
Плата за абонентське обслуговування 

Пунктом п. 11 ч.1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»                             

(з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 № 1060) встановлено одне з 

нововведень - це плата за абонентське обслуговування, яка нараховується при наданні 

комунальних послуг. Плата за абонентське обслуговування - це платіж, який споживач 

сплачує Товариству за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у 

багатоквартирному будинку для відшкодування витрат, пов’язаних з укладенням договору, 

здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та 

стягненням плати за спожиті послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного 

обліку води (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, 

пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонента за індивідуальним договором (крім 

обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та 

постачання гарячої води) 

            Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги) плата 

виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної 

послуги, що є публічним договором приєднання, складається з: 

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на 

відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного 

відповідно до законодавства; 

- плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, 

визначений Кабінетом Міністрів України. 

            Отже, плата за абонентське обслуговування є складовою частиною ціни публічного 

типового індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії та 

публічного типового індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої 

води, а отже є відповідно істотною умовою такого договору.   
Плата за абонентське обслуговування на одного абонента (особовий рахунок)                         

на місяць з 01.12.2021 становить: 
 

- для послуг з постачання теплової енергії (з врахуванням витрат на обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії) - 31,07 гривень з ПДВ; 

- для послуг з постачання теплової енергії (без врахування витрат на обслуговування 

та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії) - 21,63 гривень з ПДВ; 

- для послуг з постачання гарячої води (з врахуванням                                                                витрат 

на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку гарячої води) -                                                      

35,19 гривень з ПДВ (граничний рівень) ; 

- для послуг з постачання гарячої води (без врахування витрат на                           

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку гарячої води) - 15,35 гривень з 

ПДВ. 

 
  

 
 
 
 

 


