
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 вересня 2021 року    №616 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, які надаються ОК «ТКЦМ «Софіївка» 

 

Розглянувши заяву обслуговуючого кооперативу «Товариство 

користувачів централізованими мережами «Софіївка» (код ЄДРПОУ 37228239) 

та розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Порядком 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, затвердженим наказом 

Міністерства розвитку громад та територій України від 12.09.2018  № 239, 

виконавчий комітет Борщагівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити обслуговуючому кооперативу «Товариство користувачів 

централізованими мережами «Софіївка» (код ЄДРПОУ 37228239) наступні 

тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення в розмірах: 

- тариф на послугу з централізованого водопостачання за грн/м3 з ПДВ – 

14,68 грн. 

- тариф на послугу з централізованого водовідведення за грн/м3 з ПДВ  – 

13,13 грн.; 

- тариф послугу з централізованого водопостачання для суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення за грн/м3 з ПДВ – 14,00 грн. 

2. Структура тарифу на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення наведена у додатку № 1 (додається). 

 



 
 

3. Обслуговуючому кооперативу «Товариство користувачів 

централізованими мережами «Софіївка» (код ЄДРПОУ 37228239) 

проінформувати споживачів про зміну тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення з посиланням на це рішення 

відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».                

4. Контроль за виконанням рішення покласти на профільного заступника 

сільського голови. 

 

 

Сільський голова                         підпис                 Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

Від 23.09.2021 року № 616 

 

Структура 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТОВАРИСТВО 

КОРИСТУВАЧІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМИ МЕРЕЖАМИ «СОФІЇВКА» 
 

№ 

з/п 
Показник 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 

тис.грн. на 

рік 

грн./ 

куб.м 

тис.грн. на 

рік 

грн./ 

куб.м 

А Б 1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 29 236,44 11,60 25 670,62 10,34 

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 27 872,91 11,06 24 110,28 9,71 

1.1.1 
витрати на придбання води в інших суб`єктів господарювання/очищення 

власних стічних вод іншими суб`єктами господарювання 
27 872,91 11,06 21 557,47 8,68 

1.1.2 електроенергія   2 552,81 1,03 

1.1.3 Інші прямі матеріальні витрати     

1.2 Прямі витрати на оплату праці 533,23 0,21 888,71 0,36 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 393,67 0,16 241,33 0,10 

1.3.1 
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників 
117,31 0,05 195,52 0,08 

1.3.2 
Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 
276,36 0,11 45,81 0,02 

1.3.3 іншіпрямівитрати     

1.4 Загальновиробничі витрати 436,63 0,17 430,31 0,17 

2 Адміністративні витрати 826,78 0,33 814,82 0,33 

3 Витрати на збут 671,06 0,27 661,35 0,27 

4 Інші операційні витрати     

5 Фінансові витрати     

6 Усього витрат повної собівартості 30 734,28 12,20 27 146,79 10,94 

7 Витрати на відшкодування втрат -  -  

8 Планований прибуток     

8.1 податок на прибуток -  -  

8.2 Чистий прибуток, зокрема: -  -  

8.2.1 дивіденди     

8.2.2 резервний фонд (капітал)     

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції ) -  -  

8.2.4 Інші виробничі інвестиції     

8.2.5 Інше використання прибутку     

9 
Вартість послуги з централізованого 

водопостачання/централізованого водовідведення, тис.грн. 
30 734,28 12,20 27 146,79 10,94 

10 
Тариф на послуги з централізованого 

водопостачання/централізованого водовідведення, грн/куб.м, без 

ПДВ 

12,23  10,94  

11 
Тариф на послуги з централізованого 

водопостачання/централізованого водовідведення, грн/куб.м, з 

ПДВ 

14,68  13,13  

12 

Тариф на послуги з централізованого водопостачання для 

суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, 

грн/куб.м, без ПДВ 

11,67    

13 

Тариф на послуги з централізованого водопостачання для 

суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення 

грн/куб.м, з ПДВ 

14,00    

14 Обсяг реалізації, тис. куб. м 2 520,47  2 484,00  

  

Сільський голова                           підпис          Олесь КУДРИК 


