
Шановні споживачі! 
 

КП «Стрийводоканал» повідомляє, що з 01 травня 2022 року на виконання положень, Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінет Міністрів України від 21 серпня 
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» (далі – Постанова 
КМУ №808 від 21.08.2019 р.) комунальним підприємством «Стрийводоканал» встановлено плату 
за абонентське обслуговування. 
 

Розмір плати за абонентське обслуговування затверджено наказом КП «Стрийводоканал» від 
09.02.2022 року №12. Плата за абонентське обслуговування нараховується у відповідності від 
користування послугою абонентом (централізоване водопостачання та/або централізоване 
водовідведення).   
 

Відповідно до розрахунків, проведених КП «Стрийводоканал», розмір плати за 
абонентське обслуговування складає: 
- плата за абонентське обслуговування без витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного 
обліку в розмірі – 29,00 грн/місяць з ПДВ (в т.ч. з централізованого водопостачання – 14,50 
грн/місяць з ПДВ, з централізованого водовідведення – 14,50 грн/місяць з ПДВ); 

- плата за абонентське обслуговування з витратами на обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку в розмірі – 40,00 грн/місяць з ПДВ (в т.ч. з централізованого водопостачання 
– 25,50 грн/місяць з ПДВ, з централізованого водовідведення – 14,50 грн/місяць з ПДВ); 

- плата за абонентське обслуговування з витратами на обслуговування та заміну вузлів комерційного 
обліку в розмірі – 25,50 грн/місяць з ПДВ за послуги централізованого водовідведення 
(самостійний облік). 

 
Зазначимо, що граничний розмір абонентської плати встановлює Кабінет Міністрів України, а 

саме Постанова КМУ від 21.08.2019 р. №808 та станом на 01.01.2022 становить 35,19 грн. з ПДВ 
окремо за кожну послугу (централізоване водопостачання; централізоване водовідведення). 
Граничний розмір абонентської плати змінюється в залежності від затвердженого мінімального 
прожиткового мінімуму в Україні. 

 
Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з 

розрахунку на одного абонента, незалежно від кількості мешканців у квартирі чи об’ємів споживання 
послуги. 

 
*Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги  (самостійні 

об’єкти нерухомого майна якого розташовані за однією поштовою адресою), з яким виконавець уклав 
індивідуальний договір про надання комунальних послуг або індивідуальний договір з обслуговуванням 
внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг (Постанова КМУ від 21.08.2019р. 
№808). 

Без вузлів комерційного (будинкового) обліку 
- приватний сектор без лічильників; 
- житлові та нежитлові приміщення в 
багатоквартирному будинку оснащені розпо-
дільчими (поквартирними)  лічильниками, без 
загальнобудинкового лічильника 

З вузлами комерційного (будинкового) обліку 
- приватний сектор з лічильниками; 
- багатоквартирний будинок, оснащений  
загальнобудинковим лічильником 
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29,00 грн/міс. 14,50 грн/міс. 14,50 грн/міс. 40,00 грн/міс. 25,50 грн/міс. 25,50 грн/міс. 


