
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

28 травня 2020  року                         Старокостянтинів                                      № ___90__ 

 

Про визначення розміру внесків за встановлення 

вузлів комерційного обліку гарячого 

водопостачання комунальному підприємству по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

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 звернення, яке зареєстроване у виконавчому 

комітеті міської ради 27 квітня 2020 року за № 46/1665-23/2020, комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради та керуючись п. а ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку 

гарячого водопостачання 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. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) 

проводити нарахування внесків за встановлення вузлів комерційного обліку 

гарячого водопостачання щоквартально. 

 

Міський голова                          підпис                                  Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

28 травня 2020 року № 90 

 

Розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання 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  

Кількість 

приміщень 

Діаметри 

лічильників 

(подача/зворотка) 

Вартість 

встановлення 

вузла 

комерційного 

обліку, грн 

Розмір 

внеску на 1 

приміщення в 

квартал без 

ПДВ, грн 

Розмір внеску на 1 

приміщення в квартал з 

ПДВ, грн 

1 вул. Острозького, 13 73 40/50 16354,00 11,20 13,44 

2 вул. Острозького, 15 28 40/50 16354,00 29,20 35,04 

3 вул. Острозького, 17 58 40/50 16354,00 14,10 16,92 

 

 

 

Керуючий справами                                                           підпис                                                                     Валентина ЯНЗЮК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

28 травня 2020 року № 90 

Структура внесків за встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради  

№ з/п Показники Всього витрат, грн 

1 2 3 

1 Планова виробнича собівартість усього, у т.ч.: 13628,35 

1.1 прямі матеріальні витрати, усього, у т. ч.: 11797,35 

1.1.1 устаткування 7429,17 

1.1.2 матеріали, вироби та конструкції 4368,18 

1.2 прямі витрати на оплату праці, усього у т.ч.: 1486 

1.2.1 заробітна плата 1218 

1.2.2 відрахування на соціальні заходи 268 

1.3 інші прямі витрати 0 

1.4 змінні загальновиробничі та постійні розподілені витрати усього, у т.ч.: 345 

1.4.1 заробітна плата 186 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 57 

1.4.3 інші витрати загальновиробничого призначення 102 

2 Адміністративні витрати усього, у т. ч.: 1362,84 

2.1 заробітна плата 1117,08 

2.2 відрахування на соціальні заходи 245,76 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 1362,84 

3.1 заробітна плата 1117,08 



2 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

3.2 відрахування на соціальні заходи 245,76 

4 Інші операційні витрати 0 

5 Фінансові витрати 0 

6 Усього витрат повної планової собівартості: 0 

7 Плановий прибуток, усього у т.ч.: 0 

7.1 на здійснення заходів 0 

7.2 податок на прибуток 0 

8 Усього планових витрат з урахуванням планового прибутку 16354 

9 Витрати з розрахунку на місяць 272,57 

10 Внески (з врахуванням на квартал без ПДВ) 817,70 

11 ПДВ  163,54 

12 Внески (з врахуванням на квартал з ПДВ) 981,24 

13 Внески (з врахуванням на місяць з ПДВ) 327,08 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    підпис                                                       Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 


