
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

06 січня 2022 року м. Березань № 03

Про встановлення тарифів КП „Міськводоканал виконавчого комітету
Березанської міської ради“ на  послуги з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення

Відповідно до статті  28  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  Закону України  „Про питну воду,  питне водопостачання та
водовідведення“,  „Про житлово-комунальні послуги“,  Порядку формування
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  01.06.2011  №  869
„Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги“,  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,  затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від  12.09.2018  №
239,  розглянувши заяву КП  „Міськводоканал виконавчого комітету
Березанської міської ради“  від  15.12.2021  №  01-04-01/35  щодо встановлення
тарифів на   послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та
надані документи, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити КП  „Міськводоканал виконавчого комітету Березанської
міської ради“  тарифи на комунальні послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення згідно із структурою
(додається) в розмірі:

з централізованого водопостачання – 24,06 грн/м3 з ПДВ;
з централізованого водовідведення – 25,90 грн/м3 з ПДВ;
2. Тарифи ввести в дію з 10 січня 2022 року.
3. КП  „Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради“

у строк,  що не перевищує  15 днів з дати введення в дію встановлених тарифів



на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, повідомити
споживачів з посиланням на це рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Рябоконя О.П.

Міський голова                        (підпис)                             Володимир ТИМЧЕНКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
06.01.2022 № 3

Структура тарифів на комунальні послуги
з  централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
КП „Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради“

на 2022 рік

№
з/п

Показник Централізоване
водопостачання

Централізоване
водовідведення

усього, тис.
грн

грн/ куб. м усього,
тис. грн

грн/ куб. м

1. Виробнича собівартість,
усього, зокрема:

5993,10 16,63 5654,0 17,95

1.1. Прямі матеріальні
витрати, у тому числі:

2215,80 6,15 1531,1 4,86

1.1.1 електроенергія 1 738,237 5,08 508,3 1,61
1.1.2 інші прямі матеріальні

витрати
355,907 1,07 1022,8 3,25

1.2 Прямі витрати на оплату
праці

2399,60 6,66 2751,3 8,73

1.3 Інші прямі витрати, у тому
числі:

905,7 2,51 954,0 3,03

1.3.1 Єдиний внесок на
загальнообов’язкове
державне страхування
працівників

527,9 1,46 627,3 1,99

1.4 Загальновиробничі витрати 472,0 1,31 417,6 1,33
2. Адміністративні витрати 619,7 1,72 605,4 1,92
3. Витрати на збут 608,5 1,69 538,6 1,71
4. Фінансові витрати 5,0 0,01 0,0 0,0
5. Усього витрат повної

собівартості
7226,3 20,05 6798 21,58

6. Плановий прибуток 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Обсяг реалізації

споживачам  усього, тис.
куб. м

360,3 х 314,9 х

8. Середньозважений тариф
без ПДВ

х 20,05 х 21,58

9. ПДВ 20% х 4,01 х 4,32

10. Тариф з ПДВ х 24,06 х 25,90

Керуючий справами
виконкому міської ради                       (підпис)                    Лариса КОЧУР


