
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про становлення внесків за обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії 

комунальному підприємству по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

16 січня 2020 року Старокостянтинів   № 9 

 

 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії 

та водопостачання», Методики визначення розміру внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 

споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 

водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 

2018 року № 129, на підставі звернень, які зареєстровані у виконавчому 

комітеті міської ради 19 грудня 2019 року за № 46/5264-23/2019,                                  

№ 46/5265-23/2019, комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, керуючись            

п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного 

обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради окремо по кожному житловому будинку 

м. Старокостянтинів (додаток 1) згідно зі структурою (додаток 2). 

 

2. Встановити розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку 

теплової енергії та їх розподіл між споживачами комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради окремо по кожному житловому будинку м. Старокостянтинів 

(додаток 3) згідно зі структурою (додаток 4). 
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3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) 

проводити нарахування за сплату внесків обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку теплової енергії щоквартально. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                         Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

16 січня 2020 року № 9 

 

 

Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової 

енергії та їх розподіл між споживачами комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради окремо по кожному житловому будинку м. Старокостянтинів 

№ 

з/п 
Адреса  

К
іл
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іс

ть
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іщ

ен
ь
 

Д
іа

м
ет

р
 л

іч
и

л
ьн

и
к
а Вартість 

обслуговува-

ння 

лічильника 

відповідного 

діаметру в 

квартал без 

ПДВ, грн 

Розмір 

внеску за 1 

примі-

щення в 

квартал 

без ПДВ, 

грн 

Розмір 

внеску за 1 

приміщення 

в квартал з 

ПДВ, грн 

1 вул. Миру, 17/1 30 Ду 40 1463,84 48,79 58,55 

2 
вул. Острозького, 

13 
73 Ду 50 1557,26 21,33 25,60 

3 вул. Попова, 9/59 31 Ду 50 1557,26 50,23 60,28 

4 вул. Миру, 12/1 4 Ду 32 1395,13 348,78 418,54 

       
 

 

 

Керуючий справами                           підпис                          Валентина ЯНЗЮК 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

16 січня 2020 року № 9 

 

Структура внесків за обслуговування  вузлів комерційного обліку (без дистанційного передавання результатів 

вимірювання) комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ з/п Показник 

Обслуговування 1 вузла комерційного обліку 

діаметр 

теплового 

лічильника 

діаметр 

теплового 

лічильника 

діаметр теплового 

лічильника 

32 мм 40 мм 50 мм  

усього витрат, 

грн 

усього витрат, 

грн 

усього витрат, 

грн 

1 2 4 5 6 

1. 
Планована виробнича собівартість, усього, у тому 

числі: 
5048,63 5320,75 5690,72 

1.1. Прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі: 1676,54 1948,66 2318,13 

1.1.1 
витрати на придбання вузлів комерційного 

обліку, що входять до обмінного фонду 
1382,64 1654,76 2024,23 

1.1.2 витрати на паливно-мастильтні матеріали 56,40 56,40 56,40 

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 237,5 237,5 237,5 

1.2. Прямі витрати на оплату праці 1738,37 1738,37 1738,37 

1.3. Інші прямі витрати, усього, у тому числі: 1317,76 1317,76 1317,76 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне  382,44 382,44 382,44 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 

 соціальне страхування    

1.3.2 

амортизація основних виробничих засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів виробничого призначення 

15,26 15,26 15,26 

1.3.3 

витрати, пов’язані з 

опломбуванням/розпломбуванням, періодичною 

повіркою (в тому числі демонтаж, 

транспортування, монтаж) засобів вимірювальної 

техніки, які є складовою частиною вузла обліку 

74 74 74 

1.3.4 

витрати, пов’язані з ремонтом засобів 

вимірювальної техніки, які є складовою частиною 

вузла обліку 

846,06 846,06 846,06 

1.4. 
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі: 
315,96 315,96 316,46 

1.4.1 витрати на охорону праці 18,41 18,41 18,41 

1.4.2. 
витрати на повірку засобів комерційного обліку 

сторонніми організаціями 
298,05 298,05 298,05 

2. Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 464,95 464,95 464,95 

2.1 витрати на оплату праці 381,11 381,11 381,11 

2.2 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 
83,84 83,84 83,84 

2.3 витрати на зв’язок 11,7 11,7 11,7 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 

3. Витрати на збут 0 0 0 

4. Усього витрат повної планованої собівартості 5525,28 5797,4 6167,37 

5. Планований прибуток, усього, у тому числі:  55,25 57,97 61,67 

5.1 на здійснення заходів з енергоефективності   45,31 47,54 50,57 

5.2 податок на прибуток 9,95 10,44 11,10 

6. 
Усього планованих витрат з урахуванням 

планованого прибутку 
5580,53 5855,37 6229,04 

7. Витрати з розрахунку на місяць (без ПДВ) 465,04 487,95 519,09 

8. Витрати з розрахунку на місяць (з ПДВ) 558,05 585,54 622,90 

9. Внески з розрахунку на квартал (без ПДВ) 1395,13   1463,84   1557,26 

10. Внески з розрахунку на квартал (з ПДВ) 1674,16   1756,61   1868,71 

 

 

 

             Керуючий справами                          підпис                            Валентина ЯНЗЮК



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

16 січня 2020 року № 9 

 

Розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії  

та їх розподіл між споживачами комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

окремо по кожному житловому будинку м. Старокостянтинів 

№ 

з/п 
Адреса  

К
іл

ьк
іс

ть
 п

р
и

м
іщ

ен
ь
 

Д
іа

м
ет

р
 л

іч
и

л
ьн

и
к
а Вартість 

обслугову-

вання 

лічильника 

відповідного 

діаметру в 

квартал без 

ПДВ, грн 

Розмір 

внеску за 

1 примі-

щення в 

квартал 

без ПДВ, 

грн 

Розмір 

внеску за 

1 примі-

щення в 

квартал з 

ПДВ, грн 

1 вул. Миру, 17/1 30 Ду 40 214,33 7,14   8,57  

2 
вул. Острозького, 

13 
73 Ду 50 223,2 3,06   3,67 

3 вул. Попова, 9/59 31 Ду 50 223,2 7,20   8,64 

4 вул. Миру, 12/1 4 Ду 32 212,67 53,17   63,80 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                      Валентина ЯНЗЮК



 

Додаток 4 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

16 січня 2020 року № 9 

 

 

Структура внесків за заміну вузлів комерційного обліку (без обвідної лінії) комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 
Показник 

Заміна 1 вузла комерційного обліку 

діаметр 

теплового 

лічильника 

діаметр 

теплового 

лічильника 

діаметр 

теплового 

лічильника 

32 мм 40 мм 50 мм 

усього витрат, 

грн 

усього 

витрат, грн 

усього витрат, 

грн 

1 2 3 4 5 

1. Планована виробнича собівартість, усього, у тому числі: 3734,67 3767,42 3943,25 

1.1 прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі: 1580,19 1612,94 1788,77 

1.1.1 

витрати на придбання вузлів комерційного обліку, що 

підлягають заміні по завершенню строку експлуатації ВКО 

(у тому числі засобів вимірювальної техніки) 

1267,42 1300,17 1476,00 

1.1.2 

витрати на придбання запасних частин до ВКО, що 

підлягають заміні  по завершенню строку експлуатації 

ВКО 

18,87 18,87 18,87 



 

2 

 

Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 

1.1.3 витрати на паливно-мастильтні матеріали 56,40 56,40 56,40 

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 237,50 237,50 237,50 

1.2. Прямі витрати на оплату праці 1738,37 1738,37 1738,37 

1.3. Інші прямі витрати, усього, у тому числі: 397,70 397,70 397,70 

1.3.1 
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 
382,44 382,44 382,44 

1.3.2 

амортизація основних виробничих засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів 

виробничого призначення 

15,26 15,26 15,26 

1.4. 
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі: 
18,41 18,41 18,41 

 витрати на охорону праці 18,41 18,41 18,41 

2. Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 476,65 476,65 476,65 

2.1 витрати на оплату послуг зв'язку 11,70 11,70 11,70 

2.2 витрати на оплату праці 381,11 381,11 381,11 

2.3 
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 
83,84 83,84 83,84 

3. Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 

4. Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 

5. Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 

6. Усього витрат повної планованої собівартості 4211,32 4244,07 4419,90 

7. Планований прибуток усього, у тому числі: 42,11 42,44 44,20 

7.1 на здійснення заходів з енергоефективності  34,53 34,80 36,24 

7.2 податок на прибуток 7,58 7,64 7,96 

8. 
Усього планованих витрат з урахуванням планованого 

прибутку 
4253,43 4286,51 4464,10 

9. Витрати з розрахунку на місяць (без ПДВ) 70,89 71,44 74,40 

10. Витрати з розрахунку на місяць (з ПДВ) 85,07 85,73 89,28 

11. Внески з розрахунку на квартал (без ПДВ) 212,67 214,33 223,20 

12. Внески з розрахунку на квартал (з ПДВ) 255,21 257,19 267,85 

 

 

 

              Керуючий справами                                                   підпис                                                                   Валентина ЯНЗЮК 


