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від 21 грудня 2022 року       № 129 

 

«Про встановлення розміру плати                    

за абонентське обслуговування         

з надання послуг централізованого                

водопостачання та централізованого               

водовідведення на 2023 рік» 

 

 На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України від 01.05.2021 року №2189-VIII «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання 

житлово-комунальних послуг», Постанов Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019р  № 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» та від 05.07.2019 року №690 «Про затвердження 

Правил надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»,  

 

НАКАЗУЮ: 

У зв’язку із встановленням тарифів на 2023 рік на надання послуг з  

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджених рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

від 13.12.2022 року №917, встановити з 01 січня 2023 року розмір плати за 

абонентське обслуговування у розрахунку на один особовий рахунок (для 

фізичних осіб мешканців смт.Нове ).     

     Для юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої 

належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які є власниками або 



орендарями нежитлових приміщень та мають договори на послуги з КП 

«Теплоенергетик» КМР»  (далі – юридичні особи), абонентська плата 

нараховується по кожному об'єкту договору окремо. 

1. Вартість абонентської плати з послуг централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення на місяць становить: 

 

- при наданні послуги з централізованого водопостачання споживачам 

багатоквартирного та індивідуального (садибного) будинку без 

наявності лічильника в квартирах (приміщеннях) будинку – 16,16 грн з 

ПДВ; 

 

- при надані послуг з централізованого водопостачання споживачам 

багатоквартирного та індивідуального (садибного) будинку при 

наявності 1-го лічильника в квартирах (приміщеннях) будинку – 

18,12грн з ПДВ; 

 

- при надані послуг з централізованого водопостачання юридичним 

особам незалежно від форм власності при наявності 1-го лічильника в 

квартирах (приміщеннях) будинку  – 18,12 грн з ПДВ;   

   

- при наданні послуги з централізованого водопостачання для абонентів 

багатоквартирного та індивідуального (садибного) будинку при 

наявності 2-х лічильників в квартирах (приміщеннях) будинку – 20,09 

грн з ПДВ; 

 

- при наданні послуги з централізованого водовідведення -  19,59 грн з 

ПДВ. 

 

2. Начальнику абонентського відділу Бурянській Н.В. щомісяця 

проводити нарахування плати за абонентське обслуговування з надання 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 

бухгалтера Свиридюк Л.В. та начальника абонентського відділу 

Бурянську Н.В. 

 

Директор       Олександр ЧЕЛЬНИК 

 

 


