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Вступ 

Демонстраційна база призначена для ознайомлення та початку роботи з 

підсистемою Облік комунальних послуг. База випущена у вигляді резервної копії. 

В даному матеріалі розглянуто приклади налаштування та розрахунків по базовим 

послугам та реалізації імпорту даних до підсистеми. На прикладі підприємства 

ЖЕК/ОСББ створено декілька підлеглих структурних одиниць (далі СО) відповідно до 

методів послуг, які вони надають мешканцям. 

З Інструкцією користувача підсистеми 014 Облік комунальних послуг можливо 

ознайомитись за посиланням https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf 

 

1. Порядок налаштування підсистеми «Облік комунальних 

послуг» 

 

1. В підсистемі Загальні довідники/Картка підприємства – заповнити Картку 

підприємства; 

2. Загальні довідники/Структура організації/Довідник Структурних одиниць – 

створити та заповнити необхідну кількість Структурних одиниць (СО); 

3. Загальні довідники/Картотека контрагентів – створити групи контрагентів 

відповідно до коду СО (необхідно при імпорті контрагентів); 

4. Загальні довідники/Довідник банків – створити та заповнити переліком банків, що 

використовуються в роботі; 

5. Загальні довідники/Номенклатура та ціні/Довідник одиниць виміру – створити 

необхідні одиниці виміру: одиниці довжини (м. метр),  маси (кг. кілограм), обсягу 

(м. куб метр кубічний), площи (м. кв метр квадратний) та штучні (Гкал, грн, Квт/Час, 

мешк. Мешканець, посл. Послуга, шт. Штука); 

6. Облік комунальних послуг/Довідники/Номенклатура – створити групу поточного 

рівня. Для неї створити підгрупи відповідно до методів обліку згідно наступного 

зразка (Рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Створення груп та підгруп в Довіднику номенклатур 

 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf
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7. Збереження відповідного порядкового номеру підгрупи дуже важливо, адже на 

підставі нього формується звіт Облікова відомість; 

8. Облік комунальних послуг/Довідники/Номенклатура/Роботи, послуги – 

створюємо відповідні номенклатури послуг. Обов’язково заповнюємо: стат. Стат. 

Код (0500/0505/0501), адже на його підставі формуються звіти Пільга 2 та 3; метод 

основний та підлеглий; нормативи – необхідні для нарахувань по нормі та 

розрахунку пільги; 

9. Облік комунальних послуг/Довідники/Прайс-листи – створюємо асортименти 

послуг, що надаються та прайс-листи; 

10. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Типи ОР – створюємо 

типи особових рахунків (декілька при необхідності); 

11. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Пільги – заповнюємо 

довідник пільг з відповідним налаштуванням послуг, на які вони розповсюджуються; 

12. Облік комунальних послуг/Налаштування/ Довідники/Планова середня 

температура – заповнюємо на підставі даних надавача послуг опалення, на підставі 

цієї інформації здійснюються нарахування опалення відповідно до опалювальної 

площі квартири з урахуванням температури зовнішнього середовища при 

відсутності в квартирі приладів обліку; 

13. Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри – обираємо об’єкт обліку 

– банківський рахунок підприємства/СО, на який будуть надходити оплати; 

14. Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри – вказуємо точність 

значень площ будинку та квартир 2 знаки; 

15. Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових 

коштів/Налаштування/Об’єкти обліку – створюємо розрахунковий рахунок та 

кассу (при необхідності); 

16. Керування фінансовими розрахунками/Ведення договорів/ – при необхідності 

можливо налаштувати типи договорів ОСББ.  

Також налаштовується параметр Автонумерація: налаштування Автонумерації 

договорів та формату номеру договору по послугам ЖЕК/ОСББ мають співпадати 

з налаштуванням формату номеру Особового рахунку. Також треба звернути увагу 

на співпадіння параметрів Довжина номеру та Доповнювати номер нулями. 

17. Логістика/Облік запасів/Налаштування/Параметри – точність цін облікових цін 

та цін у валюті – максимальна; 

18. Логістика/Облік закупок/ Налаштування/Параметри – точність цін у валюті 

документу - до десятитисячних; 

19. Логістика/Облік збуту/Налаштування/Параметри - точність цін – максимальна; 

20. Облік комунальних послуг/Довідники/Будинки – вибрати вулицю, створити 

будинок, створити квартири; 

21. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників – створити 

лічильники та внести їх в Картки будинку та квартир; 

22. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ – сформувати особові рахунки; 

23. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ – груповою операцією 

призначити послуги в особові рахунки відповідно наявності; 

24. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ – сформувати рахунки на 

оплату комунальних послуг. Згідно архітектури Системи (реалізованої схеми 

зв’язку між документами) оплата завжди повинна мати підставу у вигляді рахунку. 

Тому при налаштуванні модуля «Облік комунальних послуг» рекомендуємо 

наступне: 
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 Якщо впроваджується нове підприємство, в якого відсутня історія нарахувань 

у попередні періоди, то перші рахунки на оплату будуть сформовані в 

першому періоді нарахувань, і перша оплата відносно них надійде у 

наступному періоді; 

 Якщо впроваджується підприємство, в якого вже є історія нарахувань у 

попередні періоди, тому у першому періоді нарахувань в Системі надійде 

оплата за попередні періоди. Для коректного обліку оплат необхідно створити 

умовні рахунки за попередній 1 чи 2 періоди, які і будуть підставою для обліку 

оплат, що надійдуть у першому періоді нарахувань в Системі. Щоб умовні 

рахунки не вплинули на вхідне сальдо першого періоду нарахувань в Системі, 

можливо в прейскуранті назначити тариф 0 грн. 

 

Приклад – Підприємство переходить на облік в Системі з березня. Тому створюємо 

умовні рахунки з 0 тарифом за січень та лютий. Тоді при внесенні оплати, яка 

прийде у березні, в якості підстави можна вказати січневий або лютневий 

рахунок. 

 

2. Масове наповнення бази інформацією 

 

Функціонал даних імпортів продемонстрований на СО «Імпорт базових даних». 

 

2.1. Імпорт будинків 

Тут і далі по тексту буде вказано в якій підсистемі/модулі здійснюється 

налаштування/розрахунок/імпорт: 

Сервіс/Імпорт / Універсальний імпорт/Довідники/Довідник адрес/Довідник 

будинків квартир ЖЕК. 

Приклад файлу, за допомогою якого проводився імпорт налаштувань/даних далі по 

тексту виділяється: A1115.DBF. 

 

Для наявних вулиць на підставі коду вулиці створюються Картки будинків та 

Картки квартир (файл даних A1115.DBF).  
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Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 
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2.2. Імпорт власників ОР 

(Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Довідники/Довідник контрагентів/Імпорт 

власників ОР) 

 

Створюється відповідна СО, в яку імпортуються контрагенти. 

 

 
 

Рис. 4 

 

Приклад файлу A1115.DBF. 

 

2.3. Імпорт Особових рахунків (ОР) 

(Сервіс/Імпорт/ Універсальний імпорт/Договори/Картотека договорів) 

 

За результатами імпорту даних будуть сформовані ОР з власником ОР.  

Всі ОР матимуть статус «чернетка». Дата ОР та початок дії ОР вказується в 

калькуляції. Також в калькуляції потрібно правильно вказати наявний тип ОР 

(Налаштування/Довідники). 

 

 
 

Рис. 5 

 

Приклад файлу A1115.DBF. 

 

2.4. Імпорт мешканців та пільговиків в ОР 

(Імпорт/Імпорт мешканців) 

 

Ідентифікація відбувається по номеру ОР. 
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За результатами імпорту в ОР будуть створені Картки мешканців відповідно 

даним файлу, в тому числі з наявною інформацією про основну пільгу та пільгу, що 

розповсюджується. 

 

 
 

Рис. 6 

 

 
 

Рис. 7 
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Рис. 8 

 

На Рис. 7 та 8 приклади з файлів Примердемо.dbf та Примердемо2.dbf відповідно. 

 

УВАГА! Якщо період пільги закінчується в періоді, що закривається, тоді мешканці, 

що мають пільги архівуються і не відображаються в реєстрі мешканців. 

 

2.5. Імпорт лічильників до Картотеки лічильників 

(Імпорт/Імпорт картотеки лічильників) 

 

Якщо у файлі відсутня інформація про ОР або адресу встановлення лічильника – 

імпорт проводиться лише до Картотеки лічильників. 

Якщо у файлі є інформація про ОР або адресу встановлення лічильника – то 

лічильник буде імпортований до Картотеки лічильників та до Картки будинку або 

Картки квартири (на підставі даних поля УСТАНОВКА (JCKRTI_MTUS)). 

Якщо для квартир облік ведеться як результат розподілу обсягів будинкового 

лічильника або лічильника на групу квартир, то встановлення його в Картку квартири 

відбувається шляхом використання групового призначення лічильників до квартир 

(Картка будинку/Квартири/ відмітити список квартир та запустити функціонал через  

Реєстр/Групова прив'язка лічильників до квартир).  
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Рис. 9 – Відображення у Картотеці лічильників 

 

 
 

Рис. 10 – Відображення у Картці квартири 

 

 
 

Рис. 11 – Відображення у Показниках лічильників 

 

Приклад файлу kartoteka.DBF. 
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2.6. Імпорт складових тарифу 

(Сервіс/Імпорт/ Універсальний імпорт/Довідники/Імпорт прайс-листів) 
 

Створюємо номенклатуру для Головної номенклатури та її Складових 

(Довідники/Номенклатура). Створюємо Асортимент, додаємо лише Головну 

номенклатуру. Створюємо Прайс-лист на підставі Асортименту (Довідники/Прайс-

листи). 

Запускаємо імпорт, за результатами якого в позиції прейскуранту Головної 

номенклатури буде встановлений загальний тариф, та можливо буде ознайомитись з його 

складовими. 

 

 

Рис. 12 

Приклад файлу PRICE2.DBF. 
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3 Приклади налаштованих баз з основними методами обліку 
послуг 
3.1. СО ОСББ «Квартплата та адмін послуги»  

В даній СО створені особові рахунки для трьох будинків з різним набором послуг: 

 Вул. Центральна, буд. 1 – нарахування квартплати з тарифом до/після 20 числа та 

для поверхів з/без ліфту, з прикладом розрахунку пільги, обліку поточної субсидії, 

нарахування при зміні базових даних особового рахунку - площі квартири, тарифу та 

надання пільги. 

 Вул. Центральна, буд. 5 – нарахування квартплати в розрізі складових тарифу для 

поверхів з/без ліфту. 

 Вул. Центральна, буд. 7 – нарахування квартплати, вивозу побутових відходів (в 

залежності від кількості фактично проживаючих) та інших адмінпослуг (в 

залежності від опалювальної площі квартири, певна сума на особовий), перерахунки 

по закритим періодам (надання послуги невідповідної якості, сторнування 

заборгованності, актуалізація нарахувань внаслідок зміни базових даних особового 

рахунку), внесення оплати по особовому та пачкою. 

 

3.1.1 Вул. Центральна буд. 1 

 

Квартплата: номенклатура 01019 та 01020, що застосовуються для різних квартир 

(наприклад, квартири, що розташовані на 1-му поверсі без ліфту та інші). 

На підставі цих номенклатур створено 2 прейскуранти з різними тарифами, 

застосування яких залежить від своєчасної оплати мешканцем попередніх рахунків 

(наприклад, в залежності від оплати до та після 20 числа). 

 

 
 

Рис. 13 – Вікна Довідники/Номенклатура та Довідники/Прайс – листи 
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На підставі заповнених базових даних (Довідники/Будинки/Картка будинку, 

Довідники/Квартири/Картка квартири та Загальні довідники/Картотека 

контрагентів/Картка контрагента) створені Особові рахунки (ОР). 

 

 
 

Рис. 14 – Вікно Особові рахунки 

 

Формування рахунків проводиться в підсистемі Особові рахунки 

ЖКГ/Реєстр/Сформувати рахунки за комунальні послуги. 

З результатами нарахувань можливо ознайомитись в Рахунки за комунальні 

послуги або в Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Рахунки за ком послуги. 

Закриття періодів проводиться в Закриття періодів. 

 

Перший період нарахувань – січень 2018 р. 

 

ОР 01001 – проживає пільговик, та особа, на яку розповсюджується його пільга. 

Нарахування проведені на підставі тарифу для квартир на 1му поверсі без ліфту 

(номенклатура 01019), розрахована сума пільгового відшкодування з урахуванням 

обмеження пільгової площі внаслідок того, що загальна площа квартири менше 

нормативної пільгової площі. 

 

 
 

Рис. 15 
 

ОР 01002 –Нарахування проведені на підставі тарифу для квартир на 1-му поверсі 

без ліфту (номенклатура 01019). 
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ОР 01003 –Нарахування проведені на підставі тарифу для квартир з ліфтом 

(номенклатура 01020). 

ОР 01004 – проживає пільговик, та 2 особи, на яких розповсюджується його пільга. 

Нарахування проведені на підставі тарифу для квартир з ліфтом (номенклатура 01020), 

розрахована сума пільгового відшкодування з урахуванням обмеження пільгової площі 

внаслідок того, що загальна площа квартири менше нормативної пільгової площі. 

 

 
 

Рис. 16 
 

Внаслідок того, що станом на 01.01.2018 була відсутня заборгованість попередніх 

періодів, то при розрахунку застосовувалися тарифи до 20 числа. 

Період нарахувань –лютий 2018 р. 

 

ОР 01001 – проживає пільговик, та особа, на яку розповсюджується його пільга. В 

даному періоді надано поточну субсидію, тому пільга не була розрахована. Внаслідок 

того, що станом на 01.02.2018 була неоплачена заборгованість попереднього періоду, то 

при розрахунку застосовувався тариф для номенклатури 01019 після 20 числа. 
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Рис. 17 
 

ОР 01002 – в даному періоді змінилась площа квартири, нарахування проведені 

відповідно до нового значення площі. Історія змін площі відображена в Картці квартири 

(Довідники/Квартири/Картка квартири/Площі). Також з 01.02.2018 власник особового 

рахунку став пільговиком, тому розрахована сума пільгового відшкодування. Внаслідок 

того, що станом на 01.02.2018 була неоплачена заборгованість попереднього періоду, то 

при розрахунку застосовувався тариф для номенклатури 01019 після 20 числа. 

 

 
 

Рис. 18 
 

ОР 01003, ОР 01004 – з 01.02.2018 змінився тариф для номенклатури 01020 після 20 

числа, нарахування проведені відповідно до нового значення тарифу. Історія змін 

відображена в Прайс-листі (Довідники/Прайс-листи/Прайс-лист/Специфікація/Архів 

цін). 
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3.1.2 Вул. Центральна, буд. 5 

 

Квартплата: головні номенклатури 01019 та 01020, що застосовуються для різних 

квартир (наприклад, квартири, що розташовані на 1-му поверсі без ліфту та інші). Також 

створені номенклатури 01001, 01002, 01005, 01011, 01015, що являються складовими для 

головних номенклатур. 

На підставі цих номенклатур створений прейскурант, в якому створені відповідності 

між головними та складовими номенклатурами. 

 

 
 

Рис. 19 – Довідники/Номенклатура та Довідники/Прайс - листи 

 

На підставі заповнених базових даних (Довідники/Будинки/Картка будинку, 

Довідники/Квартири/Картка квартири та Загальні довідники/Картотека 

контрагентів/Картка контрагента) створені ОР. 

 

 
 

Рис. 20 
 

Період нарахувань –січень, лютий, березень 2018 р. 

 

Нарахування по всім ОР у всі періоди виконані відповідно до заведених в ОР послуг 

(головних номенклатур).  
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Приклад: ОР 05004 - проживає 2 пільговика. Нарахування проведені на підставі 

тарифу для квартир з ліфтом (номенклатура 01020), розрахована сума пільгового 

відшкодування на всю пільгової площі внаслідок того, що загальна площа квартири 

перевищує нормативну пільгову площу. 

 

 
 

Рис. 21 
 

3.1.3 Вул. Центральна буд. 7 

 

В даному будинку декілька послуг з різними алгоритмами проведення нарахувань 

відповідно до налаштованих методів Довідники/Номенклатура/Налаштування. 

Квартплата: номенклатура 01019 та 01020, що застосовуються для різних квартир 

(наприклад, квартири, що розташовані на 1му поверсі без ліфту та інші) – нарахування 

згідно загальної площі квартири. 

Вивезення побутових відходів: номенклатура 09003 - нарахування згідно фактично 

проживаючої кількості мешканців. 

Домофон: номенклатура 08030 – нарахування постійної суми в залежності від 

указаної кількості для певного особового. 

Тварини: номенклатура 10001 – нарахування постійної суми в залежності від 

указаної кількості для певного особового. 

Паркінг: номенклатура 08021 – нарахування постійної суми в залежності від указаної 

кількості для певного особового. 

Інші послуги: номенклатура 11018  – нарахування згідно опалювальної площі 

квартири. 

 

На підставі цих номенклатур створенений прейскурант (Довідники/Номенклатура 

та Довідники/Прайс – листи). 

 

Відповідність ОР та послуг наступна (Таблиця 1): 
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Таблиця 1 

КВ ОР Кіл-ть 

факт 

мешканців 

Квартплата 

(заг. пл.) 

Вивезення 

побутових 

відходів 

(факт. 

мешк.) 

Домофон 

(посл.) 

Інші 

послуги 

(опал. 

пл.) 

Паркінг 

(посл.) 

Тварини 

(посл.) 

1 07001 1 01019 09003 08030 11018   

2 07002 3 01019 09003 08030 11018  10001 

3 07003 2 01020 09003 08030 11018 08021  

4 07004 1 01020 09003 08030 11018 08021  

5 07005 1 01020 09003 08030 11018   

6 07006 1 01020 09003 08030 11018   

 

Перший період нарахувань – січень 2018 р. 

 

Нарахування по всім ОР виконані відповідно до заведених в ОР послуг (номенклатур). 

 

ОР 07002 

Квартплата – нарахування згідно загальної площі квартири відповідно до тарифу для 

квартир без ліфту. 

Домофон – нарахування постійної суми відповідно указаної кількості 1 в ОР. 

Вивезення побутових відходів - нарахування згідно 3 фактично проживаючих 

мешканців. 

Тварини – нарахування постійної суми відповідно указаної кількості 1 в ОР. 

Інші послуги - нарахування згідно опалювальної площі квартири (співпадає з 

загальною площею). 

 

 
 

Рис. 22 
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ОР 07004 

Квартплата – нарахування згідно загальної площі квартири відповідно до тарифу для 

квартир з ліфтом. 

Домофон – нарахування постійної суми відповідно указаної кількості 1 в ОР. 

Вивезення побутових відходів - нарахування згідно 1 фактично проживаючого 

мешканця. 

Інші послуги - нарахування згідно опалювальної площі квартири (співпадає з 

загальною площею). 

Паркінг – нарахування постійної суми відповідно указаної кількості 2 в ОР. 

 

 
 

Рис. 23 
 

 
 

Рис. 24 
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Період нарахувань –лютий 2018 р. 

 

В даному періоді по деяким ОР проводимо перерахунки по закритим періодам. 

 

 
 

Рис. 25 
 

1. Перерахунок по послузі у випадку її відсутності або неналежної якості.  

(Акти претензії/Акт перерахунку) 

ОР 07001 – по квартплаті за 10 днів шляхом зменшення середньодобового нарахування 

на 10 %.  

В даному випадку зменшуються нарахування на суму перерахунку. 

 

 
 

Рис. 26 
 

2. Сторнування заборгованості/вихідного сальдо. Акти претензії/Акт сторно. 

ОР 07002 – донарахування певної суми по послузі домофон. 
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Рис. 27 
 

3. Донарахування по послузі внаслідок надходження у поточному періоді інформації 

про зміни, що відбулися у вже закритих періодах. Наприклад: зміна кількості 

проживаючих/пільговиків, зміна тарифу, зміна площі, донарахування або відміна 

субсидій. 

ОР 07003 – у лютому стало відомо, що з 01.01.2018 в даній квартирі мешкає не 2, а 3 

мешканця. Тому у лютому потрібно донарахувати за січень по послузі Вивезення 

побутових відходів, шо нараховується відповідно до кількості фактично проживаючих. 
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Рис. 28 
 

Період нарахувань – березень 2018 р. 

 

В даному періоді здійснимо оплати по деяким особовим рахункам за попередній 

період Оплата комунальних послуг. 

Для внесення оплат по певному періоду зручно використовувати реєстр «по періоду 

нарахувань».  

Для контролю внесених оплат у періоді зручно використовувати реєстр «по періоду 

надходження коштів». 

 

 
 

Рис. 29 
 

По ОР 07001, 07002, 07003 внесена загальна суми оплати по ОР через Оплату 

комунальних послуг, тому сума оплати розподілилась між всіма послугами, пропорційно 

до сум нарахувань: 

 

 
 

Рис. 30 
 

По ОР 07004 внесена сума оплати по певній послузі через Оплата комунальних 

послуг/Ф4. 
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Рис. 31 
 

Відповідно до них автоматично створилися відповідні банківські виписки 

Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахункові й 

валютні рахунки/Виписки банку. 

 

 
 

Рис. 32 
 

Для внесення оплат по ОР 07005 та 07006 була сформована «пачка» (Оплата 

комунальних послуг/Вид/ Оплата комунальних послуг (пачками). 
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Рис. 33 
 

Внесені через «пачку» оплати також відображаються в загальному реєстрі оплат 

(Оплата комунальних послуг/ Вид/ Оплата комунальних послуг). 

 

 
 

Рис. 34 
 

Для оплат, внесених через «пачку», також автоматично створилися відповідні 

банківські виписки Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових 

коштів/Розрахункові й валютні рахунки/Виписки банку. 

 

 
 

Рис. 35 
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Існує можливість окремого внесення оплати з видом оплати Каса через Оплату 

комунальних послуг: 

 
 

Рис. 36 
 

Для оплат Каса автоматично створюється Касовий Прибутковий ордер, та 

відображається в Касовій книзі. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 37 
 

УВАГА! В реєстрі оплат по періоду надходження коштів відображені всі оплати, що 

надійшли (мають дату надходження) у обраному періоді, (незалежно від того, за 

який період проведена сплата) від банків, через які мешканець здійснив оплати. 

 

 
 

Рис. 38 
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УВАГА! Суму оплат, що надійшла від певного банку у обраному періоду можливо 

отримати застосувавши фільтр. 

 

 
 

Рис. 39 
 

В той же час, Виписка банку (Керування фінансовими розрахунками/Облік 

грошових коштів/Розрахункові й валютні рахунки/Виписки банку) формується в 

розрізі розрахункових рахунків об’єктів обліку (Керування фінансовими 

розрахунками/Облік грошових коштів/Налаштування), що вибрані в ОР. 

 

 
 

Рис. 40 
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Рис. 41 
 

 
 

Рис. 42 
 

УВАГА! Якщо на підприємстві можлива ситуація, коли оплата повинна обліковуватись 

для різних ОР на різних розрахункових рахунках, то необхідно в ОР вибрати 

необхідний розрахунковий рахунок, відповідно до яких будуть створені різні 

Виписки банку. 
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3.2 СО ОСББ «Водоканал» 

 

Особові рахунки даної СО розділені по 3-м журналам: 

- Мешканці багатоповерхових будинків (Рис. 43 а); 

- Приватний сектор (Рис. 43 б); 

- Юридичні особи (Рис. 43 в). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 43 
 

Для кожного будинку заведений свій набор послуг та алгоритм нарахувань: 

 Вул. Паркова, буд. 11 – багатоповерховий будинок, нарахування згідно квартирного 

приладу обліку та відповідно до розподілу обсягів загальнобудинкового приладу обліку 

для послуги холодного водопостачання та водовідведення; нарахування згідно 

квартирного приладу обліку та по нормі для послуги гарячого водопостачання та 

водовідведення, в тому числі коли не всі передали показники лічильників. 

 Вул. Паркова, буд. 12 та 13 – приватний сектор, нарахування по згідно квартирного 

приладу обліку та по нормі для послуги холодного водопостачання, та для послуги 

полив згідно показників лічильника або, при відсутності лічильника, згідно площі 

поливу. 

 Вул. Паркова, буд. 14 – юридична особа, нарахування по згідно квартирного приладу 

обліку для послуги холодного водопостачання та для послуги полив при відсутності 

лічильника, згідно площі поливу. 

 Вул. Паркова, буд. 15 – багатоповерховий будинок, нарахування згідно квартирного 

приладу обліку та відповідно до розподілу обсягів загальнобудинкового приладу обліку 

для послуг холодного водопостачання та водовідведення, а також для холодної води, 
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яка використовується для приготування гарячої з одночасним обліком Гкал, що 

витрачаються для підігріву холодної води, в тому числі коли не всі передали показники 

лічильників. 

 Вул. Паркова, буд. 16 – багатоповерховий будинок, нарахування по згідно 

квартирного приладу обліку та по нормі для послуги холодного водопостачання та 

водовідведення, та окремого обліку стоків гарячого водопостачання, з прикладом 

встановлення лічильника всередені періоду, та демонтажем лічильника для повірки 

всередені періоду та перевстановленням його після повірки. 

 

3.2.1 Вул. Паркова буд. 11 – багатоповерховий будинок 

 

В ОР 11001 на закладці Кореспонденція занотована історія листування з мешканцем з 

можливістю прикріпити документ. 

 

 
 

Рис. 44 
 

В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Холодне водопостачання: номенклатура 02222 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир без лічильника (розподіляти обсяги будинкового лічильника) та з 

лічильником (при наявності квартирного лічильника). 

Водовідведення холодної води 022220 – є підлеглою послугою Холодного 

водопостачання, тому нарахування проводяться згідно обсягів послуги Холодне 

водопостачання. Не потребує встановлення окремого приладу обліку. 

Гаряче водопостачання: номенклатура 06666 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир без лічильника (по нормі) та з лічильником (при наявності 

квартирного лічильника). 

Водовідведення гарячої води 07002 – є підлеглою послугою Гарячого 

водопостачання, тому нарахування проводяться згідно обсягів послуги Гаряче 

водопостачання. Не потребує встановлення окремого приладу обліку. 

 

Відповідність ОР та послуг наступна (Таблиця 2): 
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Таблиця 2 

 КВ ОР Кіл-ть факт 

мешканців 

ХВ 02222 Відвед. ХВ 

022220 

ГВ 06666 Відвед. ГВ 

07002 

Встановлений Будинковий 

лічильник 

Будинковий лічильник 

відсутній 

1 11001 2 2 кв. ліч.  

згідно обсягів 

ХВ 

2 кв. ліч.  

згідно 

обсягів ГВ 
2 11002 1 1 кв. ліч. 1 кв. ліч. 

3 11003 2 обсяги буд.  

ліч. 

норма 

4 11004 1 обсяги буд.  

ліч. 

норма 

 

В Картотеці лічильників (Довідники/Картотека лічильників) для даного будинку 

заведені наступні лічильники (Рис. 44): 

 

 
 

Рис. 45 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

Внесення поточних показників лічильників/обсягів споживання за період 

здійснюється в модулі Показники лічильників. Існує 3 види реєстрів (Показники 

лічильників/Вид), детальне описання реєстрів в Інструкції користувача, Розділ 14 

Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ) за посиланням: 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf 

 

Розглянемо на прикладі реєстру Показники лічильників/ Показники лічильників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf
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Послуга ХВ (Рис. 46 – квартирні та будинковий лічильники). 

 

 
 

 
 

Рис. 46 
 

Для внесених показників квартирних лічильників автоматично установлюється 

ознака Ф – фактично. 

В квартирі 1 (ОР 11001) облік по ХВ здійснюється на підставі двох лічильників: 

11001 кв л 1/1 і 11001 кв л 1/2 . 

Знизу реєстр розподілу обсягів будинкового лічильника з урахуванням обсягів 

квартирних лічильників та кількості фактично проживаючих мешканців, відносно яких 

здійснюється цей розподіл: 

(Будинковий лічильник 9 – сума квартирних лічильників 6)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 3) = 

1 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. Згідно даного обсягу будуть 

проводитись нарахування для ОР без квартирних приладів обліку пропорційно кількості 

фактично проживаючих мешканців (ОР 11003 та 11004). 

 

Послуга ГВ, (Рис. 47 – квартирні лічильники) 
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Рис. 47 
 

 

Для внесених показників квартирних лічильників автоматично установлюється ознака 

Ф – фактично. 

В квартирі 1 (ОР 11001) облік по ГВ здійснюється на підставі двох лічильників: 11001 

кв л ГВ/1 і 11001 кв л ГВ/2 . 

 

Розглянемо нарахування докладніше. 

ОР 11001 

 

Відображення показників в ОР – в даному прикладі для кожної послуги по 2 

лічильники (рис. 48): 

 

 
 

Рис. 48 
 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 49): 
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Рис. 49 
 

По послугам ХВ (02222) та ГВ (06666) в полі «Кількість» відображений сумарний 

обсяг по обом лічильникам, відповідно якого і проведені нарахування. 

По послугам відведення ХВ (022220) та відведення ГВ (07002) в полі «Кількість» 

відображений сумарний обсяг по головному методу – ХВ і ГВ, відповідно якого і 

проведені нарахування. 

 

ОР 11003 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 50): 

 

 
 

Рис. 50 
 

В даному ОР нарахування по послузі ХВ виконані відповідно до результатів 

розподілу будинкового лічильника:  
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(Будинковий лічильник 9 – сума квартирних лічильників 6)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 3) = 

1 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця.  

В ОР 11003 проживає фактично 2 мешканці, тому обсяг для нарахувань: 2 мешканця 

× 1 м. куб = 2 м. куб. 

Такий же обсяг використовується для нарахувань по послузі відведення ХВ 

(022220). 

По послузі ГВ нарахування виконані згідно норми на 1 особу (відсутній будинковий 

лічильник – немає обсягів для розподілу), вказаної в номенклатурі послуги (Довідники/ 

Номенклатура/ Налаштування/ Нормативи) для кожного фактично проживаючого 

мешканця.  

В ОР 11003 проживає фактично 2 мешканці, норма по послузі 3 м. куб, тому обсяг 

для нарахувань: 2 мешканця × 3 м. куб = 6 м. куб. 

Такий же обсяг використовується для нарахувань по послузі відведення ГВ (07002). 

 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

В даному періоді моделюємо ситуацію, коли по ОР 11002 не були передані 

показники лічильників по ХВ та ГВ. Нарахування по послузі ХВ: у випадку відсутності в 

періоді показників квартирного лічильника, на даний ОР разом з іншими ОР без 

лічильників приймає участь у розподілі обсягів будинкового лічильника (згідно 

Постанови КМУ №633 від 18.08.2017 р. Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630). 

Відображення результатів нарахувань в рахунку (Рис. 51): 

 

 
 

Рис. 51 
 

(Будинковий лічильник 9,5 – сума квартирних лічильників 1,5)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 2) = 

2 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. 

Такий же обсяг використовується для нарахувань по послузі відведення ХВ 

(022220). 

Нарахування по послузі ГВ: у випадку відсутності в періоді показників квартирного 

лічильника, нарахування по послузі виконані згідно норми на 1 особу (відсутній 

будинковий лічильник – немає обсягів для розподілу), вказаної в номенклатурі послуги 

(Довідники/ Номенклатура/ Налаштування/ Нормативи) для кожного фактично 

проживаючого мешканця. 

В ОР 11002 проживає фактично 1 мешканець, норма по послузі 3 м. куб, тому обсяг 

для нарахувань: 1 мешканця × 3 м. куб = 3 м. куб. 

Такий же обсяг використовується для нарахувань по послузі відведення ГВ (07002). 
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Після формування рахунків для лічильника ОР 11002 в Показниках лічильника 

відображається розрахунковий обсяг згідно розподілу та встановлюється ознака Р 

(розрахунковий). 

 

 
 

Рис. 52 
 

На прикладі ОР 11001 бачимо (Рис. 53), що при наявності декількох приборів обліку 

в квитанції на оплату нарахування відображають загальний обсяг по послузі, в окремому 

блоці виділені показники та об’єми в розрізі приладів обліку. Також в правій частині 

квитанції виділений окремий блок для внесення поточних показників лічильників на дату 

сплати, які будуть використані для наступних нарахувань. 

 

 
 

Рис. 53 
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3.2.2 Вул. Паркова буд. 12 та 13 – приватний сектор 

 

В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Холодне водопостачання: номенклатура 02222 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир з та без лічильника. 

Полив: номенклатура 02224 – нарахування проводяться згідно показників 

лічильника або, при відсутності лічильника, згідно площі поливу 

(Довідники/Будинки/Картка будинку/ Площі/Прибудинкова територія/Площа 

поливу). 

 

 
 

Рис. 54 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

ОР 13001 

В даному прикладі обліковуються послуги ХВ (02222) та Полив (06666) згідно 

показників лічильника. 

Відображення в ОР показників лічильника (Рис. 55): 
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Рис. 55 
 

Відображення нарахувань в рахунку: 

 

 
 

Рис. 56 
 

По послугам ХВ (02222) та Полив (06666) в полі «Кількість» відображений обсяг по 

лічильникам, відповідно яких і проведені нарахування. 
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Один з 3х мешканців є пільговиком, тому пільга по ХВ (02222) розрахована 

відповідно спожитому ним обсягу: 

4 м. куб/3 мешканця × 50%×10 грн = 6,67 грн. (пільговий обсяг 4/3=1,33 м. куб менше 

соціального 2,4 м. куб, тому пільга розраховується на весь пільговий обсяг 1,33 м. куб). 

На Полив (06666) пільга не розрахована, тому що в налаштуваннях відсутня ознака 

розповсюдження даної пільги на послугу Полив (06666) Налаштування/Пільги. 

 

ОР 12001 

В даному прикладі послуга ХВ (02222) обліковується за нормою для кожного фактично 

проживаючого мешканця та Полив (06666) згідно площі поливу 

(Довідники/Будинки/Картка будинку/ Площі/Прибудинкова територія/Площа 

поливу). 

Відображення нарахувань в рахунку: 

 

 
 

Рис. 57 
 

В ОР 12001 проживає фактично 2 мешканця, норма по послузі ХВ 4,5 м. куб, тому 

обсяг для нарахувань: 2 мешканця × 4,5 м. куб = 9 м. куб. 

Нарахування по Поливу виконані відповідно до площі поливу: 33 м. кв × 7 = 231 грн. 

 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

ОР 12001 

В даному прикладі послуга ХВ (02222) обліковується за нормою для кожного 

фактично проживаючого мешканця та Полив (06666) згідно площі поливу 

(Довідники/Будинки/Картка будинку/ Площі/Прибудинкова територія/Площа 

поливу). 

Відображення нарахувань в рахунку: 
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Рис. 58 

 

В ОР 12001 проживає фактично 2 мешканця, норма по послузі ХВ 4,5 м. куб, тому 

обсяг для нарахувань: 2 мешканця × 4,5 м. куб = 9 м. куб. 

Нарахування по Поливу виконані відповідно до площі поливу: 33 м. кв × 7 = 231 грн. 

 

ОР 13001 

В даному прикладі обліковуються послуги ХВ (02222) та Полив (06666) згідно 

показників лічильника. 

Відображення в ОР показників лічильника 

 

 
 

Рис. 59 
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Відображення нарахувань в рахунку: 

 

 
 

Рис. 60 
 

По послугам ХВ (02222) та Полив (06666) в полі «Кількість» відображений обсяг по 

лічильникам, відповідно яких і проведені нарахування. 

Один з 3х мешканців є пільговиком, тому пільга по ХВ (02222) розрахована 

відповідно спожитому ним обсягу: 

пільговий обсяг 12 м. куб/3 мешканця = 4 м. куб більше соціального 2,4 м. куб, тому 

пільга розраховується на соціальну норму 2,4 м. куб 

2,4 м. куб × 50%×10 грн = 12 грн. 

На Полив (06666) пільга не розрахована, тому що в налаштуваннях відсутня ознака 

розповсюдження даної пільги на послугу Полив (06666) (Налаштування/Пільги). 

 

3.2.3 Вул. Паркова буд. 14– юридичні особи 

 

ОР 014001 

В даному прикладі обліковуються послуги ХВ (02222) згідно показників лічильника та 

Полив (06666) згідно площі поливу (Довідники/Будинки/Картка будинку/ 

Площі/Прибудинкова територія/Площа поливу). 

 

Період нарахувань – січень 2018 р. 
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Рис. 61 
 

По ХВ обсяг 6 м. куб. та площа поливу 20 м. кв для послуги Полив. 

 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

 
 

Рис. 62 
 

По ХВ обсяг 2,75 м. куб. та площа поливу 20 м. кв для послуги Полив. 
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3.2.4 Вул. Паркова буд. 15 – багатоповерховий будинок 

 

УВАГА! В даному прикладі розглянемо нестандартне налаштування, коли в будинку є 

декілька вводів холодної води, кожний з окремим приладом обліку. В квартирах 

встановлені індивідуальні прилади підігріву ХВ. В кожній квартирі ведеться 

окремо облік ХВ, що використовується безпосередньо в якості ХВ, облік ХВ для 

підігріву і приготування ГВ, облік Гкал, що використовуються для підігріву ХВ 

для приготування ГВ. 

 

Для забезпечення такого обліку в будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Холодне водопостачання: номенклатура 02222 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир без лічильника (розподіляти обсяги будинкового лічильника) та з 

лічильником (при наявності квартирного лічильника). 

Водовідведення холодної води: номенклатура 022220 – є підлеглою послугою 

методу Холодного водопостачання, тому нарахування проводяться згідно обсягів послуги 

Холодне водопостачання. Не потребує встановлення окремого приладу обліку. При 

наявності декількох послуг з методом Холодне водопостачання, нарахування будуть 

проводитись по сумі обсягів з однаковими одиницями виміру методу Холодне 

водопостачання. 

Обсяги ХВ для приготування ГВ: номенклатура 02226 – на підставі неї будемо 

проводити нарахування обсягів ХВ, що в подальшому використовуються для 

приготування ГВ, для квартир без лічильника (розподіляти обсяги будинкового 

лічильника) та з лічильником (при наявності квартирного лічильника). 

Гкал, що використовуються для підігріву ХВ для приготування ГВ: номенклатура 

02225 – на підставі неї будемо проводити нарахування Гкал, витрачених для підігріву ХВ 

для приготування ГВ, для квартир з лічильником (при наявності квартирного лічильника). 

 

Відповідність ОР та послуг наступна (Таблиця 3): 

 

Таблиця 3 

 КВ ОР Кіл-ть 

факт 

мешканців 

ХВ 02222 

(м. куб) 

ХВ для приг ГВ  

02226 (м. куб) 

Відвед. ХВ 022220 ХВ для приг. ГВ  

02225 (Гкал) 

Окремий 

Будинковий 

лічильник 

Окремий 

Будинковий 

лічильник 

Будинковий 

лічильник відсутній 

Будинковий 

лічильник 

відсутній 

1 15001 2 1 кв. ліч. 1 кв. ліч.  

сумуються  обсяги з 

однаковими 

одиницями виміру 

методу ХВ 

1 кв. ліч. 

2 15002 1 1 кв. ліч. 1 кв. ліч. 1 кв. ліч. 

3 15003 2 обсяги буд.  

ліч. 

обсяги буд.  ліч. 1 кв. ліч. 

4 15004 1 обсяги буд.  

ліч. 

обсяги буд.  ліч. 1 кв. ліч. 

 

В Картотеці лічильників (Довідники/Картотека лічильників) для даного будинку 

заведені наступні лічильники: 
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Рис. 63 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

Внесення поточних показників лічильників/обсягів споживання за період 

здійснюється в модулі Показники лічильників. Існує 3 види реєстрів (Показники 

лічильників/Вид), докладніше про роботу з реєстрами див. Інструкція користувача, 

Розділ 1, Загальні відомості за посиланням: 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/01_ua.pdf 

та Інструкція користувача, Розділ 14, Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ) 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf 

 

Розглянемо на прикладі реєстру Показники лічильників/ Показники лічильників. 

Послуга ХВ, (квартирні та будинковий лічильники): 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 64 
 

УВАГА! При таких складних схемах обліку нижній реєстр розподілу обсягу будинкового 

лічильника не відтворює корректно розподілений обсяг будинкового лічильника 

на 1 фактичного мешканця! 

 

 

https://ispro.ua/files/docs/userManual/01_ua.pdf
https://ispro.ua/files/docs/userManual/14%20ua.pdf


 

Версія 7.11.032 

    

 

 

Налаштування та робота в підсистемі  ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

на підставі Демонстраційної бази  46 

ОР 15001 – облік всіх послуг за квартирним лічильником. 

Відображення в ОР показників лічильника (Рис. 65). 

 

 
 

Рис. 65 
 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 66). 

 

 
 

Рис. 66 
 

ОР 15004 – облік послуг ХВ та ХВ для ГВ м. куб згідно розподілу обсягів будинкового 

лічильника, а ХВ для ГВ Гкал за квартирним лічильником. 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 67). 
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Рис. 67 
 

Послуга ХВ (02222) 

(Будинковий лічильник 9 – сума квартирних лічильників 4)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 3, що 

передали показники) = 1,66 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 2 

фактичних мешканця, тому розподілений обсяг 1,66 м. куб ×2  фактичних мешканця= 

3,33 м. куб. 

Послуга ХВ для ГВ м. куб (02226) 

(Будинковий лічильник 6,5 – сума квартирних лічильників 3)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 3, що 

передали показники) = 1,166 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 

2 фактичних мешканця, тому розподілений обсяг 1,166 м. куб ×2  фактичних мешканця= 

2,33 м. куб. 

Послуга водовідведення ХВ (022220) - сума обсягів з однаковими одиницями виміру 

методу Холодне водопостачання 3,33+2,33 = 5,66 м. куб. 

Послуга ХВ для ГВ Гкал (02225) – згідно показників лічильника. 

 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

В даному періоді моделюємо ситуацію, коли по ОР 15002 не були передані 

показники лічильників по ХВ (02222) та ХВ для ГВ м. куб (02226) - у випадку відсутності 

в періоді показників квартирного лічильника, даний ОР разом з іншими ОР без 

лічильників приймає участь у розподілі обсягів будинкового лічильника (згідно 

Постанови КМУ №633 від 18.08.2017 р.). 
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а) 

 
б) 

Рис. 68 
 

ОР 15002 

Не були передані показники лічильників по ХВ (02222) та ХВ для ГВ м. куб (02226) 

Відображення результатів нарахувань в рахунку: 

 

 
 

Рис. 69 
 

Послуга ХВ (02222) 

(Будинковий лічильник 10 – сума квартирних лічильників 4)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 1, що 

передали показники) = 1,2 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 2 

фактичних мешканця, тому розподілений обсяг 1,2 м. куб ×2  фактичних мешканця= 2,4 

м. куб. 

Послуга ХВ для ГВ м. куб (02226) 
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(Будинковий лічильник 7 – сума квартирних лічильників 3)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 1, що 

передали показники) = 0,8 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 2 

фактичних мешканця, тому розподілений обсяг 0,8 м. куб ×2  фактичних мешканця= 1,6 

м. куб. 

Послуга водовідведення ХВ (022220) - сума обсягів з однаковими одиницями виміру 

методу Холодне водопостачання 2,4+1,6 = 4 м. куб. 

 

Відображення розрахункових обсягів лічильників в ОР (Рис. 70). 

 

 
Рис. 70 

 

ОР 15001 

Передали показники по всім послугам: ХВ (02222), ХВ для ГВ м. куб (02226), ХВ для 

ГВ Гкал (02225). 

Відображення результатів нарахувань в рахунку (Рис. 71). 

 

 
Рис. 71 
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ОР 15003 

Нарахування по послугам ХВ (02222) та ХВ для ГВ м. куб (02226) відповідно до 

розподілених обсягів будинкового лічильника (Рис. 72). 

 

 
 

Рис. 72 
 

Послуга ХВ (02222) 

(Будинковий лічильник 10 – сума квартирних лічильників 4)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 1, що 

передали показники) = 1,2 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 1 

фактичний мешканець, тому розподілений обсяг 1,2 м. куб ×1 фактичного мешканця= 

1,2 м. куб. 

Послуга ХВ для ГВ м. куб (02226) 

(Будинковий лічильник 7 – сума квартирних лічильників 3)/ (загальна кількість 

мешканців з послугою ХВ 6 – кількість мешканців з квартирними лічильниками 1, що 

передали показники) = 0,8 м. куб на 1 фактично проживаючого мешканця. В даному ОР 1 

фактичний мешканець, тому розподілений обсяг 0,8 м. куб ×1 фактичного мешканця= 

0,8 м. куб. 

Послуга водовідведення ХВ (022220) - сума обсягів з однаковими одиницями виміру 

методу Холодне водопостачання 1,2+0,8 = 2 м. куб. 

 

3.2.5 Вул. Паркова буд. 16 – багатоповерховий будинок 

 

В даному прикладі змоделюємо ситуацію встановлення та демонтажу (для повірки) 

квартирного лічильника. 
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В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Холодне водопостачання: номенклатура 02222 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир без лічильника (по нормі) та з лічильником (при наявності 

квартирного лічильника). 

Водовідведення холодної води 022220 – є підлеглою послугою Холодного 

водопостачання, тому нарахування проводяться згідно обсягів послуги Холодне 

водопостачання. Не потребує встановлення окремого приладу обліку. 

Стоки Гаряче водопостачання: номенклатура 07001 – даний метод нарахувань 

дозволяє вести облік стоків ГВ без наявної послуги Гарячого водопостачання (не є 

підлеглою послугою як водовідведення ГВ від Гарячого водопостачання). На підставі неї 

будемо проводити нарахування для квартир без лічильника (по нормі) та з лічильником 

(при наявності квартирного лічильника). 

В Картотеці лічильників (Довідники/Картотека лічильників) для даного будинку 

заведені лічильники (Рис. 73). 

 

 
 

Рис. 73 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

По будинку внесені наступні показники квартирних лічильників (Рис. 74) – будинковий 

відсутній. 

 

 
 

Рис. 74 
 

ОР 16001 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку: 
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Рис. 75 
 

ОР 16003 

Нарахування згідно норми, указаної в номенклатурах послуг 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування) для 2х фактично проживаючих мешканців. 

 

 
 

Рис. 76 
 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

ОР 16003 
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Встановлюємо з 10.02.2018 в кв. 2 ОР 16003 лічильник для ХВ. Він доступний для 

внесення показників. 

 
 

Рис. 77 
 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 78). 

 

 
 

Рис. 78 
 

Послуга Стоки ГВ (07001)  

Нарахування згідно норми, указаної в номенклатурах послуг 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування) для 2-х фактично проживаючих мешканців 

3 м. куб × 2  мешканця = 6 м. куб. 

 

Послуга ХВ м. куб (02222) – встановлення лічильника всередені періоду 10.02.2018. 

Обсяг за встановленим лічильником 1 м. куб. 
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Рис. 79 
 

Обсяг до встановлення лічильника – за нормою, указаною в номенклатурах послуг 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування), для кожного фактично проживаючого 

мешканця, за дні без лічильника 

9 днів без лічильника × 4,5 норма на 1 особу × 2 фактичних мешканця /28 днів у 

поточному місяці = 2,89 м. куб. 

Загальний обсяг за період 2,89 +1 = 3,89 м. куб. 

 

ОР 16001 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис.80). 
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Рис. 80 
 

Відображення в ОР показників лічильника (Рис. 81). 

 

 
 

Рис. 81 
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Період нарахувань – березень 2018 р. 

 

Внесені показники лічильників. 

 

 
 

Рис. 82 
 

ОР 16003 

Нарахування весь місяць згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 83). 

 

 
 

Рис. 83 
 

ОР 16001 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис.84). 
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Рис. 84 
 

Період нарахувань – квітень 2018 р. 

 

ОР 16001 

Демонтуємо з 20.04.2018 в кв. 1 ОР 16001 лічильник для ХВ (рис. 85). 

 

 
 

Рис. 85 
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Демонтований лічильник та обсяги по ньому відображаються сірим кольором, за 

період без лічильника нарахування проводяться згідно середньодобового споживання, для 

таких випадків навпроти показників ознака СС 

 

 
 

Рис. 86 
 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 87). 

 

 
 

Рис. 87 
 

Послуга Стоки ГВ (07001) 

Нарахування згідно приладів обліку. 

 

Послуга ХВ м. куб (02222) – демонтований лічильник всередені періоду з 20.04.2018. 

Обсяг за лічильником до демонтажу 1,5 м. куб. 
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Обсяг без лічильника за середньодобовим СС за 3 попередні періоди: 

(2,5+3+2)м. куб/(21+28+21) днів × 10 днів без лічильника = 0,833 м. куб 

Загальний обсяг 1,5 + 0,833 = 2,333 м. куб. 

Відображення інформації про демонтований лічильник (Довідники/Будинки/Картка 

будинку/Картка квартири/Лічильники) та інформації про попередню адресу 

встановлення (Довідники/Картотека лічильників/Вид/Список карток – 

архівні/Картка лічильника/Історія). 

 

 
 

Рис. 88 
 

ОР 16003 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку (Рис. 89). 
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Рис. 89 

 

Період нарахувань – травень 2018 р. 

 

ОР 16001 

Повернемо 11.05.2018 раніше демонтований лічильник для ХВ.  

Проводимо повторне встановлення лічильника Довідники/Картотека 

лічильників/Вид/Список карток – архівні. 

В знятому з обліку лічильнику на закладці Історія відображається адреса його 

попереднього встановлення (Рис. 90). 
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а) 

 
б) 

Рис. 90 
 

Змінюємо для лічильника стан на «робочий» та вносимо нові дату повірки та 

встановлення на облік. Після чого Картка лічильника переходить у Список робочих 

(Довідники/Картотека лічильників/Вид/Список карток – архівні) і він доступний для 

встановлення в квартиру (Рис. 91 а,б). 
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а) 

 
б) 

Рис. 91 
 

Лічильник доступний для внесення обсягів травня. 

 

 
Рис. 92 

 

Відображення в ОР показників лічильника (Рис. 93). 
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Рис. 93 
 

Відображення нарахувань в рахунку (рис. 94). 

 

 
 

Рис. 94 
 

Послуга Стоки ГВ (07001)  

Нарахування згідно приладів обліку. 

 

Послуга ХВ м. куб (02222) – заново встановлений всередені періоду з 

11.05.2018лічильник. 

Обсяг за лічильником після встановлення 3 м. куб. 

Обсяг без лічильника за середньодобовим СС за 3 попередні періоди: 

(2,33+3+2)м. куб/(31+28+31) днів × 10 днів без лічильника = 0,823 м. куб 

Загальний обсяг 3 + 0,823 = 3,823 м. куб. 
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3.3 ЖЕК «Опалення» 

 

Для особових рахунків даної СО ми не заводили окремих журналів. Всі ОР створені 

із застосуванням автонумерації (Налаштування/Нумерація). 

 

 
Рис. 95 

 

Для нарахування по послузі опалення необхідно обов’язково заповнити відповідні 

параметри Налаштування/Довідники та Параметри та номенклатуру послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування) – на підставі Постанови КМУ № 409 від 

6.08.2014 р. та додатків постачальника послуги при затвердженні тарифу в НКРЄ (Рис. 96, 

а, б,в). 

 

 
 

а) 
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б) 

 
в) 

Рис. 96 
 

Для кожного будинку заведений свій набор послуг та алгоритм нарахувань: 

 Вул. Сонячна 45 - нарахування згідно квартирного приладу обліку та відповідно до 

розподілу обсягів загальнобудинкового приладу обліку, нарахування МЗК згідно 

загальнобудинкового приладу обліку МЗК; 
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 Вул. Сонячна 35 – нарахування згідно квартирного приладу обліку, згідно норми з 

урахуванням температури зовнішнього середовища з прикладом розрахунку пільги. 

 

3.3.1 Вул. Сонячна буд. 35  

 

В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Опалення: номенклатура 03333 – на підставі неї будемо проводити нарахування для 

квартир з та без лічильника. 

Згідно налаштувань - одиниця виміру даної послуги Гкал. 

 

 
 

Рис. 97 
 

ОР 88000001 – встановлений квартирний лічильник. 

ОР 88000002 та 88000003 – нарахування проводяться по опалювальній площі з 

урахуванням температури зовнішнього середовища. 

 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

ОР 88000001 

Відображення в ОР показників лічильника 
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Рис. 98 
 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку 

Відображення нарахувань в рахунку (рис. 99). 

 

 
Рис. 99 

 

Відображення результатів у квитанції (Рис. 100). 

 

 
Рис. 100 

 

ОР 88000002 

При відсутності лічильника нарахування проводяться по опалювальній площі з 

урахуванням температури зовнішнього середовища.  

Для таких розрахунків використовується тариф не в Гкал (згідно налаштувань 

номенклатури Довідники/Номенклатура/Налаштування), а в м. кв. Тому для 

застосування єдиної номенклатури для послуги опалення з різними видами обліку був 

реалізований автоматичний перерахунок тарифу із Гкал в тариф в м. кв. 

Розглянемо приклад: 
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Тариф в Гкал (згідно налаштувань номенклатури 

Довідники/Номенклатура/Налаштування) 1384 грн за 1 Гкал. 

 
 

Рис. 101 
 

Тариф в м. кв = тариф в Гкал × середньозважене споживання теплової енергії × 

середня кількість днів у місяці за рік/ кількість днів в опалювальному періоді = 1384 × 

0,135 × 30,333/176 = 32,20 грн за м. кв. 

 

Нарахування проводяться відповідно до Постанови КМУ № 630 від 21.07.2005 р.):  

- розраховуємо норму витрат теплової енергії = q n i = q × n i / N = середньозважене 

споживання теплової енергії × кількість днів опалювального періоду в поточному 

місяці нарахувань / кількість днів в опалювальному періоді = 0,135 × 31/176 = 

0,023778409; 

- розраховуємо фактичні витрати теплової енергії = q факт  = q n i × (t внеш - t ср 

факт) × n ф / n i × (t внеш - t ср i) = норма витрат теплової енергії × (температура 

зовнішнього середовища - фактична температура зовнішнього середовища, що 

вказується при формуванні рахунку) ×  кількість днів фактичного надання послуги 

в періоді нарахувань / кількість днів опалювального періоду в поточному місяці 

нарахувань × (температура зовнішнього середовища – планова середня 

температура зовнішнього середовища) = 0,23778409 × (18- (-5))×31/31 (18 – (-2)) = 

0,02734517; 

- розрахуємо температурний коефіцієнт К = q факт/q n i = 0,02734517/0,023778409 = 

1,15. 

 

Нарахування = опалювальна площа × температурний коефіцієнт × тариф в м. кв = 90 

× 1,15 × 32,20 = 3332,70 грн. 

В рахунку в полі Кількість відображена опалювальна площа × температурний 

коефіцієнт = 90 × 1,15 = 103,50 м. кв. 

 

Відображення результатів у квитанції (Рис. 102). 
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Рис. 102 

 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

ОР 88000001 

В даному періоді моделюємо ситуацію, коли не були передані показники 

лічильників. 

Нарахування проведені відповідно до параметрів зовнішнього середовища в даному 

періоді (фактична температура зовнішнього середовища, що вказується при формуванні 

рахунку 0, планова середня температура зовнішнього середовища 0, кількість днів 

опалювального періоду в поточному місяці нарахувань 28, кількість днів фактичного 

надання послуги в періоді нарахувань 28). 

Температурний коефіцієнт К в даному випадку  = q факт/q n i = 1. 

Нарахування: опалювальна площа × температурний коефіцієнт × тариф в м. кв = 45 × 

1 × 32,20 = 1449,00 грн. 

В рахунку в полі «Кількість» відображені розрахункові обсяги по лічильнику: 

нарахування /тариф в Гкал = 1449/1384 = 1,0469 Гкал. 

 

 
Рис. 103 

 

Відображення в ОР розрахункових показників лічильника (Рис. 104). 
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Рис. 104 
 

ОР 88000002 

Нарахування проведені відповідно до параметрів зовнішнього середовища в даному 

періоді (фактична температура зовнішнього середовища, що вказується при формуванні 

рахунку 0, планова середня температура зовнішнього середовища 0, кількість днів 

опалювального періоду в поточному місяці нарахувань 28, кількість днів фактичного 

надання послуги в періоді нарахувань 28). 

Температурний коефіцієнт К в даному випадку  = q факт/q n i = 1. 

В рахунку в полі «Кількість» відображена опалювальна площа × температурний 

коефіцієнт = 90 × 1 = 90 м. кв. 

 

 
 

Рис. 105 
 

Нарахування: опалювальна площа × температурний коефіцієнт × тариф в м. кв = 90 × 1 

× 32,20 = 2898,00 грн. 

 

Період нарахувань – березень 2018 р. 

 

В даному періоді в ОР 88000001 та 88000002 надаємо пільгу мешканцю та розглянемо 

приклад розрахунку пільги. 

 

88000001 

Нарахування згідно квартирних приладів обліку: 2 Гкал × 1384 = 2768, 00 грн. 
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Для розрахунку пільги визначаємо фактичне та нормативне значення Гкал на 1 кв м 

опалювальної площи квартири: 

- Фактичне = спожиті Гкал згідно показників квартирного лічильника/опалювальна 

площа квартири = 2/45 = 0,04444 Гкал на 1 м. кв 

- Нормативне (з уразуванням коєфіцієнту поверховості) = норма на опалення × 

коефіцієнту поверховості = 0,04310 × 0,608 = 0,0262048 Гкал на 1 м. кв 

В даному випадку нормативна витрата менше фактичної, тому пільга буде 

розраховуватися по меншому параметру, тобто нормативному. 

Кількість по пільзі: пільгова площа × значення Гкал на 1 кв м опалювальної площи 

квартири = (21 + 10,5) × 0,0262048 = 0,82543 Гкал 

Пільга: 0,82543 × 50% × 1384 = 571,21 грн. 

 

 
 

Рис. 106 
 

ОР 88000002 

Нарахування проведені відповідно до параметрів зовнішнього середовища в даному 

періоді (фактична температура зовнішнього середовища, що вказується при формуванні 

рахунку 0, планова середня температура зовнішнього середовища 1, кількість днів 

опалювального періоду в поточному місяці нарахувань 31, кількість днів фактичного 

надання послуги в періоді нарахувань 31): 

- розраховуємо норму витрат теплової енергії = q n i = q × n i / N = середньозважене 

споживання теплової енергії × кількість днів опалювального періоду в поточному 

місяці нарахувань / кількість днів в опалювальному періоді = 0,135 × 31/176 = 

0,023778409 

- розраховуємо фактичні витрати теплової енергії = q факт  = q n i × (t внеш - t ср факт) 

× n ф / n i × (t внеш - t ср i) = норма витрат теплової енергії × (температура 

зовнішнього середовища - фактична температура зовнішнього середовища, що 

вказується при формуванні рахунку) ×  кількість днів фактичного надання послуги в 

періоді нарахувань / кількість днів опалювального періоду в поточному місяці 

нарахувань × (температура зовнішнього середовища – планова середня температура 

зовнішнього середовища) = 0,23778409 × (18- (-5))×31/31 (18 – (1)) = 0,02517  

-  розрахуємо температурний коефіцієнт К = q факт/q n i = 0,02517/0,023778409 = 1,058 

Нарахування = опалювальна площа × температурний коефіцієнт × тариф в м. кв = 90 × 

1,058 × 32,20 = 3068,74 грн. 

В рахунку в полі «Кількість» відображена опалювальна площа × температурний 

коефіцієнт = 90 × 1,0588 = 95,29 м. кв. 

 

 
Рис. 107 
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В даному випадку пільга розраховується відповідно до тарифу для м. кв. 

Пільга: (21 + 10,5) × 50% × 32,20 × 1,0588 = 536,98 грн. 

 

3.3.2 Вул. Сонячна буд. 45  

 

В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Опалення: номенклатура 03333 – на підставі неї будемо проводити нарахування для 

квартир з та без лічильника. 

Опалення МЗК: номенклатура 033331 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир в яких наявна дана послуга та в Картці квартири встановлений 

лічильник МЗК. 
 

В будинку встановлені наступні прилади обліку (будинкові та квартирні): 

 

 
 

Рис. 108 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

ОР 88000005 

Нарахування по Опаленню – розподіл обсягів будинкового лічильника: будинковий 

3 Гкал – сума квартирних 0,8 Гкал –  1 Гкал обсяг будинкового лічильника МЗК (для 

якого в Картці лічильника даний будинковий визначений як головний лічильник)  / 

опалювальна площа всіх квартир 209 м кв  – опалювальна площа квартир з лічильником 

50 м кв = 1,2/159 = 0,0075471 Гкал на 1  м кв. 

0,0075471 на 1  м кв. * 67 опалювальна площа квартири = 0,50566 Гкал на опал. 

площу квартири 

0, 50566 Гкал * 1384 тариф в Гкал = 699,83 грн 

Опалення МЗК – розподіл обсягів будинкового лічильника МЗК: будинковий 1 Гкал 

/ опалювальна площа всіх квартир 209  м кв = 0,0047 Гкал на 1  м кв.  

0,0047 Гкал на 1  м кв. * 67 опал. площа квартири = 0,32057 Гкал на опал. площу 

квартири  

0,32057 Гкал * 1384 тариф в Гкал = 443,67 грн 
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Рис. 109 
 

ОР 88000004 

Нарахування по Опаленню – згідно квартирного лічильника: 0,8 Гкал × 1384 тариф в 

Гкал = 1107,20 грн 

Опалення МЗК – розподіл обсягів будинкового лічильника МЗК: будинковий 1 Гкал 

/ опалювальна площа всіх квартир 209  м. кв = 0,0047 Гкал на 1  м. кв.  

0,0047 Гкал на 1  м. кв. × 50 опал. площа квартири = 0,23923 Гкал на опал. площу 

квартири  

0,23923 Гкал × 1384 тариф в Гкал = 331,10 грн. 

 

 
 

Рис. 110 
 

Період нарахувань – лютий 2018 р. 

 

ОР 88000005 

Нарахування по Опаленню – розподіл обсягів будинкового лічильника: будинковий 

3 Гкал – сума квартирних 0,5 Гкал - 2 Гкал обсяг будинкового лічильника МЗК (для 

якого в Картці лічильника даний будинковий визначений як головний лічильник) / 

опалювальна площа всіх квартир 209 м кв  – опалювальна площа квартир з лічильником 

50 м кв = 0,5/159 = 0,003144 Гкал на 1  м кв. 

0,003144 на 1  м кв. * 67 опал. площа квартири  = 0,21069 Гкал на опал. площу 

квартири 

0,21069 * 1384 тариф в Гкал = 291,59 грн 

Опалення МЗК – розподіл обсягів будинкового лічильника МЗК: будинковий 2 Гкал 

/ опалювальна площа всіх квартир 209  м кв = 0,00956 Гкал на 1  м кв.  

0,00956 Гкал на 1  м кв. * 67 опал. площа квартири = 0,64114 Гкал на опал. площу 

квартири  

0,32057 Гкал * 1384 тариф в Гкал = 887,35 грн 

 

 
Рис. 111 

 

ОР 88000004 

Нарахування по Опаленню – згідно квартирного лічильника: 0,5 Гкал × 1384 тариф в 

Гкал = 692,00 грн 

Опалення МЗК – розподіл обсягів будинкового лічильника МЗК: будинковий 2 Гкал 

/ опалювальна площа всіх квартир 209  м. кв = 0,00956 Гкал на 1  м. кв.  
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0,00956 Гкал на 1  м. кв. × 50 опал. площа квартири = 0,478468 Гкал на опал. площу 

квартири  

0, 478468 Гкал × 1384 тариф в Гкал = 662,20грн 

 

 
Рис. 112 

 

3.4. ЖЕК «Електропостачання та газопостачання» 

В СО по вул. Провідний шлях 25 – нарахування згідно квартирного приладу обліку, 

згідно норми, в тому числі застосування тарифу в залежності від спожитого обсягу для 

послуги електропостачання. 

 

3.4.1 Вул. Провідний шлях буд. 25  

 

В даному будинку налаштовані наступні послуги 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування): 

Газопостачання: номенклатура 04444 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир з та без лічильника. 

Електропостачання: номенклатура 05001 – на підставі неї будемо проводити 

нарахування для квартир з лічильником. Для даної послуги в залежності від спожитого 

обсягу застосовуються різні тарифи, тому потрібно заповнити даними Шкалу знижок для 

даної номенклатури (Довідники/Прайс-лист/Позиція прайс-листа/Шкала знижок). 

 

 

Рис. 113 
 

Період нарахувань – січень 2018 р. 

 

ОР 1 

Нарахування згідно квартирного лічильника: 
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Газопостачання: 1,1 м. куб × 9 грн = 9,90 грн. 

Електропостачання: 80 Квт/час × 1,29 грн = 103,20 грн.  

 

 
Рис. 114 

 

ОР 2 

Газопостачання: нарахування за нормою, указаною в номенклатурах послуг 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування), для кожного фактично проживаючого 

мешканця: 4,4 м. куб × 1 факт. мешканця × 9 грн = 39,60 грн. 

Пільга: 4,4 м. куб × 1 факт. мешканця × 9 грн × 50% = 19,80 грн. 

Електропостачання: нарахування згідно квартирного лічильника, обсяг 120 Квт 

розподіляємо для розрахунків відповідно внесених даних до Шкали знижок (100 Квт/час × 

1,29 грн) + (20 Квт/час × 1,5 грн)  = 159,00 грн 

Пільговий обсяг для 1 пільговика: 40 на сім’ю +  30 на мешканця = 70 Квт/час, для 

такого обсягу згідно Шкали знижок застосовуємо тариф 1,29 грн.     

Пільга: 70 × 1,29 × 50% = 45,15 грн  

 

 
Рис. 115 

 

ОР 3 

Газопостачання: нарахування за нормою, указаною в номенклатурах послуг 

(Довідники/Номенклатура/Налаштування), для кожного фактично проживаючого 

мешканця: 4,4 м. куб × 3 факт. мешканця × 9 грн = 118,80 грн. 

Пільга: 4,4 м. куб × 3 факт. мешканця × 9 грн × 50% = 59,40  

Електропостачання: нарахування згідно квартирного лічильника, обсяг 150 Квт 

розподіляємо для розрахунків відповідно внесених даних до Шкали знижок (100 Квт/час × 

1,29 грн) + (50 Квт/час × 1,5 грн)  = 204,00 грн 

Пільговий обсяг для 3-х пільговиків: 40 на сім’ю + 30×3 на кожного мешканця = 130 

Квт/час, для такого обсягу згідно Шкали знижок застосовуємо тариф 1,29 грн. для 100 

Квт/час, та 1,50 грн для 30 Квт/час 

Пільга: 100 × 1,29 × 50% = 64,50 грн  та 30×1,50×50% = 22,50 грн. Загальна сума 

пільги 64,50+22,50=87 грн. 
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Рис. 116 

 

4 Функціональні імпорти для щомісячного оновлення даних 

В даному розділі ми розглянемо на прикладах можливости імпорту таких даних: 

 Імпорт пільговиків (щомісячне оновлення даних на підставі оригінальних файлів 

соцзахисту); 

 Імпорт субсидій (щомісячна інформація на підставі оригінальних файлів 

соцзахисту); 

 Імпорт оплат (щомісячна інформація на підставі файлів фінустанов); 

 Імпорт показників лічильників (щомісячна інформація на підставі файлів з 

певним набором даних). 

 

4.1 Імпорт пільговиків (щомісячне оновлення даних на підставі 

оригінальних файлів соцзахисту) 

(Імпорт/Імпорт пільговиків) 

Назва файлу – код ЄДРПОУ підприємства . Аналізується ідентифікаційний код 

пільговика IDPIL (при його відсутності паспортні дані пільговика), код пільги КАТ, дата 

кінця пільги DATEOUT. За результатами імпорту змінюється дата кінця пільги.  

Якщо в даному ОР відсутній мешканець або пільговик, або у нього інша пільга – 

така інформація відображається в протоколі, дані в систему не імпортуються. 

Реалізований системний звіт з відображенням помилкових записів, що не були 

завантажені до системи. 

 

 
 

Рис. 117 
 

Приклад файлу 12121212.S01 
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4.2 Імпорт субсидій (щомісячна інформація на підставі 

оригінальних файлів соцзахисту) 

(Імпорт/Імпорт субсидій) 

Назва файлу – код ЄДРПОУ підприємства/місяць та рік в якому призначена 

субсидія. 

Аналізується номер ОР та наявність послуги в особовому рахунку (з урахуванням 

періоду дії послуги та періоду, за який надана субсидія). 

За результатами імпорту записується сума субсидії (SB) та сума обов’язкового 

платежу (ОВ). 

Якщо в даному особовому відсутня послуга, по якій в файлі для імпорту є субсидія, 

то суми субсидій по відсутній послузі не імпортуються. 

Реалізований користувацький звіт з відображенням помилкових записів, що не були 

завантажені до системи. 

 

 
 

Рис. 118 
 

Приклад файлу 121212120318.DBF та 070620110318.DBF 

 

4.3 Імпорт оплат (щомісячна інформація на підставі файлів 

фінустанов) 

 

(Імпорт/Імпорт оплат комунальних послуг) 

Назва файлу: ММДДНННН, де   НННН - номер СЄ, ММДД – дата надходження 

коштів. 

Для монопідприємства назва файлу файлу: ММДД. 

Аналізується наявність послуг у рахунку, на підставі якого надійшла оплата. 

Якщо в рахунку на оплату відсутня послуга, по якій в файлі оплат є сума оплати – 

такі дані не імпортуються. Результати будуть відображені в протоколі. 

Ідентифікація сум оплат здійснюється відповідно до групи, до якої належить дана 

номенклатура послуг. 

В полі Банк відображається Банк, з якого надійшла оплата. В файлі для імпорту в 

полі БАНК вказан його МФО. Для ідентифікування необхідно, щоб даний банк був 

внесений у Довідник банків (Загальні довідники/Довідник банків). 

Дата надходження коштів – дата передачі коштів фінустановою. Відображена в назві 

файлу. Оплата враховується в розрахунках по ОР у періоді (місяці) надходження коштів. 

Відповідно у звітах  оплата буде відображена у періодах надходження коштів. 
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Дата оплати – фактична дата оплати споживачем, що вказана всередині файлу (не 

плутати з датою надходження коштів, яка вказана в назві файлу!). 

В ОР оплата відображається в рядку рахунку на оплату, за який надійшла оплата, та 

дата оплати. 

 

Приклад імпорту оплат 1 (СО «Квартплата та адмінпослуги» 1111), приклад файлу 

04221111.DBF 

 
 

Рис. 119 
 

Відображення в реєстрі оплат (за періодом нарахувань) та в розрізі послуг: 

 

 
 

Рис. 120 
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В даному прикладі послуги Домофон та Паркінг належать до однієї групи 

номенклатур 08. Згідно налаштованого шаблону імпорту в для даної групи аналізується 

поле DOMOFON. У файлі оплат по даному ОР в полі DOMOFON сума 55 грн, що 

розподілились пропорційно сумі До сплати: 6,11 грн  та 48,89 грн. відповідно. 

Послуги вивезення побутових відходів належать до групи номенклатур 09. Згідно 

налаштованого шаблону імпорту в для даної групи аналізується поле MUSOR. 

 

Приклад імпорту оплат 2 (СО «Водопостачання» 1112)   приклад файлу 02251112.DBF 

 

 
 

Рис. 121 
 

Відображення в реєстрі оплат (за періодом надходження) 

 

 
 

Рис. 122 
 

Відображення в реєстрі оплат (за періодом нарахувань) 

 

 
 

Рис. 123 
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Відображення в ОР – відображається в рядку рахунку, за який надійшла оплата. Дата 

оплати – фактична дата оплати споживачем, що вказана всередині файлу (не плутати з 

датою надходження коштів, яка вказана в назві файлу!). 

 

 
 

Рис. 124 
 

В даному прикладі послуги ХВ в м куб, ХВ в м куб для ГВ та ХВ в Гкал для ГВ 

належать до однієї групи номенклатур 03.  

Для послуги ХВ в Гкал для ГВ в налаштованому шаблоні імпорту аналізується поле 

WOD_HW_TEP. 

Для послуг ХВ в м куб, ХВ в м куб для ГВ, що мають однаковий метод та підлеглий 

метод номенклатури послуги, в налаштованому шаблоні імпорту аналізується поле 

WODA, і загальна сума оплати 100 грн розподіляється між послугами: 50 грн  та 50 грн. 

відповідно. 

 

Приклад імпорту оплат 3 (СО «Опалення 1113»)  приклад файлу 02111113.DBF 
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Рис. 125 

 

Відображення в реєстрі оплат (за періодом нарахувань). 

 

 
 

Рис. 126 
 

Відображення в ОР та в рахунку-специфікації (потрібно налаштувати 

користувацький вид реєстру з полем Сплачено). 
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Рис. 127 
 

Приклад імпорту оплат 4 (СО «Електропостачання та газопостачання 1114»)  

приклад файлу 02111114.DBF 

 

 
 

Рис. 128 
 

Відображення в реєстрі оплат (за періодом нарахувань) та в розрізі послуг (Рис. 129). 
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Рис. 129 

 

4.4 Імпорт показників лічильників (щомісячна інформація на 

підставі файлів з певним набором даних) 

(Імпорт/Імпорт показників лічильників) 

Під час імпорту відбуваються наступні перевірки: 

- наявність лічильника у квартирі, 

- умова того, щоб поточні показники були більшими за попередні показники. 

Результати відображаються у протоколі. 

 

 
 

Рис. 130 
 

За результатами імпорту в Реєстрі показників в полі «Джерело інформації» 

автоматично встановюється відповідний шлях надходження інформації та ознака  Ф 

(фактичні значення). 

 

 
 

Рис. 131 
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Імпорт використовується лише для імпорту показників квартирних лічильників. 

Приклад файлу test.DBF 
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5 Відправлення рахунків через систему електронного 

документообігу М.Е.Doc (для юридичних осіб). 

 

В системі наявна можливість передачі рахунку за комунальні послуги в програму 

М.Е.Doc Для цього необхідно налаштувати відповідність шаблонів для передачі даних. 

Розглянемо шляхи, які необхідні для передачі документів в М.Е.Doc: 

1. Встановити програму М.Е.Doc та придбати всі необхідні ліцензії. 

2. В файлі zvit1c.ini, який знаходиться в папці DOS на сервері ІSPRO.SRV, 

необхідно вказати шлях за яким буде встановлюватися зв'язок між програмами. 

3. Налаштувати для користувача можливість роботи с програмою М.Е.Doc в 

«Адміністратор/Користувачі та ролі». 

4. Запустити програму М.Е.Doc через Систему з підсистеми Сервіс/Запуск 

програми М.Е.Doc. 

5. Налаштувати шаблон в програмі М.Е.Doc. Для прикладу буде прикладено шаблон 

– «Демо Рахунок ОСББ», код – «ISOSBB». Даний шаблон можна імпортувати в програму 

М.Е.Doc., в розділі «Шаблони первинних документів». 

6. Налаштувати відповідність між шаблонами Системи та М.Е.Doc. Для цього 

потрібно: 

a. В модулі Адміністратор/Регламентована звітність на вкладці «Пов’язані 

документи» спочатку затягнути шаблон із М.Е.Doc (Реєстр/Завантажити 

шаблон); 

b. Налаштувати відповідність полів. Список відповідності додаємо в файлі 

«Відповідність полів для передачі в М.Е.Doc»; 

c. Додати документ с кодом «11010» - «Рахунки за комунальні послуги» до цього 

шаблону і встановити параметр – Пріоритетний. 

Більш детально робота з налаштування описана в документації. 
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Рис. 132 

 

7. Перейти в модуль  «Рахунки за комунальні послуги та передати документ в 

М.Е.Doc за допомогою спеціальної комбінації – Shift+Ctrl+M.   

Шаблони можна створювати, які завгодно та налаштовувати під себе, в цьому 

документі описано просто приклад.  
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6 Звіти 

 

За результатами нарахувань по періоду можливо сформувати наступні вихідні форми та 

звіти: 

 Квитанція на оплату ком послуг для друку; 

 Повідомлення на оплату ком послуг для друку; 

 Звіт пільга 2 та dbf-файл для надання до органів соцзахисту; 

 Звіт пільга 3 для надання до органів соцзахисту; 

 Експорт результатів розрахунків в dbf-файли; 

 Обігова відомість по СО за період; 

 Реєстр боржників, з можливістю вказати граничну суму боргу; 

 Перелік пільговиків; 

 Реєстр оплат за період; 

 Реєстр укладених договорів реструктуризації боргу; 

 Розрахунки по ОР за декілька періодів; 

 Довідка про склад сім’ї та розмір платежів ЖС 2 для надання в органи соцзахисту; 

 Довідка про склад сім’ї та характеристики для надання в органи соцзахисту; 

 Типовий договір про реструктуризацію боргу; 

 Довідка про нарахування та сплату в розрізі періодів; 

 Реєстр оплат по ОР за період; 

 Лист-попередження боржнику; 

 Рахунок-попередження боржнику; 

 Рахунок-фактура на оплату для юридичних осіб; 

 Експорт показників лічильників та обсягів споживання; 

 Акт звіряння розрахунків за період (для юр. осіб); 

 Вхідне сальдо на період в розрізі ОР та послуг (відповідно до груп). 

 

6.1. Квитанція на оплату ком послуг для друку  

(Рахунки за комунальні послуги/Реєстр/Друк документа) 

Звіт R404_001.RPF 
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Рис. 133 
 

6.2 Відправка на електронну пошту Квитанції на оплату ком 

послуг  

 

(Рахунки за комунальні послуги/Реєстр/Надіслати квитанцію на пошту). 

Необхідно, щоб в Картці контрагента/Адреси була вказана електронна адреса, та внесені 

відповідні налаштування для розсилки (Адміністратор/Підприємства та доступ до 

даних/Розсилання). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 134 
 



 

Версія 7.11.032 

    

 

 

Налаштування та робота в підсистемі  ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

на підставі Демонстраційної бази  90 

6.3 Повідомлення на оплату ком послуг для друку  

 

(Рахунки за комунальні послуги/Реєстр/Друк документа) 

Звіт R404_002.RPF 

 

 
 

Рис. 135 
 

6.4 Звіт пільга 2 та дбф-файл для надання до органів соцзахисту 

(Звіти) 

Звіт R423_006_.RPF 

 

 

 
 

Рис. 136 
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6.5 Звіт пільга 3 для надання до органів соцзахисту 

(Звіти) 

Звіт R423_008.RPF 

 

 
 

Рис. 137 
 

6.6 Експорти результатів розрахунків в дбф-файли (Звіти) 

 

Файл нарахування (А) – нарахування в розрізі послуг. 

 

 
 

Рис. 138 
 

Файл пільговики (ЛГ) – суми пільгового відшкодування. 

 

 
Рис. 139 

 

Файл поточні перерахунки (Р) – загальна сума оплат та перерахунків закритих періодів. 
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Рис. 140 
 

Файл борги (ДО) – загальна сума вхідного сальдо на початок періоду. 

 

 
Рис. 141 

 

6.7 Обігова відомість по СО за період 

 

Обігова відомість формується по СО, будинку та ОР (Особові рахунки 

ЖКГ/Реєстр/Друк) 

Звіт RU31_001.RPF 

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

 

6.8 Реєстр боржників, з можливістю вказати граничну суму боргу  

(Особові рахунки ЖКГ/Реєстр/Друк) 

Звіт RU31_005.RPF 

 

 
 

Рис. 142 
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6.9 Перелік пільговиків  

(Особові рахунки ЖКГ/Реєстр/Друк) 

Звіт RU31_003.RPF 

 

 
Рис. 143 

 

6.10 Реєстр оплат за період 

(Особові рахунки ЖКГ/Реєстр/Друк) 

Звіт RU31_002.RPF 

 

 
 

Рис. 144 
 

6.11 Реєстр укладених договорів реструктуризації боргу  

(Особові рахунки ЖКГ/Реєстр/Друк) 

Звіт RU31_004.RPF 
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Рис. 145 
 

6.12 Розрахунки по ОР за декілька періодів  

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_04.RPF 

 
 

Рис. 146 
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6.13 Довідка про склад сім’ї та розмір платежів ЖС 2 для 

надання в органи соцзахисту 

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_001.RPF 

 
Рис. 147 

 

6.14 Довідка про склад сім’ї та характеристики для надання в 

органи соцзахисту 

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_002.RPF 
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Рис. 148 

 

6.15 Типовий договір про реструктуризацію боргу  

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_007.RPF 
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Рис. 149 

 

6.16 Довідка про нарахування та сплату в розрізі періодів 

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_006.RPF 

 
Рис. 150 

 

6.17 Реєстр оплат по ОР за період  

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_005.RPF 
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Рис. 151 

 

6.18 Лист-попередження боржнику  

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_009.RPF 

 
Рис. 152 
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6.19 Рахунок-попередження боржнику  

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_008.RPF 

 

 
Рис. 153 

 

6.20 Рахунок-фактура на оплату для юридичних осіб 

(Рахунки за комунальні послуги/Реєстр/Друк документа) – буде доступним з 29 

пакетом оновлень 

 

 
Рис. 154 
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6.21 Експорт показників лічильників та обсягів споживання 

 

(Показники лічильників/Вид – Особові рахунки) 

 

 

 
Рис. 155 

 

6.22 Акт звіряння розрахунків за період (для юр. осіб)  

 

(Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Документ/Друк документу) 

Звіт R021_010.RPF 

 
 

Рис. 156 
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6.23 Акт звіряння показників лічильників за період 

 

(Показники лічильників/Вид-Показники лічильників) 

Звіт RV35_001.RPF 

 
Рис. 157 

 

6.24 Вхідне сальдо на період в розрізі ОР та послуг (відповідно до 

груп)  

(Особові рахунки ЖКГ/4й системний вид реєстру Сальдо по ОР в розрізі 

послуг) – сальдо по послугам групується відповідно до груп, в яких заведені відповідні 

номенклатури, за певний період. Даний реєстр доступний для Експорту поточного 

представлення даних. 

 

 

Рис. 158 

 

 

Приклад послуг Водопостачання (Рис. 159). 
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Рис. 159 

 

Приклад послуг Квартпата та Адмінпослуги з різними алгоритму розрахунку 

(Рис. 160). 

 

 
 

Рис. 160 


