
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  Виконавчий  комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 29.04.2021 № 214 

 с.Боратин 

 

Про затвердження коригованих тарифів 

на послуги  з  водопостачання та  водовідведення,  

що надаються ВКП «Грань» Боратинської сільської ради 

 

Розглянувши звернення ВКП «Грань» Боратинської сільської ради про 

необхідність корегування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, 

керуючись законами України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про питну воду 

та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів  на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

12.09.2018  № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 

встановлення» та з метою  встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з 

водопостачання та водовідведення, здійснення господарської діяльності ВКП «Грань» 

Боратинської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради,  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити тарифи на послуги, що надаються ВКП «Грань» для населення, 

бюджетних установ і інших організацій та споживачів в такому розмірі: 

1) з водопостачання  за 1 м.куб.  -  13,09 грн. 

2) з водовідведення  за 1 м.куб.  -  59,32 грн. 

2. Відповідно до «Програми відшкодування різниці в тарифах на житлово-

комунальні послуги ВКП «Грань» Боратинської сільської ради на 2021 рік, визначити 

відшкодування різниці в тарифах на послугу з водовідведення за рахунок коштів місцевого 

бюджету для населення у розмірі - 41,52 грн. за 1 м. куб. 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 

– пункт 1 та пункт 2 рішення виконкому Гіркополонківської сільської ради від 

24.09.2020 № 143 «Про затвердження коригованих тарифів на послуги з водовідведення, що 

надаються ВКП «Грань»; 

– підпункт 1 пункту 1 рішення виконкому Гіркополонківської сільської ради від 

18.05.2019 № 57 «Про затвердження коригованих тарифів на послуги з водопостачання, 

водовідведення і вивезення твердих побутових відходів, що надаються Гіркополонківським 

ВКП «Грань». 

4. Визначити, що дія даних тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення 

застосовується до правовідносин з 01 червня 2021 року до моменту затвердження нових 

тарифів.  



5. ВКП «Грань» Боратинської сільської ради здійснювати розрахунки зі 

споживачами, відповідно до тарифів, встановлених цим рішенням.  

6. Дане рішення опублікувати на веб-сайті Боратинської сільської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Віктора Бехнюка. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Сергій ЯРУЧИК 

 

Андрій Мороз 

 

 

 

 

 


