
ПОВІДОМЛЕННЯ 

щодо встановлення плати за абонентське обслуговування 

по КП ДОР «Аульський водовід» на 2023 рік  

 

На виконання вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-

VIII, «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання 

житлово-комунальних послуг» від 03.12.2022 № 1060 встановлюється плата за абонентське 

обслуговування у розрахунку на одного абонента на місяць.  

Плата за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами про надання комунальних 

послуг (публічними договорами приєднання) встановлена відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 № 

1060), та не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України. 

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування  затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 № 808 (із змінами та доповненнями) і залежить від розміру 

прожиткового мінімуму.  

Станом на 01.01.2023 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 

808 (із змінами та доповненнями) граничний розмір плати за абонентське обслуговування складає: 

• за послугу з  централізованого водопостачання - 38,07 грн. з ПДВ 

• за послугу з централізованого водовідведення  -  38,07 грн. з ПДВ 

• разом - 76,14 г рн. з ПДВ 

 

КП ДОР «Аульський водовід» встановлює плату за абонентське обслуговування на 1 

абонента у місяць з 01.01.2023 в наступних розмірах: 

 

• за послугу з  централізованого водопостачання  - 20,58 грн. з ПДВ 

• за послугу з централізованого водовідведення  -   9,108 грн. з ПДВ 

• разом – 29,688 грн. з ПДВ 

 

№ 
Види плати за абонентське 

обслуговування 

централізоване  
Всього 

водопостачання водовідведення 

грн з ПДВ грн з ПДВ грн з ПДВ 

1 

Плата за абонентське обслуговування  

багатоквартирних будинках не 

оснащених вузлами комерційного 

(загальнобудинкового) обліку 

20,58 9,108 29,688 

2 

Плата за абонентське обслуговування   у 

індивідуальних  житлових будинках 

(приватний сектор), у яких встановлений 

власний вузол комерційного обліку або 

не встановлений вузол комерційного 

обліку 

20,58 9,108 29,688 

3 

Плата за абонентське обслуговування  

для абонентів (юридичних осіб), у яких 

встановлений власний вузол 

комерційного обліку або не 

встановлений вузол комерційного обліку 

20,58 9,108 29,688 

 

 

 

  



Плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач сплачує підприємству для 

відшкодування певних витрат, пов'язаних з виконанням функцій з обслуговування  абонентів: 

• Витрати пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги; 

• Нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги; 

• Формування в електронному вигляді облікової бази даних абонентів, ведення оперативного обліку та 

звітності, ведення розрахунків за спожиті комунальні послуги; 

• Витрати, пов'язані з програмним забезпеченням, абонентським супроводом, веденням обліку по 

кожному помешканню споживачів, виготовленням розрахункових документів та повідомлень; 

• Інформування споживачів про порядок надання послуг у засобах масової інформації, на сайтах та 

дошках оголошень; 

• Зняття показників  приладів обліку води усіх систем і калібрів, установлених на водопровідних 

вводах та внесення відповідної інформації до електронної бази; 

• Виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними 

договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем 

водопостачання та водовідведення). 

 

Для фізичних осіб (населення) абонентська плата нараховується щомісячно у фіксованому розмірі, 

з розрахунку на один особовий рахунок. 

 

Для юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - 

підприємців, фізичних осіб, які є власниками або орендарями нежитлових приміщень та мають договори 

на послуги з КП ДОР «Аульський водовід» (далі – юридичні особи), абонентська плата нараховується по 

кожному об'єкту договору окремо. 

 

15.12.2022       Адміністрація КП ДОР «Аульський водовід» 


