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___. _________ 2022 р. м. Київ №_____

Про затвердження розміру плати 
за абонентське обслуговування 
для абонентів Новояворівської 
та Новороздільської ТЕЦ на 2022 рік

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік», постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.08.2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за 
абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних 
послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання 
комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням 
внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розрахунки розміру плати за абонентське обслуговування 
споживачів, з якими укладені індивідуальні договори про надання послуг з 
постачання теплової енергії та гарячої води (без врахування витрат на 
обслуговування комерційних приладів обліку теплової енергії та гарячої води) 
для абонентів Новояворівської ТЕЦ та Новороздільської ТЕЦ на 
2022 відповідно до Додатку 1 та Додатку 2.

2. Встановити розмір плати за абонентське обслуговування споживачів, з якими 
укладені індивідуальні договори про надання послуг (без обслуговування 
внутрішньобудинкових систем) для абонентів Новояворівської ТЕЦ на 
2022 рік:



2.1. Для договорів на послугу з постачання теплової енергії  -  27,92 грн з ПДВ 
на одного абонента;

2.2. Для договорів на послугу з постачання гарячої води - 32,96 грн з ПДВ на 
одного абонента.

3. Встановити розмір плати за абонентське обслуговування споживачів, з якими 
укладені індивідуальні договори про надання послуг (без врахування витрат 
на обслуговування комерційних приладів обліку теплової енергії та гарячої 
води) для абонентів Новороздільської ТЕЦ на 2022 рік:

3.1. Для договорів на послугу з постачання теплової енергії - 33,63 грн з ПДВ 
на одного абонента;

3.2. Для договорів на послугу з постачання гарячої води - 35,19 грн з ПДВ на 
одного абонента.

4. Директору Філії «Новояворівська ТЕЦ» Наумчику С.В., т.в.о. директора Філії 
«Новороздільська ТЕЦ» Лесюку Я.Б. використовувати зазначені розміри 
плати за абонентське обслуговування для виставлення рахунків споживачам 
послуг з постачання теплової енергії та гарячої води.

5. Наказ «Про затвердження розміру плати за абонентське обслуговування для 
абонентів Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ на 2021 рік» від 
28.10.2021 № 124 вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора 
комерційного Тарабу А.В.

Генеральний Директор                Віталій МИХАЙЛЬО


