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Про затвердження плати
за абонентське обслуговування

Вiдповiдно до Закону УкраIни вiд 09.||.2017 (2189-VIII <Про житлово
комунальнi послуги)), Про затвердженнJI Правил надання послуги з
постачаннrI тепловоi енергii i типових договорiв про надання послуги з
постачання тепловоi енергii, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 21.08.2019 Jф830, плата за абонентське обслуговування
сплачуеться споживачами послуг з постачання тепловоi енергii, якi уклали з
виконавцем послуг iндивiдуальнi договори

Гfuата за абонентсъке обслуговування не може перевищувати
граничного розмiру плати за абонентське обслуговування на одного абонента
за одну послугу, розрахованою вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд2t.08.2019 Ns830 <Про встановлення граничного розмiру плати за
абонентське обслуговуванt{я у розрахунку на одного абонента для
комунальних послуц що надаються спо}кивачам за iндивiдуальними
договорами про надання комунальFIих послуг або за iндивiдуалъними
договорами з обслуl"овуваFIням внутрiшнъобудинttових систем про н&.щat.IнJI

комунальних посJIуг),

фаничний розмiр плати за абонеrrтське обслуговування застосову€ться
окремо за кожною комунальною послугою у розрахунку на одного абонента
та складас з 0] .07 ,202| - ЗЗ,74 грн. з ПДВ.

НАКАЗУЮ:

1. Встановити плату за абонентсъке обслуговування, без витрат на
обслуговування та замiну комерцiйних приладiв облiку, у розрахунку
на одного абонента за послугу з опалення t7,58 з ПlР, BapTicTb
обслуговування та замiни вузлiв комерчiйного облiку у розрахунку
на одного абонента за поспугу з опалення у розмiрi 9,73 грн. з ПДВ ,

вiдповiдно до розрахунку (розрахунок додаетъся). Ввести в дiю з
моменту укладення договорiв на послугу з постачання тепловоi
енергii зi споживачами за iндивiдуЕtJlьними договорами.

2. Начальнику вiддiлу збуту ТихоТ О.О. вiдповiдно до п.1 здiйснювати
нарахування плати за абонентське обслуговування споживачам за



iндивiдуальними договорами на послугу з постачання тепловоi
енергii.

3. ГIланово економiчному вiддiлу скпасти методику щодо
вiдображення доходiв та витрат пов'язаних з абонентсъким
обслуговуванням з зазначенням статей витрат та ik розшифрування.

4. Головному бухгалтеру забезпечити окремий облiк доходiв та витрат
пов'язаних з абонентсъким обслуговуванням.

5. Iнформацiйно - обчислюв€tпьному бюро вiдповiднi змiни
вiдобразити у платiжних документах

6. Контроль за виконанням цього наказу залиrтI собою.
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РОЗРАХУНОК

плата за абонетське обслуговування споживачiв.комунальних послуг, що
за 1ндlвIдуаJIьними договорами
Абонептське обслуговування tiжry

статгi витрат Розрахунок

витратлl на абоненське

обслуговування з послуг

0палеltня всього! грн,

на одного
абонекга,
грн.

ВитDати на оплату пDацi

20,шт.од. *

16403.53 грн. з/п 3936846.48
srq

Сдиний внесок на загальнообовязкове державIlе
эошiальне стпахчванtlя Z2Yо вiдЗ/П 866 l 06,23

2,04

Витрати на бумагу 150 пач,t69,30грн з 1 1 85,00 0,07

Канцелярськi приладдя 12942,70 0,03

]аправка катрiдхса та замiна фотоцилiндра

7 KaTp.*l2
uiс.*360,00грн. 10
il2мiс.*l50грн.6
:Роточилiнлр * 

1 2

иiс. * 
1 80грн, 6 1200,00

0,14

Послуги копiювання 76грн,8 35326арк 168151.76
0,40

rрограплне забезпечення 50000,00 0.12

Гелеl<омунiкацiйнi послyги 6756,59 0,02

послyги мобiльного 2452,00 0,0l
Витрати на на утримання та експлуатацiю основних
lасобiв 4875,00

0,01

ншl витрати 1 7з65,30 0,04

мшгl 1 08390,25 0,zб
ТО оргтехнiки, основних засобiв 44590.00 0,1 1

Аплоllтизацiя виробничого обладнення 90496.42 0,21

Загально виробничi витрати l 00й 5401з5,77 |,z7
Адлtitliстративнi витрати 50й 270067,89 0,64

ljcb(Jl U BapTicтb на piк 621 1561,з8 14,65

кiлькiсть абонентil з 5з26,00

BapTicTb абоltентплати на 1 облiкоий рахунок на

лtiсяць без ви1 рrт на обслуговування та заviну вузла

комерцiйного облiкч без Пдв 14.65

пдв20% )01

BapTicTb абонетськоI плати ва 1 особовий

рахунок на мiсяць без витрат на обсJtуговування
та замiнч вyзла комепцiйного облiкч з Пдв 17,58

Витрати на обслуговування та замiну вузла комерцiйного облiкч
витtlата t,la опалтч ппацi 507286,з8 3,00

3диний внесок на загальнообовязкове державне
:оцiальне страхyвання l 1 l 60з,00 0,66
Vатерiальнi витрати (витрати пального,
<анцеляпськi витоати) ll86з,72 0,07

lос;t\,глt cTopottllix оргаrriзацiй (дgрlкавна повiрка) l10922,76 0,66

,ншi витрати (поточний ремонт, з/п водiя, BapTicTb
lпоiздч) |74lI66,7з 1,0з
Загалыtо виробничi витрати 9l584,26 0,54
Адмiнiстративнi витрати 2500,7,0z 0,l5
Забезпечення обмitlrtого tllонлу ( l4 лiчилыlикiв) 289567,44 1,7l
Повна собiвартiсть lз22001,з2 7,81

кiлькiсть абонентir 14104,00

BapтicTb обслуговування та замiна вузла
копtерцiйttого облir<у на шriсяць, без ПflВ 7.8l
l1J]B 20% | ,56
BapTicTb обслуговуванllя та замiна вузла
колtерцiйttого облiку на мiсяuь, з П,ЩВ а17

rA 
'0/ч

26,96
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