
ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛУЦЬКТЕПЛО» 

 

НАКАЗ 

 
« 29  » вересня 2021р.       №___299__   

Про затвердження розміру плати за 

абонентське обслуговування 

  

                  Відповідно до п.11 ст.1 розділу1 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у 

розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 

споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами 

про надання комунальних послуг»  від 21 серпня 2019р. №808, постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 808» від 01 вересня 2021р. 

№928,  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-

комунальних послуг» від 03.12.2020 №1060-ІХ 

 

НАКАЗУЮ: 

            1. Затвердити та ввести в дію з 01.10.2021  розмір плати за 

абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для 

комунальних послуг, а саме: послуги  з постачання теплової енергії для 

споживачів, будівлі яких оснащені вузлами комерційного обліку;   послуги  з 

постачання теплової енергії для споживачів, будівлі яких не оснащені  

вузлами комерційного обліку; послуги з постачання гарячої води, що 

надаються споживачам ДКП «Луцьктепло» за індивідуальним договором про 

надання комунальних послуг, публічного договору приєднання про надання 

послуги з постачання теплової енергії та публічного договору приєднання 

про надання послуги з постачання гарячої води згідно з додатком №1 до 

наказу. 

           2. Не застосовувати плату за абонентське обслуговування послуги з 

постачання гарячої води з моменту відокремлення (відключення) квартир та 

нежитлових приміщень від мереж централізованого постачання гарячої води 

у встановленому Мінрегіоном порядку, або тимчасового відключення гарячої 

води шляхом  опломбування запірних вентилів  у квартирі  після письмового 

звернення споживача та надання відповідних документів (актів).  Перевірку 

факту відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень від 



мереж централізованого постачання гарячої води проводити не рідше одного 

разу на рік, про що складається відповідний акт. 

           3. У випадку сплати споживачем коштів за абонентське 

обслуговування послуги з постачання гарячої води, зазначеного в п.2. 

перерахувати кошти на іншу послугу, що надається підприємством за 

письмовим зверненням споживача. 

           4. У разі відмови споживача надати доступ для перевірки факту 

відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень від мереж 

централізованого постачання гарячої води або виявлення фактів 

самовільного підключення до мереж гарячого водопостачання  чи 

самовільного розпломбування вводів гарячої води, нарахування плати за 

послугу з постачання гарячої води згідно з установленими нормативами 

(нормами) споживання  та плата за абонентське обслуговування послуги з 

постачання гарячої води нараховується з дати останньої перевірки факту 

відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень від мереж 

централізованого постачання гарячої води.  

           5. Відмінити з 01.10.2021: дію наказу від 31.12.2020 №500 «Про 

затвердження розміру плати за абонентське обслуговування»,  дію наказу від 

26.03.2021 №99 «Про внесення змін до наказу №500 від 31.12.2020 «Про 

затвердження розміру плати за абонентське обслуговування». 

           6. В.о. начальника бюро діловодства Яворській А.В, ознайомити з 

даним наказом  керівників відділу бухгалтерського обліку, відділу збуту, 

відділу економічного планування, праці та заробітної плати, центру 

обслуговування споживачів, відділу контролю за споживанням теплової  

енергії та якістю наданих послуг. 

 7. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника 

директора з комерційних питань Бабича О.С. 

 

      

          Директор                                                                   І.А. Скорупський 

 

Погоджено: 

Заступник директора з комерційних                     О.С. Бабич 

питань 

Начальник юридичного відділу                             О.В. Олейніков 

Начальник ВЕПП та ЗП                                          Ю.В. Міщук 



1 2 3 4 5

Кількість абонентів 40 913 42 271 12 673

І Прямі матеріальні  витрати
590 247,37 3 305 788,49 144 290,39

 1.1
Прямі витрати :10% вартості КПО для формування 

обмінного фонду 0,00 2 050 121,10 0,00

 1.2
Витрати на систему обліку реалізованої те за ЦО та 

ГВП (білінг) (договір від 27.01.2021 №25/21) 117 800,35 121 710,42 36 489,23

 1.3

Послуга КП"Луцькводоканал" - збір та передача 

інформації про показники приладів обліку гарячої 

води  (Договір від 22.02.21 №24-99) 124 426,13 0,00 0,00

 1.4
Послуга з обробки даних (Договір від 29.06.2021  

№292/21) 85 362,57 88 195,96 26 441,47

 1.5
Місцевий обчислювальний центр (Договір 

від18.01.2021 №08/21) 27 269,68 28 174,83 8 446,92

 1.6
Договір коворкінгу (Договір від 12.11.2020  

№413/20/03) 33 788,88 34 910,41 10 466,27

 1.7 
Формування друк і доставка рахунків(Договір від 29 

червня 2021р  №293/21) 100 379,62 103 711,46 31 093,07

 1.8 
Договір про прийом платежів (Договір від 24 червня 

2021 №283/21/1). 33 123,79 34 223,25 10 260,26

 1.9 Періодична повірка 0,00 587 491,85 0,00

 1.10 Інші прямі матеріальні витрати 68 096,34 257 249,20 21 093,17

ІІ Витрати на оплату праці 2 243 924,50 3 239 277,60 695 066,49

ІІІ Інші прямі витрати: 493 663,39 712 641,07 152 914,63

Відрахування на соціальні заходи 493 663,39 712 641,07 152 914,63

ІV Загальновиробничі витрати 72 166,23 104 177,50 22 353,84

V Адміністративні витрати 337 477,10 488 257,24 104 535,17

VІ Комісійна винагорода банкам -155 617,13 -160 782,43 -48 203,16

VІІ Повна собівартість 3 581 861,46 7 689 359,47 1 070 957,35

VІІІ Прибуток,% 5,00 5,00 5,00

Прибуток, грн 179 093,07 384 467,97 53 547,87

ІХ Загальна вартість 3 760 954,53 8 073 827,44 1 124 505,21

Вартість 1 послуги без ПДВ, грн 7,66 15,92 7,39

Вартість 1 послуги з ПДВ, грн 9,19 19,10 8,87

О.С. Бабич

Ю.В. Міщук

Заступник директора з комерційних питань

Начальник ВЕПП та ЗП 

Додаток  № __1__  до наказу №_299_ від "_29_"_вересня_ 2021 р.

Кошторис витрат на абонентське обслуговування  по ДКП "Луцьктепло" 

                                      грн (без ПДВ)

№ п/п Показники

Плата за абонентське 

обслуговування на 

послугу з постачання 

гарячої води

Плата за абонентське 

обслуговування на 

послугу з постачання 

теплової енергії з 

обліком теплової енергії

Плата за абонентське 

обслуговування на 

послугу з постачання 

теплової енергії без 

обліку теплової енергії


