
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від _______________2020 року №  

м. Олександрія 
 

Про затвердження розрахунку                                                                                                                                              
вартості експлуатаційних витрат                                                                                                                         
комунального  підприємства                                                                                                                                                  
«Олександрійська оптова база»                                                                                                                                                            
 

Відповідно до ст.ст. 29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                        
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської                       
діяльності», враховуючи: публікацію проекта регуляторного акта та аналізу регуляторного 
впливу «Про затвердження розрахунку вартості експлуатаційних витрат комунального 
підприємства «Олександрійська оптова база» в газеті «Вільне слово» у номері від 04.03.2020 
№ 10, відсутність письмових зауважень та пропозицій, з метою збереження та поліпшення 
майна комунальної власності КП «Олександрійська оптова база» 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИІВ: 
 

1. Затвердити розрахунок вартості експлуатаційних витрат для комунального                           
підприємства «Олександрійська оптова база» згідно з додатком. 

 
2. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чинності з дня                     

оприлюднення. 
                                                                                                                                                    
3. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради та в 
газеті «Вільне слово». 

 
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від                          

21 березня 2019 року № 186 «Про затвердження розрахунку експлуатаційних витрат 
комунального підприємства «Олександрійська оптова база». 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 
 
 
Міський голова       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету      Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від _______ 2020 № ______ 

                                                  
Р О З Р А Х У Н О К                                                                                     

вартості експлуатаційних витрат по утримуванню КП «Олександрійська оптова база» 
Загальна площа КП «Олександрійська оптова база» 2687,9 м.кв 

 
При загальній площі 2687,9 м.кв норма витрат складає: 

№ 
з/п 

 
Найменування витрат Сума 

грн. 

Займана 
площа 
м. кв. 

Ціна за 1 
м.кв. 

1. Фонд оплати праці  31552,00 2687,9 11,738 
2. ЄСВ 22%  7461,08 2687,9 2,775 
3. Господарські витрати та канцтовари  300,00 2687,9 0,111 
4. Технічне обслуговування електроустановок та  

Поточний ремонт зовнішніх електромереж 
350,00 
200,00 

2687,9 
2687,9 

0,130 
0,074 

5. Водопостачання та водовідведення місць 
загального користування  

184,10 2687,9 0,068 

6. Освітлення місць загального користування 
вуличне освітлення, контора та сторожка 

1500,27 2687,9 0,558 

7. Вивіз сміття 3640,00 2687,9 1,354 
8. Послуги банку 974,00 2687,9 0,362 
9. Податок на землю 3832,65 2687,9 1,425 

10. Поточний ремонт  паркан та покрівля 
електрощитової 

700,00 2687,9 0,260 

 Разом: 50694,10 2687,9 18,86 
             50694,10 грн. : 2687,9 м.кв.  = 18,86 грн. 

Вартість експлуатаційних витрат для орендарів, які користуються послугами з 
прибирання, вивозу сміття, освітлення, водопостачання та водовідведення місць загального 
користування - 18,86 грн. за 1 м.кв. в місяць.  

 
 Орендарі, які не користуються  послугами освітлення, водопостачання та 
водовідведення, вивозом сміття, займають площу 67,0 м.кв. 
             При загальній площі 2687,9 м.кв норма витрат складає: 

№ 
з/п Найменування витрат Сума      

грн. 

Займана 
площа   
м.кв. 

Ціна за 1 
м.кв. 

1. Фонд оплати праці  31552,00 2687,9 11,738 
2. ЄСВ 22%  7461,08 2687,9 2,775 
3. Господарські витрати та канцтовари 300,00 2687,9 0,111 
4. Технічне обслуговування електроустановок 350,00 2687,9 0,130 
5. Послуги банку 974,00 2687,9 0,362 
6. Освітлення місць загального користування, 

вуличне освітлення 
1500,27 2687,9 0,558 

7. Податок на землю 3832,65 2687,9 1,425 
8. Поточний ремонт паркан та покрівля 

електрощитової 
700,00 2687,9 0,260 

 Разом 46670,00 2687,9 17,36 
 46670,00 грн : 2687,9 м.кв = 17,36 грн. 
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Вартість експлуатаційних витрат орендарів, які не користуються послугами, вивозом    
сміття, водопостачання та водовідведення – 17,36 грн за 1 м.кв в місяць. 
                                               

 
Складові вартості експлуатаційних витрат за один місяць по утримуванню 

КП «Олександрійська оптова база» 
№ 
з/п Найменування послуг Кількість Одиниця 

виміру 
Ціна       
грн. 

Сума  
грн. 

1. Освітлення місць загального 
користування (300 кВтг), контора (120 
кВтг.), сторожка (80 кВтг.)  

500 кВтг 3,00054 1500,27 

2. Вивіз сміття 28 м.куб. 130 3640,00 
3. Водопостачання та водовідведення 

місць загального користування (рік 
2019 скл. 70 куб.: 12 м-ц = 5,8 куб.)  

6 м.куб 30,684 184,10 
 

4. Послуги банка (комісія 40грн. пл.пор. 
13пл.,касове обс.получ  .+ з/пл 1%,+м-ц 
абонплата: 520+254+200=974) 

 грн  974,00 

5. Поточний ремонт  паркану та покрівля 
електрощитової. 

 грн.  700,00 

6. Господарські витрати та канцтовари  грн.  300,00 
7. Технічне обслуговування  

електроустановок та поточний ремонт 
зовнішніх електромереж 

 грн.  350,00 
200,00 

8. Оплата праці  грн  31552,00 
9. ЄСВ 22%  грн  7461,08 

10. Податок  на землю  грн  3832,65 
 Всього:    50694,10 

     
 
   
 
  Керуючий  справами  
  виконавчого комітету                                                                   Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


