
Інформаційне повідомлення 

про намір коригування тарифів на послуги з централізованого  

водопостачання та водовідведення, що надаються ВКП «Грань » 

Боратинської сільської ради 

 

Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 ВКП 

«Грань» Боратинської сільської ради інформує споживачів про намір  

коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і 

ціноутворення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне 

регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги» для суб’єктів 

природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність 

на суміжних ринках, передбачено встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати всі витрати в 

собівартості цих послуг та інвестиційну складову. 

Відповідно до частини десятої статті 31 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів 

обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не 

залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення 

податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та 

амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-

енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять 

коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і 

подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати 

встановлення таких цін/тарифів. 

В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, 

мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, паливно-

енергетичних та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність 

діючих тарифів фактичним витратам для вироблення (створення) послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, 

негативно відобразилося на діяльності  підприємства, стані систем 

централізованого водопостачання та водовідведення, якості надання послуг 

споживачам, функціонуванні галузі в цілому. 

Отже, коригування  тарифів до економічно обґрунтованого рівня є 

необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, 

для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків та 

забезпечення споживачів послугами з водопостачання та водовідведення. 



Процес формування та коригування (розрахунку) тарифів на житлово-

комунальні послуги регламентовано чинною нормативно-правовою базою. 

Кабінетом Міністрів України затверджено єдині для всіх суб’єктів 

господарювання, що функціонують на ринку житлово-комунальних послуг, 

порядки формування тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, 

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення. 

Діючі на цей час тарифи на послуги ВКП «Грань» встановлені 

- на послуги водопостачання – 12,42 грн. за 1 м.куб. з ПДВ 

затвердженно  18 квітня 2019 року №57 рішенням виконавчого комітету 

Гіркопололнківської сільської ради 

- на послуги водовідведення – 52,26 грн. за 1 м.куб. з ПДВ 

затвердженно  24 вересня 2020 року №143 рішенням виконавчого комітету 

Гіркопололнківської сільської ради. 

Для зменшення фінансового навантаження для населення виконкомом 

Гіркополонківської сільської ради  затверджений тариф на послуги з 

водовідведення для населення в розмірі 17.80 грн за 1 м.куб, відшкодування 

різниці в тарифах на послуги з водовідведення для населення проводилось за 

рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі -34,46 грн за 1 м. куб для ВКП 

«Грань». 

Порівняльний аналіз структури тарифів на послуги з водовідведення: 

№ 

п/п 

Стаття витрат 

Факт  за  2020 рік План 2021 рік 

Всього 

На 

одиницю 

послуги, 

грн 

Всього 

На 

одиницю 

послуги, 

грн 

1. Обсяги реалізації 

(м3) – всього 

27103  27103  

 населення 23893  23189  

 бюджетні установи 3202  3202  

 інші споживачі 712  712  

2 Планова виробнича 

собівартість 

1065216 39,302 1221813 44,891 

2.1 Прямі матеріальні 

витрати 

1064633 39,281 1221230 44,87 

 електроенергія 32929 1,215 40503 1,494 

 матеріали     

 прямі витрати з 

оплати праці  
86568 3,194 86568 3,194 

 внески на 19045 0,702 19045 0,702 



загальнообов’язкове 

соціальне 

страхування 

вивіз нечистот  

 

 

789338 

 

 

29,13 

 

 

932998 

 

 

34,44 

 амортизація 

основних засобів 

142116 5,04 142116 5,04 

2.2 Інші прямі витрати 583 0,021 583 0,021 

2.3 Загальновиробничі 

витрати 

    

3. Адміністративні 

витрати  

32937 1,215 32937 1,215 

4. Витрати на збут 26468 0,976 26468 0,976 

5. Рентабельність 5%  2,07  2,35 

6. Тариф  без пдв  43,55  49,43 

 ПДВ  8,71  9,89 

7 Тариф з ПДВ  52,26  59,32 

 

Порівняльний аналіз структури тарифів на послуги з водопостачання: 

№ 

п/п 

Стаття витрат 

Факт  за  2020 рік План 2021рік 

Всього 

На 

одиницю 

послуги, 

грн 

Всього 

На 

одиницю 

послуги, 

грн 

1. Обсяги реалізації 

(м3) – всього 

56983  56983  

 населення 53781  53781  

 бюджетні установи 3202  3202  

 інші споживачі     

2 Планова виробнича 

собівартість 

38550 6,465 400249 7,022 

2.1 Прямі матеріальні 

витрати 

335233 5,881 366934 6,438 

 електроенергія 71974 1,263 71974 1,263 

 матеріали 4986 0,087 4986 0,087 

 прямі витрати з 

оплати праці  
173136 3,038 199123 3,494 

 внески на 

загальнообов’язкове 

соціальне страхування 

надра 

спецводокористування  

38090 

 

23371 

0,668 

 

 

0,41 

43807 

 

 

23371 

0,769 

 

 

0,41 

 амортизація основних 

засобів 

23676 0,415 23676 0,415 



2.2 Інші прямі витрати 4958 0,087 4958 0,087 

2.3 Загальновиробничі 

витрати 

28359 0,497 28359 0,497 

3. Адміністративні 

витрати  

116546 2,04 116546 2,04 

4. Витрати на збут 93843 1,646 93843 1,646 

5. Рентабельність 2%  0,203  0,203 

6. Тариф  без ПДВ  10,354  10,911 

7 ПДВ 20%  2,07  2,18 

8 Тариф з ПДВ  12,42  13,09 

 

Враховуючи вищенаведене, з метою приведення тарифів до 

економічно обґрунтованого рівня, у тому числі - у зв’язку із зростанням  

плати за приймання стоків КП «Луцькводоканал», електроенергії, ростом 

мінімальної заробітної плати, заплановано коригування існуючих тарифів, 

тому підставою для перегляду тарифів є зростання практично всіх статей 

витрат, що входять до структури тарифу. 

Відповідно до розрахунків пропонується таке коригування  тарифів: 

Назва Діючий тариф 

(грн./м3) 

Пропонований тариф 

(грн./м3) 

Тариф на послуги з водопостачання 1 куб. м  води з ПДВ, грн 

Населення 12,42 13,09 

Бюджетні організації 12,42 13,09 

Інші споживачі 12,42 13,09 

Тариф на послуги з водовідведення 1 куб м стоків з ПДВ, грн 

Населення 52,26 

(17,80)* 

59,32 

(17,80)* 

Бюджетні організації 52,26 59,32 

Інші споживачі 52,26 59,32 

* - Відповідно до програми відшкодування різниці в тарифах на 

житлово-комунальні послуги ВКП «Грань» Боратинської сільської ради на 

2021 рік, відшкодування різниці в тарифах за рахунок коштів місцевого 

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

Пропозиції та зауваження від споживачів приймаються в термін до 

14.04.2020 на поштову адресу ВКП Грань Боратинської сільської ради:  село 

Гірка Полонка, вул. Горохівська, будинок 2А, або на електронну адресу: 

vkpgran@ukr.net за тел.: 0980019761 

https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%2C%2045607%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202%D0%90&is_addr=true
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%2C%2045607%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202%D0%90&is_addr=true
mailto:vkpgran@ukr.net

