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И,ц-юll м. Мелiтополь Ng JCO

Про затвердження плати
за абонентське обспуговування

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 09.1L.20t7 к2189-VIII <Про житлово

комунальнi послуги)), Про затвердження Правил над(ання послуги з

постачання тепловоi енергii i типових договорiв гIро надання послуги з

постачан}IrI тепловоТ енергiТ, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB

УкраТни вiд 21.08.2019 jф8з0, плата за абонентське обслуговування

сплачуеться споживачами послуг з постачання тепловот енергii, якi уклали з

виконавцем послуг iндивiдуалънi договори.
плата за абонентське обслуговування не може перевищувати

граничного розмiру плати за абонентське обслуговування на одного абонента

за одну послугу, розрахованого вiдповiдно до постанови КабiнетУ MiHicTpiB
УкраiЪи вiд21.0s.2019 JФ830 <Про встановлення граничного розмiру плати за

абонентське обслуговування у розрахуFlку на одного абонента для

комунальниХ послуЦ що надаIоться спо}кивачаМ за iндивiдуальними

договорами про наданнrr комунальних послуг або за iндивiдуальними

договорами з обслуговуванням внутрiшньобулинкових систем про надання

комунальних послуг).
фаничний розrчriр плати за абонентське обслуговування застосову€ться

окремо за кожtlою комунально}о rIослугою у розрахунку на одного абонента

т]а скJIадас з 01 .12.202l - З6,49 rp]-t. з ПДВ.

НАКАЗУЮ:

1. Встановити плату за абонентське обслуговування, без витрат на

обслуговування та замiну комерцiйних lrриладiв облiЦ, У РОЗРаХУНКУ
на одного абонента за послугу з опалення |7,60 з П,ЩВ, BapTicTb

обслуговування та замiни вузлiв комерцiйного облiку у розра)ryнку
на одного абонента за послугу з опалення у розмiрi 9,73 грн. з пдв ,

вiдповiдно до розрахунку (розрахунок додаеться). Ввести в дiю з
0L.|2.202I.

2. НачальникУ вiддiлУ збутУ Тихоi о.о. вiдповiдно до п.1 здiйснювати

нарахryвання плати за абонентське обслуговування споживачам за



iндивiдуальними договорами на послугу з постачання тепловоi

змiни

на ялсуковА

Андрiй ВОВК

Людмила IIАСТУШЕНКО

Катерина ДМИТРОВА

оксана ТИхА

Свiтлана ермоленко

енергl1.
3. Головному бухгалтеру забезпечити окремий облiк доходiв та витрtхI

вiдобразити у платiжних документах споживачам.

Щиректор ТОВ (ТЕПЛО-МЕЛIТОПОЛЬ)

Засryпник директора

з юридичних питань

Головний бухгалтер

Начальник економiчного вiддiлу

Начальник вiддiлу збуту

Начальник IоБ



а

уковА

РОЗРАХУНОК

плата за абонетське обслуговування споr(ивачiв.комунальних послуг, що
за lндlвlдуальними договорами

Абонептсько обслуговування

CTalTi витDат Розрахунок

вllтрати tla абоtrенське

обслуговування з послуг

0палення всьOг0, грн,

на одIIого

абонента,

гDн.

Вrrграти на оплату працi

20,шт.од, *

16403,5З грн, з/п 39з6846,48
о )о

единий внесок на загальнообовязкове державне
соцiальне страхування Z2Yo вiдЗП 866106,23

2,04

Вицlа,ги на бумагу {50 пач.*69,30грн, 3 l 1 85,00 0,07

КанцеrIярськi приладдя l2942,70 0,03

Заправка катрiлтtа та замiна l]lотоцилiнлра

7 KaTp.*l2
иiс,*360,00грн. 10
}12мiс.+l50грн. 6

}rотоцилiнлр *l2

uic.tl 80грн, 6 1 200.00

0,14

Послуги t<опiюванItя .76грrr.* 35З26арк. l68 l5 1,76
0,40

програмне забезпечснlrя 50000,00 0, l2
I'слеI<оллчt tiкацiйtti послуги 6756,59 0,02

Послугlr лtобiльного 2452,00 0,0l
Витрати на на утриI{ання та експJIуатацilо осtIовIIих

засобiв 4875,00
0,01

IHuli витDати l 7з65,30 0,04

\4шп 1 08390,25 0,26

IO оргтехltiки, осltовtlих засобiв 44590,00 0,1 1

Алlоllтtлзацiя виробt;ичого обладнення 90496,42 0.2l
Jагальltо виробtlичi випlати l 00% 540lз5,77 1.28

Адлri llicтpar,иBlti витрати 50lо 270067,89 0,64

Всього BauTicTb lra niK 62t l561.38 14,66

Ki;IbKicTb абонентiг з5299,00

Зар:,iсrь абоtIеIrгпJIати tta 1 облiкоий рахунок l]a

лiсяць без витрil г на обслуговуванtlя та замillу вузла

<оплеDцiйного об.lliкч без ПДВ l4,66

плв 20%
,) о1

l}ар,гiсr,ь лбоtlеr,сьtсоi плати lla l особовrtii
pirxylIoK lta пtiсяць без витрат на обс.ttуговуваltllя
тa замitlу вузла копlеlrltiitrlого об.rriку з Пfl,В 17,60

вит]lати на обслчговчвання та замiнч вчзла комеrrцiйного облiкч
витDата lla опалтч праrli 507286,з 8 з,00

]диний внесок на загальнообовязкове державне
:оцiальне стDахчвання l l l 60],00 0,66

Матерiальнi витрати (витрати пального,
канцеляпськi витоати) ll86з.72 0.07

11ослугtl cTopotIllix оргаlliзаrtiй (дерлtавtlа повiрка) 110922,76 0,66

Iншi витрати (поточний ремонт, з/п водiя, BapTicTb

пооiзлч) 174l66,?з 1,0з

Зага;tыlо вlлробничi витрати 9\584,26 0,54

АдмiнiстDативrli витtlати 25007,02 0,1 5

Забезпе,lеlll;я облtiнного dlоrlду ( 14 лiчильниt<iв) 289567,44 1.7 |

Повна собiвартiсть lз22001,з2 7.8l
кiлы<iсть абонептiв l4l04,00

BapTicTb обслуговувапtrя r,a замiна вузла

кошlерцiйного облiку на лriсячь, без П.щв 7.8l
пдв 20% 1,56

BapTicTb обслуговування та запtitlа вузла

коьrеDrtiйllого облiку на мiсяць, з ПДВ 9.з7
26,97

I iачальгlиlс еt<олtопliчлtого вiддiлу I(атерина flМИТРОВА



ЗАТВЕРДЖУЮ

Щиректор ТОВ <Тепло-Мелiтополь>>

О.О.Ялсукова

заробiтпа плата, нарахування на заробiтну плату за технiчне обслуговування теплового

лiчильншка ( на одиницю)

ль
з/tl

Види робiт Шт.
од.

Посадовий
оклад, грц.

мiсяць

Мiсяний
фонд, грн.

Рiчний
фонд, грн.

t Обслуговування прилалу облiку тепловоТ енергii:
-Контроль вiдсутностi зовнiшнiх пошкоджень приладу
облiку тепловоТ енергii та його складових;
-Контроль наявностi витокiв теплоносiя в мiсцях
встановлення складових LIастин вузла облiку тепловоТ

енергii;
-Усунення витокiв теплоносiя в мiсцях встановлення
складових rIастин вузла облiку енергiТ;
-Перевiрка та контроль за piBHeM масла у гiльзах
термоперетворювачiв;
-Збiльшеlrня рiвня масла у гiльзах термоперетворtовачiв;
-Аналiз коректноi працездатностi, вiдображення якiсних
та кiлькiсних показникiв вузла облiку енергiТ;
-ВедеrIня журналу теплоносiя, температура теплоносiя
на подавальному та зворотньому трубопроводi)
-Оформлення пакету документiв для

розпломбування/пломбування вузла облiку тепловоТ
енергiТ;
-Контроль стану електронних ланцюгiв теплового
лiчильника ;

-Малi регламентнi роботи, промивка витратомiра;
-Повiрка/ремонт вузла обл iKy тепловоi енергiТ;

-.Щем oHTarrt/MoHTaж прилалу обл i ку те пловоi енергii
пiсля повiрки;
-Технiчне обслуговування та пiдготовка обладнання до
повiрктфемонту;
-Перевiрка працездатностi, функцiонування та
коректного вiдображенrlя показникiв теплового
лi.tильника пiсля повiрки/ремонту;
-Замiна акумуляторноi батареТ;

-Калiбрування;
-Оформлення пакету документiв та акту готовностi
приладу облiку тепловоi енергiТ до опiLлIовального
сезону;

4,00 6668,81 26675,24 320l02,88

Iнженер iнспектор оý 1l689,45 5844,13 7013б,70

I нлtенер енергослух<би 0,5 12005,з9 б002,70 72032,34

Слюсар з КПВ та А (4р.) 0,25 7502,4l 1875,б0 22507,23

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

0,25 7502,4l 1875,б0 22507,23

Всього З/П 50728б,38

напахчвання на З/п 111

Разом 618889

I-Iачальник економ i.lного в iддiлу К.В.,Щмитрова


