
Розрахунок витрат АТ "ОТКЕ" для встановлення плати за абонентське 

обслуговування з 

01 листопада 2022 року для споживачів відповідної комунальної послуги, з 

якими укладено індивідуальний договір про надання такої послуги у 

багатоквартирному будинку 

 грн./1абонента 

Найменування скаладових 

Послуга з 

постачання 

теплової енергії 

Послуга з 

постачання 

гарячої води 

1. Витрати пов’язані з укладанням договору (ЗП та 

відрахування) 
4,00 4,00 

2. Витрати пов’язані з здійсненям розподілу обсягу 

спожитих послуг між споживачами (інші прямі 

матеріальні витрати) 

1,02 1,02 

3. Витрати пов’язані з нарахуванням та стягненням 

плати за спожиті комунальні послуги (прямі 

матеріальні витрати+комісія банків) 

1,67 1,67 

4. Витрати на виконання інших функцій, пов’язаних 

з обслуговуванням абонентів 

(заг.вироб.+адмін.витрати) 

0,30 0,30 

Разом (витрати, які не залежать від наявності в 

будівлі вузлів комерційного обліку) 
6,98 6,98 

Разом (витрати, які не залежать від наявності в 

будівлі вузлів комерційного обліку) з ПДВ 
8,38 8,38 

5. Витрати пов’язані з обслуговуванням та заміною 

вузлів комерційного обліку з ПДВ 
9,61   

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування на місяць 

Граничний розмір плати за абонентське 

обслуговування на місяць відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 з 

01 липня по 30 листопада 2022 року, грн з ПДВ 

36,88 36,88 

Граничний розмір плати за абонентське 

обслуговування на місяць відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 з 

01 грудня по 31 грудня 2022 року, грн з ПДВ 

38,07 38,07 

   



   
1. Розмір плати за абонентське обслуговування при наданні послуги 

з постачання гарячої води (без обслуговування вузлів комерційного 

обліку в місяць), (грн з ПДВ) 

8,38 

2. Розмір плати за абонентське обслуговування при наданні послуги 

з постачання теплової енергії (без обслуговування вузлів 

комерційного обліку в місяць), (грн з ПДВ) 

8,38 

3. Розмір плати за абонентське обслуговування при наданні послуги 

з постачання теплової енергії (з обслуговуванням вузлів 

комерційного обліку в місяць), (грн з ПДВ) 

17,99 

4. Розмір плати за абонентське обслуговування при наданні 

одночасно послуг з постачання теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води (без обслуговування вузлів комерційного 

обліку в місяць), (грн з ПДВ) 

16,75 

5. Розмір плати за абонентське обслуговування при наданні 

одночасно послуг з постачання теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води (з обслуговуванням вузлів комерційного 

обліку в місяць), (грн з ПДВ) 

26,36 

 


