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НАКАЗ №

A &Р 2022 року м.Ужгород

Про затвердження розміру 
абонентської плати

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання»,п.11 .ч.І ст.1 Закону України «Про житлово- 
комунальні послуги» зі змінами та доповненнями в частині встановлення 
плати за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами, 
Постанови КМУ від 21.08.2019 року № 808 зі змінами та доповненнями « Про 
встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у 
розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 
споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг 
або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових 
систем про надання комунальних послуг»,-

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити плату з 01 травня 2022 року плату за абонентське 
обслуговування за індивідуальними договорами про надання послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно 
із додатками № 1, № 2 та № 3 до наказу:

> у багатоквартирних будинках з вузлами комерційного обліку(в разі їх 
наявності у будівлі споживача) у розмірі:

22,72 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська
плата на водопостачання складає -  13,05грн. абонентська плата на 
водовідведення - 9,67грн.);

> у багатоквартирних будинках не оснащеними вузлами комерційного 
обліку у розмірі:
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19.34 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська 
плата на водопостачання складає — 9,67 грн. абонентська плата на 
водовідведення -9 ,67  грн.);

> для власників індивідуальних (садибних) житлових будинків оснащених 
вузлами комерційного обліку у розмірі:

44,74 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська
плата на водопостачання складає — 27,46 грн. абонентська плата на 
водовідведення -17,28 грн.) за наявності заяви Абонента про згоду на 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку із зазначенням розміру 
плати у  Договорі про надання комунальних послуг.

> для власників індивідуальних (садибних) житлових будинків у розмірі:
19.34 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська 

плата на водопостачання складає -  9,67 грн. абонентська плата на 
водовідведення -9,67 грн.) за відсутності заяви Абонента про згоду на 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

> для власників будинків, у яких здійснюється комерційна діяльність, та 
будівлі яких оснащених вузлами комерційного обліку у розмірі:

50,12 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська 
плата на водопостачання складає -  28,14 грн. абонентська плата на 
водовідведення -21,98 грн.) за наявності заяви Абонента про згоду на 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку із зазначенням розміру 
плати у  Договорі про надання комунальних послуг.

> для власників будинків, у яких здійснюється комерційна діяльність, та 
будівлі яких оснащених вузлами комерційного обліку у розмірі:

19.34 грн. (з ПДВ) на 1 абонента у місяць (у тому числі абонентська 
плата на водопостачання складає — 9,67 грн. абонентська плата на 
водовідведення -9,67 грн.) за відсутності заяви Абонента про згоду на 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

3. Наказ довести до відома та виконання відповідним посадовим особам.

4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з 
фінансово-економічних питань -  Соловей О.В.

Директор


