
ПРОЄКТ 

 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

    .01.2021 № __                                                                                 
с. Боратин       
 

 

Про встановлення тарифу для  

споживачів, які є суб’єктами господарювання  

у сфері централізованого водовідведення,  

що надається ВКП «Грань» 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-

комунальні послуги», Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 01.06.2011 

року № 869 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 року № 291), постанови Кабінету 

Міністрів України № 467 від 10 червня 2020 року «Про внесення змін до Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», 

з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із 

наданням послуг з централізованого водовідведення, розглянувши звернення ВКП «Грань», 

виконавчий комітет сільської  ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Встановити для ВКП «Грань» тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання 

у сфері централізованого водовідведення в розмірі 16,32 грн/м
3 

з ПДВ. 

 2. Тариф встановлюються на період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року. 

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Віктора 

Бехнюка. 

 

Сільський голова                     Сергій ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                            

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету сільської ради 

«Про встановлення тарифу для споживачів, які є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водовідведення, що надається ВКП «Грань» 

 

 

      Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на комунальні послуги" від 01.06.2011 року № 869 (в редакції 

постанови КМУ від 03.04.2019 року № 291) тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

формуються для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та для 

споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

 «Споживачі, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, - ліцензіати, які 

придбавають в іншого ліцензіата питну воду з метою її подальшої реалізації 

споживачам та/або подають стічні води на очищення іншому ліцензіату за 

окремими тарифами на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення». 

 Формування ліцензіатами тарифів на централізоване водовідведення для 

споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснюється з 

урахуванням прямих витрат на очищення стічних вод, транспортування стічних 

вод споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, мережами ліцензіата та 

загальновиробничих, адміністративних, інших та планового прибутку. 

 Враховуючи те, що ВКП «Грань» здійснює транспортування стоків 

власними мережами для окремих споживачів, що розташовані за межами 

каналізаційно-насосної станції, виникла потреба встановити тариф на 

централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення. 

 Тариф розрахований виходячи з витрат, пов’язаних з використанням 

електроенергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з обсягів 

пропускання стічних вод, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 

на підприємстві, та за ціною електроенергії згідно рахунку за листопад 2020 

року  в розмірі 2,1433 грн без ПДВ.  

 Прямі витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до 

технологічного процесу централізованого водовідведення - слюсаря аварійно 

відбудовних робіт - враховано згідно штатного розпису, діючого на 

підприємстві з 01.11.2020 року в розмірі 8297 грн в місяць. Відповідно 



  

розрахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування виробничого персоналу. 

 Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до 

вимог Податкового кодексу України. 

Плановий рівень рентабельності у розрахунку становить 15 %, в тому числі 

сума  податку на прибуток в розмірі 20 відсотків. 

    Окрім того, відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України № 

467 від 10 червня 2020 року «Про внесення змін до Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги" від 01.06.2011 

року № 869 та з метою забезпечення відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого 

водовідведення у тарифі враховані обігові кошти за рахунок планованого 

прибутку в обсязі, що не перевищує 2 відсотків повної планованої собівартості 

централізованого водовідведення. 

 Відповідно плановий тариф для споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водовідведення, пропонується 

встановити в розмірі 16,32 грн. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


  

Розрахунок тарифу для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водовідведення, для ВКП «Грань» 

на 2021 рік. 

№ 

з/п 

Найменування показників Витрати грн. 

на рік 

Витрати грн./м 

стоків 

1 Виробнича собівартість в т.ч:   

2 Прямі матеріальні витрати, в т.ч.   

 електроенергія 12937 1,078 

 інші матеріальні витрати 251 0,021 

3. Витрати на оплату праці 44040 3,67 

4 Інші прямі витрати, в т.числі:   

 єдиний внесок на загально 

обов’язкове державне соціальне 

страхування 

 

9689 0,80 

 амортизаційні відрахування 60480 5,04 

5 Загальновиробничі витрати - - 

6 Адміністративні витрати 14580 1,215 

7 Повна собівартість 141977 11,83 

8 Прибуток (15%), в т.ч. 21237 1,77 

 податок на прибуток 4247 0,355 

 2% для забезпечення обігових 

коштів підприємства   

2832 0,237 

9 ПДВ 20% 32564 2,72 

10 Тариф для споживачів, які є 

суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водовідведення з 

ПДВ: 

 

195928 
16,32 

11 Обсяг надання послуг для 

споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері 

централізованого водовідведення 

(транспортування стоків) м
3
 

12000 

 

 

 


