Додаток 2
до Вимог до формування рахунків на оплату послуг з постачання
теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення
(пункт 9 розділу III)

Примірна форма рахунку на оплату послуги з постачання гарячої води

Рахунок на оплату послуги з постачання гарячої води
Адреса місця проживання/місця знаходження споживача___________
ПІБ/найменування ______________________________________________
Період нарахування_____________________________________________

(місце відображення кольорової стрічки)
Виконавець комунальної послуги: _________________________,
код згідно ЄДРПОУ ________________________, р/р ___________________, МФО_______________,
Абонентський номер споживача:
Споживач:
Адреса:

Плата за послугу з постачання гарячої води за __________________ 20___ р.
Кількість проживаючих:

Борг (+)/
переплата (-)

Послуга

Сплачено у
поперед.
розрах.
періоді

Нараховано

Перерахунок

Неустойка (штраф,
Пеня
пеня), що
нарахована
сплачується
споживачу
виконавцем

До
оплати (грн)

Постачання гарячої води

УСЬОГО ДО ОПЛАТИ

Показники вузла (ів) розподільного обліку:
№ прилад.

Попередні

Поточні

Різниця (од.виміру)

1)
2)

Показники вузла (ів) комерційного обліку у будівлі:
Обсяг (од.виміру)
Обсяг спожитої гарячої води за розрахунковий період (враховуючи показники вузла (ів) комерційного обліку)

Нарахування споживачеві згідно з показаннями вузла (ів)
комерційного обліку

Обсяг

Тариф (з ПДВ)

Нараховано (грн)

Соціальні нормативи
(поле для відображення іншої інформації (у разі необхідності)

Плата за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку за ________ 20___ р.*

Внески

Розмір
(з ПДВ)

Борг (+)/
переплата (-)

Сплачено у
поперед.
розрах. періоді
(квартал)

Нараховано

Перерахунок

До
оплати (грн)

Встановлення
Обслуговування
Заміна
УСЬОГО ДО ОПЛАТИ
* заповнюється згідно з внесками, встановленими органом місцевого самоврядування для відповідної будівлі
2
Продовження додатку 2

Плата за абонентське обслуговування за __________ 20___ р.**

Плата за абонентське
обслуговування

Розмір
(з ПДВ)

Борг (+)/
переплата (-)

Сплачено у
поперед.
розрах. періоді

Нараховано

Перерахунок

До
оплати (грн)

Плата за абонентське
обслуговування

Розмір
(з ПДВ)

Борг (+)/
переплата (-)

Сплачено у
поперед.
розрах. періоді

Нараховано

До
оплати (грн)

Перерахунок

УСЬОГО ДО ОПЛАТИ
** заповнюється лише у разі укладення індивідуального договору про надання відповідної комунальної послуги у багатоквартирному будинку. У разі якщо виконавцем
послуги з постачання гарячої води та виконавцем послуги з постачання теплової енергії є один суб'єкт господарювання, плата за абонентське обслуговування
застосовується до споживачів цих послуг один раз.

Плата за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання за __________ 20___ р.***
Плата за обслуговування,
поточний ремонт
внутрішньобудинкової
системи гарячого
водопостачання

Розмір
(з ПДВ)

Борг (+)/
переплата (-)

Сплачено у
поперед.
розрах. періоді

Нараховано

До
оплати (грн)

Перерахунок

УСЬОГО ДО ОПЛАТИ
*** заповнюється лише у разі укладення індивідуального договору про надання відповідної комунальної послуги та за умови, коли співвласники багатоквартирного будинку
дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкової системи багатоквартирного будинку, що забезпечує
постачання відповідної комунальної послуги

Контакти виконавця комунальної послуги або особи, що формує рахунок (номер телефону, факсу, електронна адреса, сайт, поштова адреса)

/місце для QR-коду/

(поле для надання іншої додаткової інформації
(у разі необхідності)

/місце для штрих-коду/

