Додаток № 3
до договору приєднання надання пакету білінгових послуг,
який розміщений/оприлюднений на веб – сайті
за посиланням https://proosbb.com (в редакції від 01.01.2022р.)

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

Найменування
І. ПОСЛУГИ З ОБРОБКИ ДАНИХ (Білінг)
в тому числі :
a) Ведення бази даних особових рахунків споживачів Замовника* з
відображенням інформації щодо нарахувань, обсягів споживання
послуг, оплати заборгованостей, пільг та субсидій, технічних
характеристик, архів, тощо
b) Організація прийому платежів банківськими та фінансовими
установами, відділеннями поштового зв’язку, збір інформації,
оброблення платежів від споживачів Замовника за надані житловокомунальні та інші послуги, з он-лайн відображенням по кожному
особовому рахунку
c) Друк та доставка «Єдиного Рахунку за надані житлово-комунальні
та інші послуги» споживачам Замовника
d) Підтримка профілю будинку (інформаційно – консультаційне
обслуговування з питань експлуатації та підтримки профіля
будинку в програмному комплексі «proOSBB», в тому числі збір,
перевірка, зберігання даних та забезпечення доступу до даних по
будинку користувачів різного рівня, формування звітів, тощо)
e) Ведення прийому споживачів Замовника, проведення звірок,
надання консультацій з питань, що відносяться до обліку
відомостей про надані житлово-комунальні та інші послуги

Основний

Лояльний

Партнер

вартість послуги в
місяць, з ПДВ
1,9 % (одна цілих дев’ять
десятих
відсотка)
від
загальної суми вартості
нарахованих споживачам
по основних та додаткових
послугах Замовника за
звітний період
+
1,00 грн (одна грн 00 коп) з
одного помешкання по
основних
послугах
Замовника
+
0,30 грн (нуль грн 30 коп)
за один особовий рахунок з
кожної додаткової послуги
Замовника

вартість послуги в
місяць, з ПДВ
1,75 % (одна цілих сімдесят
п’ять сотих відсотка) від
загальної суми вартості
нарахованих споживачам
по основних та додаткових
послугах Замовника за
звітний період
+
0,90 грн (нуль грн 90 коп) з
одного помешкання по
основних
послугах
Замовника
+
0,25 грн (нуль грн 25 коп)
за один особовий рахунок з
кожної додаткової послуги
Замовника

вартість послуги в
місяць, з ПДВ
1,6 % (одна цілих шість
десятих
відсотка)
від
загальної суми вартості
нарахованих споживачам
по основних та додаткових
послугах Замовника за
звітний період
+
0,80 грy (нуль грн 80 коп) з
одного помешкання по
основних
послугах
Замовника
+
0,20 грн (нуль грн 20 коп)
за один особовий рахунок з
кожної додаткової послуги
Замовника

Примітка:
* Кількість особових рахунків може бути змінною. Їх кількість та фактична вартість зазначається в Актах наданих послуг за кожен розрахунковий період (місяць).

УМОВИ НАДАННЯ ТАРИФІВ

Найменування
тарифів

Умови надання
-

Основний
Лояльний

Виконання Замовником п. 1.6 Договору та повідомлення про це Виконавця шляхом надання Заяви (Додаток №1) в порядку
визначеному п. 10.6 Договору.
Виконання Замовником п. 5.1.4 Договору та повідомлення про це Виконавця шляхом надання Заяви (Форма №207) в порядку
визначеному п. 10.6 Договору, не пізніше останнього робочого дня, що передує 26 – му числу розрахункового місяця. В такому разі,
тариф «Лояльний» починає діяти з 01 числа поточного місяця за який здійснюється нарахування плати за житлово-

комунальні та інші послуги споживачам Замовника та діє протягом строку виконання Замовником п. 5.1.4 Договору.
При не виконанні п. 5.1.4 Договору Замовник автоматично переходить з тарифу «Лояльний» на тариф «Основний» з 01 числа
поточного місяця за який здійснюється нарахування плати за житлово-комунальні та інші послуги споживачам
Замовника.
Партнер
-

Виконання Замовником п. 5.1.4 Договору та повідомлення про це Виконавця шляхом надання Заяви (Форма №208) в порядку
визначеному п. 10.6 Договору, не пізніше останнього робочого дня, що передує 26 – му числу розрахункового місяця
Укладання Замовником договору про співпрацю (надання послуг) з Партнером Виконавця з умовою ведення роботи по сплаті
заборгованості за житлово-комунальні та інші послуги споживачами послуг Замовника, завірена копія якого надається Виконавцю в
порядку визначеному п. 10.6 Договору.
Тариф «Партнер» починає діяти з 01 числа поточного місяця за який здійснюється нарахування плати за житловокомунальні та інші послуги споживачам Замовника та діє протягом строку дії укладеного договору між Замовником та
Партнером Виконавця, а також виконання п. 5.1.4 Договору. У разі припинення терміну дії такого договору або ненадання
Виконавцю копії чинного договору укладеного між Замовником та Партнером Виконавця, такий Замовник автоматично переходить
з тарифу «Партнер» на тариф «Лояльний» з 01 числа поточного місяця за який здійснюється нарахування плати за житлово-

комунальні та інші послуги споживачам Замовника, або на тариф «Основний» при не виконанні п. 5.1.4 Договору.
Інформація про Партнерів Виконавця розміщена за посиланням https://proosbb.com
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ

Найменування
a) Перше навчання щодо користування програмним комплексом (4 години) здійснюється на
презентації «proOSBB» фахівцями Виконавця або його партнерами, а також включає одне
індивідуальне заняття (2 години), що входить у вартість послуг за перший місяць в рамках
проекту «Єдиний Рахунок».
b) Внесення первинної інформації, що має значення для проведення нарахувань за житловокомунальні та інші послуги, по будинку протягом 1 (одного) місяця
с) Навчання щодо користування програмним комплексом «proOSBB»
d) Внесення інформації та завантаженням документації в програмний комплекс «proOSBB»

e) Розробка індивідуальних нестандартних форм звітності.
f) Інші додаткові послуги

Вартість послуги в місяць, з ПДВ
безкоштовно

безкоштовно
150,00 грн (сто п'ятдесят грн 00 коп ) за одну відпрацьовану годину
150,00 грн (сто п'ятдесят грн 00 коп) за одну відпрацьовану годину
Визначається окремим рахунком
Визначається окремим рахунком

