
ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛУЦЬКТЕПЛО» 

 

НАКАЗ 

 
« 20 » жовтня 2022р.        № 315   

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, Методики розподілу між споживачами 

обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 22.11.2018 № 315 із змінами, внесеними згідно з наказами 

Міністерства розвитку громад та територій від 28.12.2021 № 358 та від 

26.03.2022 № 61 

 

 

НАКАЗУЮ: 

            1. Затвердити та ввести в дію з 01.10.2022 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 індивідуальними договорами (публічними договорами 

приєднання) про надання комунальних послуг, а також для споживачів 

категорії «юридичні особи», об’єкти нерухомості яких беруть участь в 

розподілі обсягів спожитих комунальних послуг всередині багатоквартирних 

будівель, 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 01.10.2022: дію наказу від 29 вересня 2021 року №299 

«Про затвердження розміру плати за абонентське обслуговування.». 

           6. Начальнику бюро діловодства Жовнірук Ю.М., 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                                                                   Іван СКОРУПСЬКИЙ 

 

Погоджено: 

Заступник директора з комерційних                     Олександр БАБИЧ 

питань 

     Начальник відділу правового забезпечення 

та представництва в судах                                     Віталій МИХАЛЬЧУК  

Начальник ВЕПП та ЗП                                          Юлія МІЩУК 


