 
після ІІ підйому, 

усього 11 6,5 5,8 5,4 8,4 6,4 6 6 

  у т.ч. на потреби:  

6.1. 
водопровідного 

господарства 12 6,5 5,8 5,4 8,4 6,4 6 6 

6.2. 
каналізаційного 

господарства 13 - - - - - - - 

7. 

Обсяг реалізації 
питної води іншим 

ВКГ 14 - - - - - - - 

8. 

Втрати та 
необліковані витрати 
питної води після ІІ 

підйому 15 - - - - - - - 

9. 

Обсяг реалізації 
послуг 

централізованого 
водопостачання, 

усього 16 72,2 76,2 78 80,6 75,9 64,1 76 

9.1. у т.ч. на потреби:  17 59,1 62,5 63,7 66,7 62,5 52,8 63 



населення 

9.2. бюджетних установ 18 7,1 8,3 8,8 9,5 8,4 7,7 8 

9.3. інших споживачів 19 6 5,4 5,5 4,4 5 3,6 5 

9.4. інших ВКГ 20 - - - - -   - 

10 

Обсяг пропуску 
стічних вод через 
очисні споруди, 

усього 21 32,5 34,5 33,4 23,5 - 26,6 23,6 

10.1. 
у т.ч. біологічна 
очистка стоків 22 32,5 34,5 33,4 23,5 - 26,55 23,6 

11. 

Обсяг реалізації 
послуг з 

централізованого 
водовідведення, 

усього 23 33,5 35,5 34,4 32,3 30,8 36,4 32,5 

у т.ч. на потреби:  

11.1. населення 24 21,6 24,6 23,6 22 21,7 24,6 23 

11.2. 

інших водопровідно-
каналізаційних 

господарств 25 - - - - - - - 

11.3. бюджетних установ 26 7,6 5,8 6,9 7,8 7,1 5,1 7 

11.4. інших споживачів 27 4,3 5,1 3,9 2,5 2 6,7 2,5 

 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 




