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Сфера житлово-комунального господарства – одна з тих, яка стосується 

кожного, але при цьому має велику кількість проблем, які вимагають 

вирішення. Якщо вирішувати окремі питання на локальному рівні – окремої 

квартири, окремого будинку, звичайно, окремі особи досягають певних 

результатів. Однак для ефективного функціонування сфери зміни мають бути 

системними. Для досягнення цього створюються громадські організації, які 

ставлять за мету сприяння вирішенню проблем громадян, узагальнення 

набутого на конкретних прикладах досвіду, обмін напрацюваннями з іншими 

регіонами України, а також їх поширення серед інших зацікавлених осіб.  

Саме для того, щоб поділитися набутим досвідом, громадські організації, 

які представляють інтереси об`єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(надалі – ОСББ)  та житлово-будівельних кооперативи (надалі – ЖБК), за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочали проект 

«Поширення досвіду громадських організацій Запорізької, 

Дніпропетровської, Волинської областей щодо розвитку та захисту 

інтересів мікрогромад ОСББ та ЖБК».  

 Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-

будівельні кооперативи є своєрідною школою громадянської активності та 

соціалізації, де громадяни – власники квартир отримують досвід прийняття 

спільних рішень, відстоювання інтересів будинку тощо. 

Жителі об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків  (надалі – 

ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (надалі – ЖБК) мають специфічні 

проблеми і у стосунках з органами влади (перший після приватизації 

капітальний ремонт, землевідведення прибудинкової території тощо), і з 

монополістами (відкриття особових рахунків тощо). Єдиним шляхом вирішення 

цих проблем є об`єднання колективів ОСББ та ЖБК у громадські організації, 

які представляють їх інтереси. Як показує досвід, вирішення загальних проблем 

на рівні одного будинку майже неможливо, потрібні лише злагоджені 

колективні дії всіх ОСББ та ЖБК в рамках спільної громадської організації. 

Учасники проекту – громадська організація «Об‘єднання житлово-

будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків «Вікторія» 

м. Запоріжжя, Дніпропетровська міська громадська організація «Асоціація 

захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг «Наш Дім» та Асоціація 

ОСББ «Лучани» м. Луцьк, які представляють інтереси ОСББ та ЖБК, 

накопичили вагомий досвід з різних питань власної діяльності. 

Наприклад, громадська організація «Об‘єднання житлово-будівельних 

кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків «Вікторія» (м. 

Запоріжжя) запровадила ефективну систему організаційного менеджменту у 

взаємовідносинах зі своїми членами (ОСББ та ЖБК міста) та лобіювання їх 

інтересів. Ще у 1998 році організація створила перший в Україні ресурсний 

центр для ОСББ та ЖБК без залучення зовнішніх ресурсів, лише 

використовуючи самофінансування – внески своїх членів. Організація стала 

прототипом створюваних нині Ресурсних центрів для ОСББ. 
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Дніпропетровська міська громадська організація «Асоціація захисту прав 

споживачів житлово-комунальних послуг «Наш дім»(м.Дніпропетровськ) 

вдалося змінити стосунки з монополістами (МКВП «Дніпроводоканал» та 

ДТЕК «Дніпробленерго») з конфліктних на партнерські. В результаті активного 

лобіювання були створені спільні з монополістами робочі групи, наслідком 

діяльності яких було вирішення дуже важливих проблем для ОСББ та ЖБК. 

Асоціація Об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків «Лучани» 

(м. Луцьк) має напрацювання у сфері виховання відповідального відношення 

громадян до використання енергоресурсів і особистої відповідальності відносно 

тепла і комфорту в своїх квартирах. Організація вчить колективи ОСББ 

залучати кредитні кошти для реалізації проектів з енергозбереження в своїх 

багатоквартирних будинках. 

В той же час багатьом громадським організація, які представляють ОСББ 

та ЖБК, у своїх містах досі не вдалося вирішити ані питання ефективного 

організаційного менеджементу, ані стосунків з монополістами, ані фінансування 

енергозбереження, часто і тому, що вищенаведений успішний досвід не є 

настільки знаним як між самими вищезгаданими організаціями, так і серед 

інших громадських організацій, особливо серед тих, які створені не в обласних 

центрах, а в малих містах. Навіть, простий брак інформації про досвід своїх 

сусідів заважає швидко та ефективно вирішити аналогічну проблему. 

Прецеденти вирішення вже іншими організаціями подібних проблем є 

аргументом в полеміці з тою ж місцевою владою, чи монополістами. 

Отже, досвід вищевказаних організацій є вкрай важливим для всіх інших 

організацій, які представляють інтереси ОСББ та ЖБК. 

Найбільш відомим намаганням вирішити проблему обміну досвідом 

подібних громадських організацій є всеукраїнська конференція «Від кращих 

практик – до спільних дій», організована Спілкою власників житла України за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

За час реалізації проекту «Поширення досвіду громадських організацій 

Запорізької, Дніпропетровської, Волинської областей щодо розвитку та захисту 

інтересів мікрогромад ОСББ та ЖБК» проведено три семінари-обмінів між 

організаціями, он-лайн-конференції та наради, проведено консультаційні 

зустрічі з членами організацій, які сприяли поширенню досвіду організацій-

учасників проекту для ефективного застосування іншими організаціями з метою 

розвитку своєї діяльності.  

Проект реалізовувався в партнерстві з Дніпропетровською міською 

громадською організацією «Асоціація захисту прав споживачів житлово-

комунальних послуг «Наш дім» та Асоціацією ОСББ «Лучани» (м.Луцьк) за 

підтримки Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької 

ОДА, виконкому Запорізької міської ради, Інформаційно-ресурсного центру 

Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування та 

Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України». 
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Громадська організація 

«Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, 

співвласників багатоквартирних будинків «Вікторія»  

 

 

 

 

 

 
 
 

UbiConcordia – ibiVictoria, Де згода – там ПЕРЕМОГА  

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Запоріжжя,  

вул. Дзержинського, 26, тел. (061) 270-61-18, e-mail: victoriabest@ukr.net 
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Історія успіху 

 

 

Кінець 1996 – I квартал 1997 рр. суцільні перевірки 

податковими інспекціями міста житлово-будівельних 

кооперативів  

 

 

Сміливці всіма доступними методами протистояли 

тиску податківців  

 

 

29 жовтня 1998 року зареєстрована громадська 

організація ―Об‘єднання житлово-будівельних 

кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків 

―Вікторія‖ м. Запоріжжя 

 

Ціль діяльності організації -консолідація зусиль щодо 

захисту інтересів своїх членів  

 

 

Організація  забезпечує  умови для ефективної роботи та 

відстоювання прав своїх членів, сприяє їх повній 

реалізації, не втручається в фінансову-господарську 

діяльність членів організації  

 

 

 

Організація  існує за рахунок вступних та членських 

внесків.Вступний внесок (одноразово): 

 з 01.03.1999 – 100 грн.  

 з 01.06.2011 -  300 грн.  

Членські внески (щомісяця) 

 з 01.03.1999 – 30 грн. 

 з 01.01.2006  - 50 грн. 

 з 01.05.2012: до 36 кв.  - 30 грн.,до 60 кв – 

50 грн. 

від 60 кв. і вище – 80 грн.  

 

 

З членами організації  укладається  договір 

 

 

Фахівці організації проводять прийоми представників 

ОСББ та ЖБК, оперативно знайомлять з нормативною 

базою та документами ОМС, проводять тематичні 

семінарські заняття, навчання, наради, зустрічі 

 

Випускають «Вісник+Порадник», «Бібліотечку ЖБК та 

ОСББ» для голів правлінь, бухгалтерів, голів 

ревізкомісій та мешканців будинків ЖБК та ОСББ 
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За безпосередньої участі фахівців громадської організації 

―Вікторія‖відбулося: 

1. Внесення змін до Закону України ―Про оподаткування прибутку 

підприємств‖, завдячуючи яким -  житлово-будівельні кооперативи віднесені до 

реєстру  неприбуткових. 

2. Внесення змін до Закону України ―Про гербовий збір‖, згідно з яким були 

звільненні від його сплати житлово-будівельні кооперативи. 

3. Внесення змін до законодавчих актів України, згідно з якими було 

подовжено до 01.01.1998 р. оформлення права власності на землю. 

4. Повернення деяким житлово-будівельним кооперативам міста 

безпідставно стягнутих податків на прибуток, НДС, внеску до Чорнобильського 

фонду згідно матеріалів, підготовленних фахівцями громадської організації 

―Вікторія‖ – ЖБК № 312 ―Весна-5‖, ―Кристал-10‖, ―Машинобудівник-15‖. 

5. Зменшення податкового тиску на житлово-будівельні кооперативи міста, 

а саме :  ЖБК перестали подавати до податкових інспекцій декларації про 

прибуток, про авансові платежі, декларації з НДС, розрахунки внесків до фонду 

Чорнобиля  і таке інше. 

6. Проведення зустрічей в податкових Комунарського та Заводського 

районів з питань оподаткування ЖБК за участю представників ЖБК. 

7. Прозорий розподіл коштів міського бюджету житлово-будівельним 

кооперативам міста на капітальний ремонт будинків.  

8. Оперативне оформлення кадастрових оцінок земель ЖБК міста, 

виділенних під будівництво будинків та прибудинкових територій в межах 

санітарних норм, згідно якого відвернуто від ЖБК штрафні санкціїї податкових 

органів при подачі розрахунків податку на землю. 

9. Переведення мешканців житлово-будівельних кооперативів міста на 

прямі розрахунки за спожитий природний газ з ОАО ―Запоріжгаз‖. 

10.  Погашення житлово-будівельним кооперативам міста заборгованності по 

субсидіях населення за газ минулих років (1996-2000 рр.) в сумі більш як 300 

тис.грн. 

11.  Повернення 92 житлово-будівельним кооперативам Комунарського 

району ТОВ ―ЗМЕК‖ коштів по сплаті послуг ощадбанків за два роки в сумах 

від 0.5 до 2.0 тис.грн. і більше по кожному ЖБК. 

12.  Створення об‘єднання співвласників багатоквартирного 

будинку―Бородіно‖ в Ленінському районі. 

13.  Представлення інтересів ЖБК та ОСББ міста в різних структурах влади 

не тільки в місті, але і на вищому рівні. 

14.  Підготовка матеріалів та представлення інтересів ЖБК міста в 

господарському суді по безпідставним позовам ОАО ―Запоріжгаз‖, Концерну 

―Міські теплові мережі‖ та КП ―Водоканал‖. 

15.  Підготовка матеріалів та представлення інтересів 10 ЖБК Комунарського 

району міста в Господарському та Апеляційному судах та Верховному суді 

України за позовами Концерну «Міські теплові мережі» про примусове 
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укладання договору куплі-продажу. Судові інстанції позови Концерну 

відхилили за безпідставністю вимог. 

16.  Відпрацьовано схему врегулювання взаємовідносин власників квартир  

багатоквартирних житлових будинків з енергопостачальними компаніями 

17.  Розроблено проект Положення про оформлення земельної ділянки ОСББ 

та ЖБК міста Запоріжжя 

18.  Проведення тематичних семінарських занять з питань: 

 ―Укладання договорів з постачальниками комунальних послуг та 

підрядними організаціями‖; 

 ―Взаємовідносини житлово-будівельних кооперативів з 

постачальниками комунальних послуг‖; 

 ―Ведення бухгалтерського обліку в житлово-будівельних кооперативах 

в площинінового бухгалтерського обліку‖; 

 ―Аналіз перевірок, проведенних управлінням з контролю за цінами 

облдержадміністрації в житлово-будівельних кооперативах міста‖; 

 «Кадровая політика в ЖБК та ОСББ»; 

 «Складання кошторису на утримання будинку та прибудинкової 

території» та ін.. 

19. 16 грудня 2006 року в місті Києві відбулася установча конференція з 

питання створення Спілки власників житла України. На конференціі дуже 

високо оцінили роботу громадської організації ―Вікторія‖. Було відмічено, що 

великий досвід громадської організацї ―Вікторія‖ буде корисний і для 

новоствореної Спілки власників житла України. До правління Спілки ввійшов і 

представник  громадської організації ―Вікторія‖ 

20. 21 липня 2008 року підписано договір про співробітництво з 

виконкомом Запорізької міської ради. 

21. Представник громадської організації «Вікторія» ввійшов до складу 

Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування 

об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків при Кабінеті Міністрів 

України. 

За значний внесок у вдосконалення управлінням житловим фондом, 

сприяння створенню та функціонуванню ОСББ громадська організація 

нагороджена Почесною грамотою міністерства з питань ЖКГ України. 

За сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджено організацію 

Почесною грамотою Запорізької обласної державно адміністрації, отримано 

подяки від виконавчого комітету Запорізької міської ради, Орджонікідзевської 

районної адміністрації Запорізької міської ради, ДПІ в Комунарському районі 

м. Запоріжжя.  

Члени правління громадської організації та представники ОСББ і ЖБК, які 

є членами організації,  відзначені Державними нагородами, грамотами 

Верховної Ради України, відзнакою міста Запоріжжя, Почесними грамотами та 

Подяками виконкому Запорізької міської ради та адміністрацій в районах міста. 

Найважливіше в роботі громадської організації ―Об‘єднання житлово-

будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків―Вікторія‖, 
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це отримання головами правлінь, бухгалтерами ЖБК міста віри у свої сили та 

підтримки у  їх намаганнях захищату прав мешканців своїх будинків. 

Все, що зробила і робить громадська організація ―Об‘єднання житлово-

будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків―Вікторія‖, 

вона зробила завдячуючи довірі до неї і за безпосередньою участю 

представників житлово-будівельних кооперативів та об‘єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міста, які виявили бажання стати її членами. 

Вже 15 років  громадська організація «Вікторія» намагається довести 

керівництву міста, що в будинках  ОСББ та ЖБК  мешкають ті ж самі люди, що 

і в будинках комунальної власності(?!). Всі рішення, які приймаються міською 

радою чи міськвиконкомом з подачі Департаменту житлово-комунального 

господарства, КП «Водоканал» і Концерну «Міські теплові мережі» обмежують 

права мешканців об‘єднань співвласників співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів міста.  

Лише партнерські стосунки двох осіб: влади – в особі виконкому 

Запорізької міської ради та незалежної – в особі громадської організації 

―Об‘єднання житлово-будівельних кооперативів, співвласників 

багатоквартирних будинків―Вікторія‖ приведуть до покращення 

життєдіяльності об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів (до речі, ЖБК – готова модель ОСББ). 

 Все, що робить  громадська організація ―Вікторія‖, вона робить для 

людей, в ім‘я людей та за допомогою людей, які мешкають в  будинках ЖБК та 

ОСББ.   

 Адже девіз громадської організації «Об‘єднання житлово-будівельних 

кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків ―Вікторія‖: 

 
 

UBICONCORDIA - IBIVICTORIA, 

ТАМ ДЕ ЗГОДА - ТАМ ПЕРЕМОГА 
 

 

 

 

Договір з членами організації 

 

Місто___________________    ―___‖_____________20___р. 

 

 Громадська організація ―Об‘єднання житлово-будівельних кооперативів, 

співвласників багатоквартирних будинків ―Вікторія‖ в подальшому 

―Організація‖ в особі голови _______________________________________, 

діючої на підставі Статуту з однієї сторони та___________________________ 

____________________________________________________________________ 

в подальшому ―Член організації‖ в особі____________________________ 

___________________________________________________________________, 
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діючого на підставі ______________________________________ з другої 

сторони підписали договір про слідуюче: 

1. Предмет договору 
1.1 Організація  здійснює: 

 вирішення питань з фахівцями, які пов‘язані з діяльністю членів 

Організації в  житлово-комунальній, правовій, податковій сферах; 

 здійснення методичної, консультативної та правової допомоги в 

організації технічного обслуговування та ремонту житлового фонду членів 

Організації; 

 організацію семінарських занять для керівників та бухгалтерів житлово-

будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків; 

 захист прав та інтересів членів Організації в відомствах, організаціях, 

установах та інших органах; 

 надання юридичної допомоги членам Організації; 

 вирішення питань, пов‘язаних зі змінами діючих законодавчих актів, які 

обмежують права членів Організації; 

 проведення роз‘яснювальної роботи серед членів Організації щодо їх 

прав та обов‘язків в сфері їх діяльності; 

 участь у діяльності щодо  підготовки і перепідготовки кадрів, згідно 

статутним цілям Організації; 

 забезпечення членів організації необхідною інформацією, матеріалами, 

консультаціями за їх вимогами, згідно статутним цілям Організації. 

1.2 Організація своєю діяльністю забезпечує умови для ефективної роботи та 

відстоювання прав своїх членів, сприяє їх повній реалізації, не втручається    в 

фінансово-господарську діяльність членів організації. 

2. Права  та обов’язки сторін 

2.1 Організація має право: 

 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та 

не майнові права; 

 представляти та захищати законні інтереси своїх членів в державних та 

громадських органах; 

 отримувати від органів державної влади та управління і органів місцевого 

самоврядування інформацію, яка необхідна для виконання своєї цілі та задач; 

 вносити пропозиції до органів влади та управління; 

 розповсюджувати інформацію та пропагандувати свої ідеї і цілі; 

2.2 Організація не відповідає по зобов‘язанням своїх членів, так само як 

члени Організації не відповідають по зобов‘язанням Організації. 

 

2.3 Член організації має право: 

 вступати  та виходити з Організації на підставі заяви та рішення 

правління Члену Організації або загальних зборів, яка розглядається 

Правлінням Організації в 10-денний термін і рішення по цьому питанню 

приймаються простою більшістю голосів; 
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 вільно обговорювати питання діяльності Організації і критикувати 

роботу її Правління; 

 вносити на розгляд зборів та Правління пропозиції з питань діяльності 

організації та її членів; 

 одержувати необхідну інформацію про діяльність  Організації та 

Правління; 

 за своїми вимогами одержувати необхідну інформацію, матеріали, 

консультації, згідно статутним цілям Організації; 

 особисто приймати участь у всіх заходах, які проводить Організація; 

 використовувати всі переваги, які випливаютьь з членства в Організації. 

2.4 Член Організації зобов‘язаний: 

 дотримуватися Статуту Організації та приймати участь у заходах, які 

вона проводить; 

 виконувати всі рішення керівних органів Організації, якщо вони не 

заперечують Законам України; 

 своєчасно інформувати Правління Організації про будь-які дії, що 

можуть зашкодити діяльності Організації або майну; 

 сплачувати вступний та членські внески; 

 активно пропагандувати серед населення намір та задачі Організації, які 

закріплені в Статуті. 

2.5 Член організації  використовує свої права та обов‘язки для досягнення 

цілі та задач організації. 

3 Взаємовідносини сторін 

3.1 Організація забезпечує необхідними законодавчими, нормативними 

документами Членів Організації , надає їм юридичні консультації, захищає їх 

інтереси у всіх власних структурах. 

3.2 Член Організації для забезпечення діяльності Організації перераховує: 

 вступний внесок в розмірі _____гривень в 10-денний термін з дня 

підписання договору; 

 щомісячний внесок в розмірі _____гривень до 5 числа поточного місяця. 

4 Відповідальність сторін 
4.1 За невиконання своїх обов‘язків сторони несуть відповідальність згідно 

здіючим законодавчими документами України. 

4.2 При невиконанні умов п. 3.2 дійсного договору Член Організації несе 

відповідальність згідно з  діючими законодавчими актами України і 

перераховує на поточний рахунок Організації заборгованість по вступним  та  

членським внескам. 

5 Порядок вирішення розмовностей 

5.1 Сторони прийшли до згоди, що всі розмовності, які виникають в процесі 

роботи, вирішуються згідно з чинним законодавством. 

6 Юридичні адреси сторін та їх банківські реквізити 

Організація        Член Організації 

 

М.П.       М.П. 
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Договір про співпрацю з виконкомом 
м. Запоріжжя        ____________20___ р.  

 Виконавчий комітет Запорізької міської ради (далі –Виконком) в особі 

міського голови  Карташова Євгена Григоровича, що діє на підставі Закану 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та 

Громадська організація «Об‘єднання житлово-будівельних кооперативів, 

співвласників багатоквартирних будинків «Вікторія»» (далі – Організація) в 

особі Голови Шанц Людмили Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з 

другої сторони, а разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:  

1. Мета договору 

 1.1. Метою співробітництва Виконкому і Організації є поєднання зусиль 

для вироблення єдиної політики у галузі житлово-комунального господарства, 

напрацювання ефективної методики, залучення громадськості до прийняття 

управлінських рішень під час проведення реформи ЖКГ, сприяння реалізації 

Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального 

господарства України на 2004-2010 роки.  

 1.2. Предметом даного договору є співробітництво Сторін у реалізації 

одного з базових принципів реформи ЖКГ України – створення ефективного 

власника житла. Зокрема, проведення форумів, конференцій, семінарів та 

тренінгів із залученням фахівців Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України,Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників 

житла України», управління житлового господарства виконкому Запорізької 

міської ради, Виконкому, Організації та інших заінтересованих організацій  з 

питань популяризації інформації щодо умов та проблем утворення та кращого 

досвіду діяльності об‘єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі – 

ОСББ).  

 1.3. Діяльність Сторін здійснюється на добровільних засадах згідно з 

чинним законодавством України, Положенням про Виконком, Статутом 

Організації.  

2. Зобов ’ язання Сторін 

 2.1. ВИКОНКОМ бере на себе зобов‘язання сприяти організації у 

налагодженні співпраці в діяльності, пов‘язаною із реалізацією одного з 

базових принципів Загальнодержавної програми реформування житлово-

комунального господарства на 2004-2010 роки. А саме:  

 -   створення ефективного власника житла шляхом:  

 - дотримання принципу першочергового спрямування коштів державного 

бюджету об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельним кооперативам;  

 - розгляд пропозицій ОРГАНІЗАЦІЇ стосовно розподілу коштів 

державного бюджету, спрямованих на реконструкцію житлового фонду;  

 - запрошення представників ОРГАНІЗАЦІЇ для участі в засіданнях сесій 

Запорізької міської ради, виконкому, нарадах, інших заходах, що проводить 

міська рада чи виконком  з питань реформи житлового господарства України, в 

якості експертів;  
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 - надання ОРГАНІЗАЦІЇ інформації про плани підготовки документів, які 

стосуються питань реформування житлового господарства;  

 - сприяння ОРГАНІЗАЦІЇ у налагодженні співпраці з виконкомом, 

депутатами міської ради, управліннями виконкому, підприємствами та 

організаціями  у рамках реалізації одного з базових принципів реформи ЖКГ – 

створення ефективного власника житла шляхом; 

 - інформування  ОРГАНІЗАЦІЇ про випуск документів з питань реалізації 

державної політики у сфері утримання житла та реалізації Загальнодержавної 

програми реформування житлово-комунального господарства України на 2004-

2010 роки;  

 - залучення фахівців ОРГАНІЗАЦІЇ до участі в робочих групах із 

розроблення документів, які стосуються питань реформи житлового 

господарства;   

 - включення представників ОРГАНІЗАЦІЇ до складу конкурсних комісій;  

 - підтримки заявок ОРГАНІЗАЦІЇ на одержання вітчизняних, іноземних 

та міжнародних грантів для виконання своєї статутної діяльності;  

 - розгляду та врахування розроблених ОРГАНІЗАЦІЄЮ пропозицій до 

документів, які готуються ВИКОНКОМОМ.  

 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ бере на себе зобов‘язання підтримувати дії міської 

ради та ВИКОНКОМУ, спрямовані на реалізацію Загальнодержавної державної 

програми реформування ЖКГ в частині створення ефективного власника житла 

шляхом:  

 - збирання та узагальнення інформації про реальний стан створення та 

діяльності ОСББ та ЖБК міста, розповсюдження досвіду їх роботи;  

 - участі у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, нарад, що 

організовує ВИКОНКОМ,  управління житлового господартсва;  

 - надання пропозицій щодо підготовки документів у сфері ЖКГ, зокрема 

порядків використання коштів у рамках Загальнодержавної програми 

реформування ЖКГ, а також надання пропозицій щодо нових документів;  

 - участі у вирішенні питань отримання (використання) субвенцій на 

розвиток ОСББ та ЖБК;  

 - випуску методичних посібників з питань роботи ОСББ, підготовці 

кадрів управителів;  

 - участі у роботі громадської ради та громадської приймальні 

ВИКОНКОМУ;  

 - участі у створенні в органах місцевої влади підрозділів по роботі з 

об‘єднаннями та кооперативами;  

 - вивчення та узагальнення громадської думки щодо дій ВИКОНКОМУ, 

роз‘яснення та пропагування його політики з питань діяльності ОСББ, прав та 

обов ‘ язків власників житла.  

3. Строк дії Договору 

Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами, укладається 

строком на 1 рік і пролонгується на наступний рік за умови, якщо ні одна із 
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сторін не заявить про свій намір припинити його дію письмовим 

повідомленням не менше як за два місяці до закінчення дії Договору.  

 За умови реорганізації сторін, що підписали Договір, угода вважається 

дійсною.  Договір втрачає чинність при умові ліквідації однієї зі сторін.  

4. Інші умови 

 4.1. У Договорі за домовленістю сторін можливі зміни та доповнення, які 

оформлюються у письмовому вигляді. Односторонні зміни умов Договору та 

одностороння відмова від виконання Договору забороняється.  

 4.2. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної Сторони.  

 4.3. Питання не врегульовані цім Договором, оформлюються 

додатковими угодами.  

5. Реквізити Сторін 

Виконком Запорізької Громадська організація   

міської ради      «Об’єднання житлово-будівельних 

кооперативів, співвласників 

                                                                   багатоквартирних будинків 

                     «Вікторія» 

 

Підписи сторін 

 

 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

м. Запоріжжя 

№ 257 -2012-07-27 - Про визначення виконавця комунальних послуг  

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», наказом Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження 

Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому 

фонді» та з метою врегулювання питання про надання таких послуг населенню, 

що мешкає в будинках житлово-будівельних кооперативів або об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків,  виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ:                

 1. Встановити, що комунальне підприємство «Водоканал» є виконавцем послуг 

з централізованого постачання питної води для потреб холодного та гарячого 

водопостачання, централізованого водовідведення для населення, що мешкає у 

будинках житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків за умови, якщо його визначено виконавцем таких 

послуг рішенням більшості власників (співвласників) житлових приміщень, 
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відповідно до установчих документів житлово-будівельних кооперативів або 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

2. При укладанні договорів з централізованого постачання питної води для 

потреб холодного та гарячого водопостачання, централізованого 

водовідведення з власниками (співвласників) житлових приміщень у будинках 

житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, комунальному підприємству «Водоканал» керуватися порядком та 

процедурою укладання таких договорів, що діють для населення, яке мешкає у 

житловому фонді комунальної власності міста Запоріжжя.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

  Міський голова                                                                                       О.Ч. Сін 

 

Аналіз рішення, підготовлений громадською організацією «Вікторія»: 

 

1. Відповідно до наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження 

Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому 

фонді»власник (власники) житлових будинків бажає (бажають)  визначити  

виконавця житлово-комунальних послуг самостійно. На сьогодні не має 

жодного письмового підтвердження того, що власники будинків ОСББ та 

ЖБК уповноважили виконавчий комітет Запорізької міської ради, а саме 

Вас, на визначення виконавців комунальних послуг. 

2. Згідно ст.355 Цивільного Кодексу України, майно, що є у власності 

двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності 

(спільне майно). Багатоквартирний будинок ЯК ЦІЛІСНІСТЬ є спільною 

частковою власністю власників всіх приміщень у цьому будинку, що 

створили ОСББ чи ЖБК.  

3. Порядок  визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді розроблено відповідно до Закону України від 24 червня 2004 

року N 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги». Відповідно до  Порядку  

органами  місцевого   самоврядування, власниками житлових   будинків(!!!)   

визначаються   виконавці  житлово-комунальних послуг, серед яких послуга   з 

централізованого  опалення,   централізованогопостачанняхолодної та 

гарячої води, централізованого водовідведення.  

4. Відповідно до ст.18 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання», господарська діяльність із централізованого 

водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, 

встановленому законом. 

5. Комунальним підприємством  «Водоканал», яке є власністю 

Запорізької міської ради, отримано ліцензію Міністерства з питань житлово-

комунального господарства від 06.07.2007 серії АВ № 342873 на здійснення 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, а не з 

централізованого постачання питної води для потреб холодного та гарячого 
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водопостачання, централізованого водовідведення як затверджено Вами 

всупереч діючого законодавства та отриманій ліцензії. 

6. За результатами розгляду справи №02/39-11 адміністративною 

колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України в 

Запорізькій області прийнято рішення від 18.07.2012(!!!) № 43-ріп «Про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції», яким дії КП 

«Водоканал»,що полягають у відмові в укладенні договорів про надання 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення безпосередньо 

з мешканцями будинків тих ОСББ та ЖБК, які визначили КП «Водоканал» 

виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, 

визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50, Закону України 

«Про захистекономічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринках централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення шляхом дій суб‘єкта господарювання, який 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку. Вказаним рішенням на КП «Водоканал» 

накладено штраф у розмірі 25000 грн.(!!!) та зобов‘язано припинити порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції шляхом укладання прямих 

договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення з мешканцями будинків тих ОСББ та ЖБК, які визначили КП 

«Водоканал» виконавцем послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. Про це члени виконкому Запорізької міської ради повинні були 

би знати, затверджуючи 27 липня 2012 року рішення за №257 «Про визначення 

виконавців комунальних послуг». 

7. Рішенням Виконкому Запорізької міської ради від 29.01.2009 № 25 

«Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг КП «Водоканал» 

вже визначено з 01.01.2009 виконавцем послуг з централізованого постачання 

холодної води та централізованого водовідведення для населення, що мешкає у 

житловому фонді комунальної власності м. Запоріжжя. Вказаним рішенням 

виконавців житлово-комунальних послуг зобов‘язано підготувати та укласти 

договори на надання відповідних послуг. Крім того, Рішенням від 29.01.2009 № 

25 власникам житлових будинків не комунальної форми власності, об‘єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельним 

кооперативам (ЖБК) запропоновано визначитися з питання 

виконавців житлово-комунальних послуг. До речі,  рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 29.01.2009 року № 25 «Про визначення 

виконавців житлово-комунальних послуг» ДІЙСНЕ, про що напевне 

нинішньому складу виконкому було не повідомлено(?!). 

8. Прийняте рішення унеможливлює отримання пільг та субсидій 

громадянами, яким діючим законодавством надано таке ПРАВО, так як у 

переліку комунальних послуг відсутні послуги з постачаняя питної води для 

потреб  холодного та гарячого водопостачання, та підігрів питної води для 
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потреб гарячого водопостачання. Основні засади організаційних, господарських 

відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлових та 

комунальних послуг визначаються Законом України «Про житлово-комунальні 

послуги». Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні 

послуги поділяються на чотири групи. До першої групи віднесено комунальні 

послуги - централізоване постачання холодної  та гарячої   води, 

водовідведення,   газо-   та  електропостачання, централізоване опалення,  а  

також  вивезення  побутових  відходів. 

9.  Рішення суперечить Постанові Кабінету Міністрів України від 21 

липня 2005 року № 630, якою затверджено типовий договір про надання послуг 

з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, так як в окремо взятому місті Запоріжжя такі послуги, окрім 

централізованого опалення та централізованого водовідведення, відсутні. 

10. Рішенням  порушуються норми, згідно з якими надано право 

отримувати пільги та субсидії, закріплені: Законами України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,«Про 

соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус 

ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх 

соціальний захист», «Про міліцію», «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

охорону дитинства»,Постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 

р. N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 

р. N 1050 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій  для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», якою 

затверджене ПОЛОЖЕННЯ про  порядок  призначення  та  надання  населенню  

субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату житлово-комунальних  

послуг, придбання скрапленогогазу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. 

 
В соответствии с Примерным Уставом органами управления ЖСК 

являются общее собрание членов кооператива и правление кооператива. Общее 

собрание членов ЖСК – высший орган управления кооператива. Правление 

ЖСК является исполнительным органом кооператива, подотчетным общему 

собранию членов ЖСК (собранию уполномоченных). Ревизионная комиссия 

избирается общим собранием членов кооператива с их числа в количестве не 

менее 3 человек сроком на 2 года. Ревизионная комиссия выбирает из своего 
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состава председателя комиссии. Если кооператив состоит менее чем из 20 

членов, вместо ревизионной комиссии выбирается ревизор, который наделен 

полномочиями комиссии.  

Ревизионная комиссия ЖСК: 

1)     осуществляет контроль за  соблюдением правлением кооператива и членов 

кооператива законодательства, решений органов местного самоуправления по 

вопросам деятельности кооператива и устава кооператива; 

2)   проводит не реже одного раза в год (при необходимости – с участием 

соответствующих специалистов) плановые ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности кооператива и о результатах отчитывается перед общим 

собранием членов кооператива (собранием уполномоченных); 

3)    проверяет исполнение правлением кооператива решений общих собраний 

членов кооператива (собрания уполномоченных); 

4)    контролирует правильность заключения  правлением кооператива 

договоров; 

5)   проверяет правильность начисления и своевременность внесения платежей 

в счет погашения банковского кредита и других установленых платежей; 

6)   контролирует своевременность рассмотрения правлением кооператива 

заявлений и жалоб членов кооператива и других граждан. 

В случае выявления допущеных правлением кооператива нарушений 

законодательства, решений местных органов самоуправления по вопросам 

деятельности кооператива и Устава  кооператива, а также нарушений 

финансовой дисциплины ревизионная комиссия извещает об этом общее 

собрание членов кооператива (собрание уполномоченных), а при 

необходимости – также органы местного самоуправления. 

Если плановая ревизия проводилась до 1 октября, то нужно будет 

провести повторную ревизию с 1 октября по 31 декабря. 

О дате начала проведения ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности председатель ревизионной комиссии должен уведомить 

письменно председателя правления ЖСК не менее чем за 10 дней. 

Образец 

Председателю ЖСК _______ 

Викторову В.В. 

Председатель ревизионной 

комиссии 

ЖСК _____________ 

Правдиченко А.П. 

В связи с проведением с 1 февраля 2005 года ревизии-хозяйственной 

деятельности ЖСК ___________ прошу: 

1)                  предоставить для проверки: 

1.1)  протоколы общих собраний членов ____________ за период с 01.01.2004 

по 31.12.2004; 

1.2)  протоколы заседаний правления _____________; 

1.3)  приказы по личному составу ______________; 
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1.4)  заключенные ЖСК _____________ договора; 

1.5)  финансовую отчетность перед ГНИ, пенсионным фондом, фондами 

социального страхования, фондом по безработице, статуправлением; 

1.6)  бухгалтерские документы: главную книгу, оборотный баланс, кассовую 

книгу, отчеты по подотчетным суммам, расшифровки банка, учет начисления и 

оплаты услуг  в разрезе квартир, оборотки по поставщикам услуг, ведомости 

начисления заработной платы, отпускных, по больничному листу по 

обслуживающему персоналу и законодательно-нормативные акты Украины 

Ревизия проводится в присутствии председателя  и бухгалтера ЖСК. 

Результаты ревизии оформляются актом.(образец акта разпаботан 

общественной организацией "Объединение жилищно-строительных 

кооперативов, совладельцев многоквартирных домов "Виктория"). 

 

Образец 

Акт 

ревизии хозяйственно-финансовой деятельности 

жилищно-строительного кооператива _______________ 

за период с 01.01.2005 года по 31.01.2005 года 

г. Запорожье                                                                                            01 февраля 

2006 года  

            Нами, ревизионной комиссией жилищно-строительного кооператива 

______________ в составе: председателя комиссии Правдиченко А.П., членов 

комиссии Виватенко Г.М.  и Пустовойтенко А.А. с ведома и в присутствии 

председателя правления ЖСК Викторова В.В. и бухгалтера ЖСК Мирной М.П. 

проведена ревизия хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК 

______________ за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2005 года. 

            Для проведения ревизии были предоставлены: 

1. Протоколы общих собраний членов ЖСК _________ за период с 01.01.2005 

по 31.12.2005; 

2.Протоколы заседаний правления ЖСК _____________за период с 01.01.2005 

по 31.12.2005; 

3.Приказы по личному составу ЖСК _______________ за период с 01.01.2005 

по 31.12.2005; 

4.Заключенные ЖСК _______________ договора за период с 01.01.2005 по 

31.12.2005; 

5.Финансовая отчетность перед ГНИ, пенсионным фондом, фондами 

социального страхования, фондом по безработице, статуправлением; 

6.Бухгалтерские документы: главная книга, оборотный баланс, кассовая книга, 

отчеты по подотчетным суммам, расшифровки банка, учет начисления и 

оплаты услуг  в разрезе квартир, оборотки по поставщикам услуг и по фондам, 

ведомости начисления заработной платы, отпускных, по больничному листу по 

обслуживающему персоналу. 

Проверкой установлено следующее: 
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Деятельность ЖСК 

Собрания членов ЖСК и заседания правления оформляются 

протоколами, которые пронумерованы и в надлежащем виде подшиты в 

соответствующие папки. 

Правлением ЖСК не выполняются принятые на общем собрании членов ЖСК 

решения. 

Так,: 

1. 15 февраля 2005 года общее собрание членов ЖСК приняло решение о 

подаче в местный суд исковых заявлений о взыскании с членов ЖСК и членов 

их семей _______________., ________________, ______________ и 

________________ задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

соответственно ________грн., ________ грн., ________ грн. и _________ грн. До 

настоящего времени иски не поданы. 

2. 25.04.2005 года общее собрание членов ЖСК приняло решение о 

зачислении сумм субвенции по газу, согласно письма ОАО ―Запорожгаз‖, на 

лицевые счета членов ЖСК в сумме _______грн. из расчета на одного человека, 

за исключением членов ЖСК, оформляющих субсидии (25 чел.- 7 кв.), 

пользующихся льготами (33 чел. – 10 кв.), и злостных неплательщиков (45 чел. 

– 15 кв.). Всего 212 человек (в ЖСК по регистрации -  315 чел.) на сумму 

_______грн. Выписка из решения общего собрания членов ЖСК, поквартирный 

список членов ЖСК с указанием сумм и сопроводительное письмо до 

настоящего времени не направлены в ОАО ―Запорожгаз‖. 

Правлением ЖСК за проверямый период допущены следующие 

нарушения: 

            1. Не рассматривалась смета по содержанию дома и придомовой 

территории (протокол о рассмотрении сметы отсутствует) на 2005 год. 

            2. Не утверждено штатное расписание на 2005 год, что дало 

возможность в нарушение Устава ЖСК принять на должность паспортиста 

жену председателя ЖСК, а на должность бухгалтера – его куму. 

            3. Заключены договора от имени ЖСК с поставщиками коммунальных 

услуг в нарушение нормативных документов, которые регламентируют 

предоставление услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению, и Устава 

ЖСК. ЖСК согласно действующего законодательства не может нести 

ответственность за собственников имущества(квартир), которыми являются 

члены ЖСК и собственники квартир. Собственник имущества (квартиры) 

согласно законодательству также является и потребителем соответствующих 

услуг и должен нести ответственность перед поставщиком этой услуги 

самостоятельно. 

            4. Не контролируется работа обслуживающего персонала: председателя, 

бухгалтера, паспортиста, дворника, уборщицы, электрика, сантехника. 

            5. Заключение договоров подряда не рассматривалось и не утверждалось 

на правлении ЖСК. 

            Председателем ЖСК нарушается КЗоТ, что выразилось в отсутствии: 

1. Табеля учета рабочего времени в разрезе обслуживающего персонала. 
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2. Графика отпусков обслуживающего персонала. 

3. Неоформлении больничного листа дворнику ______ 

4. Ненадлежащем оформлении договоров с наемными работниками (в 

процессе ревизии договора дооформлены). 

1. В отсутствии актов выполненных работ по заключенным договорам 

подряда на выполнение отмостки вокруг дома и приведении в 

порядок детской и спортивной площадок. 

Кроме того, председателем: 

1.  не оформляются приказы по личному составу; 

2. вместе с бухгалтером открыт депозитный счет без согласования с общим 

собранием членов ЖСК. 

3. не ознакомлены с должностными инструкциями (в виду их отсутствия) 

обслуживающие ЖСК работники. 

Смета 

            Смета на содержание дома и придомовой территории на 2005 год в ЖСК 

отсутствует. 

            В управление труда и социальной защиты населения подана выписка из 

протокола (какой структуры ЖСК то ли общего собрания членов ЖСК, то ли 

заседания правления не указано) о тарифе на содержание дома и придомовой 

территории в размере 0,79 грн. (протокола в папке протоколов общих собраний 

и заседаний правлений отсутствует). 

            Исполнение сметы в виду ее отсутствия проверить не удалось. 

Финансовая деятельность 

            В ЖСК ____________ два текущих и один депозитный счет: 

-          один в _____________________ с №______________ для расчетов с 

поставщиками коммунальных услуг, фондами социального страхования, 

налоговой, для получения заработной платы, отпускных, больничных, 

подотчетных сумм. Для поступления средств от членов ЖСК и собственников 

квартир в уплату за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 

01.01.2006 г. остаток средств на счете составил – ________ грн. 

-                     другой в ___________________________ с №_______ – для 

поступления средств от членов ЖСК на капитальный ремонт дома и расчетов с 

подрядчиками по капитальному ремонту дома. По состоянию на 01.01.2006 г. 

остаток на счете составил – _________грн. 

-                     третий – депозитный - в ______________________ с № 

____________ открыт 03 января 2005 года, без согласования с общим 

собранием членов ЖСК, на котором хранились деньги членов ЖСК и 

собственников квартир, на которые бухгалтером должен был быть им сделан 

перерасчет по отоплению за отопительный период с 01.11.2004 г. по 15.04.2005 

г. в сумме _______ грн. и за ноябрь-декабрь 2005 г. – _________грн.  По 

состоянию на 01.01.2006 г. остаток на счете с учетом процентов банка составил 

– ___________грн. 

За проверяемый период поступило на текущих счет в _________________: 
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-          от членов ЖСК и собственников квартир в уплату за жилищно-

коммунальные услуги - ________грн. 

-          процентов банка - ________грн. 

Перечислено со счета: 

-  поставщикам коммунальных услуг - ____________грн., в том числе: 

Концерну ―Городские тепловые сети‖ за теплоносители - __________грн., КП 

―Водоканал‖ за водоснабжение и водоотведение - _________грн., ООО 

―Запорожлифсервис-3‖ услуги по обслуживанию лифтового хозяйства и 

текущий ремонт лифтов - ________грн., ЗМЕМ за электроэнергию - 

_________грн., КАТП за вывоз мусора  - _________грн. 

-          ООО ―Высота‖ за ремонт отмостки вокруг дома - _________грн. 

-          ООО ―Дюна‖ за текущий ремонт детской и спортивной площадок - 

_______грн.; 

-           получено на заработную плату - ___________грн., в подотчет - 

______грн.; 

Перечислено: 

-          Пенсионному фонду - _______грн. 

-          Фонду по безработице - ________грн. 

-          Фонду социального страхования по временной утрате 

трудоспособности - ______грн. 

-          Фонду социального страхования от несчастных случаев на 

производстве - ______грн. 

-          Отделение госказначейства налог с долхода физических лиц-

__________грн. 

-          Налог на землю  __________грн. 

-          Прочие перечисления _________грн. 

Списано со счета банковские расходы - _______грн. 

Кроме того, за проверяемый период управлением труда и социальной 

защиты перечислено на счета поставщиков коммунальных услуг субвенций по 

субсидии по содержанию дома и придомовой территории, отоплению с учетом 

субвенции по льготам на содержание дома и придомовой территории, горячему 

водоснабжению, холодному водоснабжению и канализации, газоснабжению - 

_________грн. 

Понесены затраты по уплате сбора сберегательному банку за уплату 

членами ЖСК за жилищно-коммунальные услуги - _________грн. 

За проверяемый период поставщиками коммунальных услуг возмещено 

ЖСК в размере 2% от поступивших на расчетный счет поставщиком сумм в 

уплату за коммунальные услуги : за сбор абонентской платы - ________грн., за 

уплату через ощадбанк за жилищно-коммунальные услуги - ______грн. 

За период с 01.01.2005 года по 31.12.2005 года приобретено за наличные 

согласно авансовых отчетов товаро-материальных ценностей на сумму - 

___________грн. 
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Денежные средства 

По состоянию на 01.01.2006 г. остаток денежных средств составил – 

_______грн., в том числе на текущих счетах – _________грн., депозитном счете 

____________грн., в кассе ЖСК – ______ грн. 

Все финансовые операции подтверждены банковскими и кассовыми 

документами, за исключением некоторых авансовых счетов (см. раздел 

―Подотчет‖). 

За проверяемый период использовано одну чековую книжку. 

Испорченных чеков нету. Корешки чеков и талоны к ним, указанные в них 

суммы соответствуют выпискам банка, приходным ордерам, записям в 

кассовой книге. 

Остаток кассы на 01.01.2006 составил ________грн. 

За проверяемый период поступило в кассу - ___________грн., в т.ч. на 

выдачу заработной платы - _________грн., материальной помощи - 

________грн., погашение подотчета - ________грн. 

Выдано из кассы: на заработную плату - ________грн., материальную 

помощь – _____ грн.,  погашение подотчета - ________грн. 

Кассовая книга пронумерована, прошнурована, опечатана и подписана 

председателем и бухгалтером ЖСК. В кассовой книге делаются неоговоренные 

исправления. 

Получение наличных средств в банке подтверждено корешками чеков, 

приходными ордерами, выписками банка, записями в кассовой книге. 

Выдача наличных средств на заработную плату оформляется  общим 

расходным ордером, к которому прилагается ведомость выдачи оформленная 

надлежащим образом. 

Выдача материальной помощи председателю ЖСК в сумме 

_______грн.произведена с нарушением действующего законодательства, т.к. 

председатель не пользуется налоговой социиальной льготой. Кроме этого, с 

этой суммы не удержаны соответствующие налоги и на нее не начислялись 

взносы в соответствующие Фонды. 

Не во всех расходных ордерах указываются данные паспорта (в процессе 

ревизии ордера все заполнены надлежащим образом). 

Подотчет 

Проведенной ревизией установлено, что за проверяемый период выдано в 

подотчет: 

-          председателю ЖСК 12 раз на общую сумму _____________грн.. 

-          бухгалтеру ЖСК 5 раз на общую сумму _____________грн. 

Авансовые счета оформлены надлежащим образом. К ним приложены 

документы, подтверждающие покупку товаро-материальных ценностей. 

Авансовые отчеты сданы в утвержденные законодательством сроки. 

Авансовые отчеты не пронумерованы. 

Отсутствует учет приобретеных товаро-материальных ценностей. 

Списание использованых товаро-материальных ценностей не оформлялось 

актами и товаро-материальных ценностей нет в наличии . 
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Банковские операции 

            Банковские операции по текущим счетам подтверждены 

соответствующими документами: мемориальными ордерами банка, 

платежными поручениями, счетами на оплату за материалы и услуги(на счетах 

отсутствует разрешительная надпись председателя), ремаркой и корешком 

чека.  Разработка банка ведется ежемесячно. Ведется регистрация платежных 

поручений.  

Расчеты с поставщиками коммунальных услуг 

            По состоянию на 01.01.2006 года не со всеми поставщиками 

коммунальных услуг проведены сверки расчетов. Так, по КП   ―Водоканал‖ и 

КАТП отсутствуют акты сверок. 

            По данным бухгалтерского учета на 01.01.2006 г. числится 

задолженность перед Концерном ―Городские тепловые сети‖ в сумме ________, 

КП ―Водоканал‖ – ________, КАТП – _________, ООО ―Запорожлифтсервис-3‖ 

– _________ и ЗМЕМ – ___________ Всего долг составил _______________ 

Расчеты с членами ЖСК и собственниками квартир 

Задолженность членов ЖСК и собственников квартир по платежам за 

жилищно-коммунальные услуги на начало проверяемого периода составила - 

___________грн. 

Начислено за проверяемый период по лицевым счетам - ________грн. 

Фактически оплачено членами ЖСК и собственниками за проверяемый период 

- ________грн. 

Задолженность членов ЖСК и собственников квартир по платежам за 

жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2006 года составила - _________грн, в 

том числе по квартирам(указать номера квартир, ФИО владельца или члена 

ЖСК и сумму долга). 

Выборочной проверкой по лицевым счетам начисления и оплаты за 

жилищно-комммунальные услуги установлено, что за проверяемый период 

бухгалтером проводилось начисление за отопление не по фактическому 

показанию приборов учета, а по установленному нормативу ______грн. за 1 

кв.м полезной площади. Разница между нормативом и фактическим показанием 

прибора учета отопления не зачислялась членам ЖСК и собственникам 

квартир  в уменьшение задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а 

переводилась на депозитный счет открытый в ____________. В процессе 

проверки перерасчет по лицевым счетам произведен в полном объеме. 

Установлено несоответствие количества зарегистрированных в доме с 

фактически проживающими. 

При отсутствии прибора учета холодной воды бухгалтером начислялось 

на всех проживающих, а не зарегистрированных. 

Проводились перерасчеты по лицевым счетам в период временного 

отсутствия кого-либо из проживающих без предоставления соответствующих 

документов, доказывающих момент отсутствия. 

Начисление по жилищно-коммунальным услугам проводятся на 

основании данных Концерна ―Городские тепловые сети‖, КП ―Водоканал‖, а по 
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содержанию дома и придомовой территории – с телевизора (с объяснений 

председателя и бухгалтера).  Отсутствуют нормативные документы, 

подтверждающие достоверность тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Субсидия и льготы 

За проверяемый период 7 квартир оформляли субсидии и 10 квартир, 

пользовались льготами как участники ВОВ, приравненные к ним лица и 

участники локальных войн. 

За проверяемый период управлением труда и социальной защиты 

перечислено на счета поставщиков коммунальных услуг субвенций по 

субсидии с учетом субвенции по льготам по содержанию дома и придомовой 

территории, отоплению на содержание дома и придомовой территории, 

горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и канализации, 

газоснабжению - _________грн. 

Отчисления в социальные фонды и налоги 

            Расчеты с налоговой, пенсионным фондом, фондами по безработице, 

социального страхования в связи с утратой трудоспособности и несчастным 

случаем на производстве производятся в момент получения заработной платы в 

банке. 

            Срок получения заработной платы установлен 30 числа каждого месяца. 

            Отчеты сдаются в сроки установленные действующим 

законодательством, что подтверждается отметкой соответствующих органов на 

отчете. 

            Задолженность перед налоговой и фондами на 01.01.2006 года по 

данным бухгалтерского учета ЖСК отсутствует. 

Однако, в связи с начислением и выдачей материальной помощи председателю 

ЖСК, который не пользуется социальной налоговой льготой, задолженность 

перед налоговой и фондами составляет: 

- подоходный налог - ________грн. (при перечислении необходимо начислить 

пеню с учетом банковской ставки и сдать уточняющую ф 1ДФ); 

            - взнос в пенсионный фонд в размере 32,3 % - _______грн. и удержания 

в размере 2% - ______грн. (со сдачей ф. 22 уточняющей); 

            - взнос в фонд по безработице в размере 1,9% - _______грн. и удержания 

0,5% - ______грн.; 

            - взнос в фонд социального страхования в связи с утратой 

трудоспособности в размере 2,9% - _______грн. и удержания 1% - ______грн. 

            - взнос в фонд социального страхования несчастных случаев на 

производстве в размере 0,87 % - _______грн. 

            За проверяемый период проверок налоговой инспекцией и фондами не 

проводилось. 

Учет материальных ценностей 

            В ЖСК отсутствует учет товаро-материальных ценностей, несмотря на 

то, что имеется прибор учета отопления. 

            Бухгалтеру дан срок до 01.04.2006 года восстановить учет товаро-

материальных ценностей. 
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Использование бюджетных средств 

В проверяемом периоде из бюджета города не выделялись средства на 

капитальный ремонт дома. 

Использование собственных средств на капитальный ремонт 

Средства на капитальный ремонт дома поступают от членов ЖСК и 

собственников квартир на текущий счет, открытый в в филиале Левобережное 

отделение ПИБ . 

На начало проверяемого периода на счете числилось - ___________грн. 

За проверяемый период проведено ремонт отмостки вокруг дома и 

ремонт детской и спортивной площадок. 

Ремонт отмостки,  детской и спортивной площадок осуществлялся за счет 

собственных средств ЖСК, путем заключенияпредседателем ЖСК 

(самостоятельно) договоров с ООО ―Высота‖ на ремонт отмостки вокруг дома - 

_________грн. и ООО ―Дюна‖ на текущий ремонт детской и спортивной 

площадок на сумму - _________грн. 

Акты приемки выполненных работ отсутствуют. Средства на счета 

подрядных организаций переведены на основании заключенных договоров.* 

*В акте также можно отразить  ревизию бланков строгой отчетности (чеки, 

доверенности), основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, забалансовых счетов 

 

Акт составлен в двух экземплярах. Один из которых оставлен 

председателю ЖСК, другой – подшит в папке ревизионной комиссии. 

  

Председатель 

комиссии:                                                                                       Правдиченко А.П. 

Члены комиссии: Виватенко Г.М. 

Пустовойтенко А.А. 

С актом ознакомлены: 

ПредседательЖСК                                                                             Викторов В.В. 

Бухгалтер ЖСК                                                                              Мирная М.П. 

 
 

 

Фахівці громадської організації «Вікторія» допомагають членам 

організації (ОСББ, ЖБК та їх членам) відстоювати свої права у судових 

інстанціях.  

 За час існування організації членами організації були виграні суди у 

Концерна «Міські теплові мережі» та комунального підприємства 

«Водоканал». 

 Матеріали деяких з них пропонуємо Вам. Вони стануть в нагоді у 

Вашій практичній діяльності. 

 

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ  
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ПОСТАНОВА 

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

22 грудня 2006 р.№ 6/170д/06  

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі: 

Головуючого судді Кузьменка М.В., суддів Васищака І.М., Палій В.М., 

розглянувши касаційну скаргу Концерну ―Міські теплові мережі‖ на постанову 

Запорізького апеляційного господарського суду від 19.10.2006р. у справі 

№6/170д/06 господарського суду Запорізької області за позовом Концерну 

―Міські теплові мережі‖ в особі філії Концерну ―Міські теплові мережі‖ 

Комунарського району до відповідача Житлово-будівельного кооперативу –313 

―Локомотив-2‖ про зобов‘язання укласти договір за участю представників: 

Концерну ―Міські теплові мережі‖ - Політаєва С.А., Сахарова О.О.; ЖБК-313 

―Локомотив‖ – не з‘явилися  

в с т а н о в и л а :  

Концерн ―Міські теплові мережі‖ в особі філії Концерну ―Міські теплові 

мережі‖ Комунарського району звернувся до господарського суду Запорізької 

області з позовом та просив суд зобов‘язати відповідача –Житлово-будівельний 

кооператив –313 ―Локомотив‖ укласти договір купівлі-продажу теплової енергії 

№1127-К у  запропонованій позивачем редакції. 

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те, що 

відповідач зобов‘язаний укласти такий договір в силу ст.ст.19,24 Закону 

України ―Про теплопостачання‖. При цьому, позивач вказує, що вручив 

відповідний проект договору, який відповідає типовому договору, відповідачу 

22.03.2006р., однак, до моменту подання даної позовної заяви не отримував від 

відповідача підписаного договору або протоколу розбіжностей до цього 

договору (т.1 а.с.2-3,129). 

Відповідач у справі – ЖБК –313 ―Локомотив-2‖ у відзиві на позов 

заявлені вимоги відхиляє, посилаючись на те, що споживачами теплової енергії 

є мешканці будинку –члени кооперативу з якими позивачем укладені відповідні 

договори. Відповідач вважає, що позивач зобов‘язаний укласти відповідний 

договір,  між тим, ЖБК не зобов‘язаний укладати такий договір відповідно до 

норм чинного законодавства (т.1 а.с.39-42). 

Рішенням господарського суду Запорізької області від 30.06.2006р. позов 

задоволено. Відповідно до рішення суду зобов‘язано відповідача укласти з 

позивачем в особі філії договір купівлі-продажу (поставки) теплової енергії 

№1127 від 01.03.2006р. з додатками №№1,1а,2,3,4,5,6 на умовах, 

запропонованих позивачем, виключив з договору  слова: ―виконавець послуг‖ 

(т.1 а.с.132-134). 

Прийняте судом рішення мотивовано тим, що відповідач зобов‘язаний 

укласти відповідний договір з позивачем в силу норм Закону України ―Про 

теплопостачання‖, оскільки є балансоутримувачем будинку по №5 по вул. 

Гаврилова у м. Запоріжжі. 



 

30 

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 

19.10.2006р. рішення господарського суду Запорізької області від 30.06.2006р. 

скасовано, у позові відмовлено (т.2 а.с.40-41). 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні 

заявленого позову, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач не є 

безпосереднім споживачем теплової енергії і не має права здійснювати послуги 

з теплопостачання населенню, у зв‘язку з чим не зобов‘язаний укладати 

відповідний договір з позивачем. Також апеляцією встановлено, що 

безпосередніми споживачами теплової енергії є мешканці будинку, які уклали 

відповідні договори, що не розірвані та не припинені в установленому законом 

порядку. 

Не погоджуючись з постановою апеляційної інстанції, Концерн ―Міські 

теплові мережі‖ звернувся до Вищого господарського суду України з 

касаційною скаргою та просить її скасувати, залишивши в силі рішення 

господарського суду Запорізької області від 30.06.2006р. 

Вимоги касаційної скарги обґрунтовані порушенням судом апеляційної 

інстанції норм матеріального та процесуального права. 

Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи у касаційній 

інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи 

застосування норм матеріального і процесуального права при винесенні 

оспорюваного судового акта, знаходить касаційну скаргу такою, що не підлягає 

задоволенню з наступних підстав. 

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, 20.03.2006р. 

Концерн ―Міські теплові мережі‖ в особі філії Концерну ―Міські теплові 

мережі‖ Комунарського району  направило відповідачу –ЖБК–131 ―Локомотив-

2‖ проект договору №1127к, предметом якого є постачання відповідачу 

теплової енергії у гарячій води за діючими тарифами. 

Вказаний проект договору відповідачем не підписаний, у зв‘язку з чим 

позивач звернувся до суду з позовом щодо зобов‘язання відповідача укласти 

такий договір на запропонованих ним умовах. 

Відповідно до п.7 ст.179 ГК України, господарські договори укладаються 

за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими 

актами щодо окремих видів договорів. 

Згідно п.3 ст.179 ГК України, укладення господарського договору є 

обов'язковим лише для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, 

виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, 

передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості 

укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів 

державної влади або органів місцевого самоврядування. При цьому, при 

укладенні господарських договорів, відповідно до п.4 цієї норми, зміст 

договору визначається на основі, зокрема: вільного волевиявлення, коли 

сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що 

не суперечать законодавству; типового договору, затвердженого Кабінетом 
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Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом 

державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового 

договору, але мають право конкретизувати його умови. 

Постачання теплової енергії у гарячій воді за змістом ст.1, п.1ч.1 ст.13 

Закону України ―Про житлово-комунальні послуги‖ є  одним із видів 

комунальних послуг. 

В силу ч.1 ст.19 Закону, відносини між учасниками договірних відносин у 

сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних 

засадах. 

Відповідно до ч.1 ст.29 Закону, договір на надання житлово-комунальних 

послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, 

орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою 

ним особою. 

За змістом ст.1 Закону, балансоутримувачем є власник або юридична 

особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а 

також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством 

звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення 

капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління 

цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом. 

Як встановлено судом апеляційної інстанції відповідач не є 

безпосереднім споживачем комунальних послуг, а такими споживачами є 

мешканці  будинку –власники квартир. Зазначений висновок суду ґрунтується 

на визначенні ―споживач‖, яке викладено у ст.1 Закону. 

Судом першої інстанції встановлено, що право власності на 17/50 частини 

житлового будинку №5 по вул. Гаврилова у м. Запоріжжі зареєстровано за 

відповідачем. Таким чином у відповідності з ст.29 Закону, відповідач є особою 

з якою споживачі, у даному випадку власники квартир, можуть укласти 

відповідні договори на надання житлово-комунальних послуг. 

При цьому, ч.2 цієї норми визначено, що, у разі якщо балансоутримувач 

не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг 

з іншим виконавцем. 

Виконавцем, згідно з ст.1 Закону, є суб'єкт господарювання, предметом 

діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно 

до умов договору 

Під час перегляду прийнятого рішення в апеляційному порядку, судом 

апеляційної інстанції встановлено, що надання послуг з теплопостачання не є 

предметом діяльності відповідача і він не може надавати такі послуги. 

Таким чином, в силу  ч.2 ст.29 Закону, відповідач може укласти 

відповідний договір з виконавцем. Разом з тим, зазначена норма не визначає це 

обов‘язком балансоутримувача. 

За змістом п.1 ч.3 ст.20 Закону, споживач зобов‘язаний укласти договір на 

надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі 

типового договору. Спеціальною нормою, що регулює відносини у сфері 

теплопостачання також визначено, що основним обов‘язком споживача 
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теплової енергії є своєчасне укладення договору з теплопостачальною 

організацією на постачання теплової енергії (ч.3 ст.24 Закону України ―Про 

теплопостачання‖). 

Відповідно до п.3 ч.2 ст.21 Закону, виконавець зобов‘язаний  підготувати 

та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з 

визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з 

типовим договором. 

Одночасно, п.4 ст.19 Закону, визначено, що балансоутримувач є 

особливим учасником відносин у сфері житлово-комунальних послуг, який 

залежно від цивільно-правових угод може бути споживачем, виконавцем або 

виробником. 

Враховуючи, що судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідач 

не є споживачем, виконавцем (судам не надано доказів укладення відповідних 

угод  з споживачами –власниками квартир) або виробником, він дійшов 

обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні заявленого позову та 

скасував рішення суду першої інстанції, прийняте без урахування 

вищенаведених норм матеріального права. 

Так, ч.2 ст.67 ГК України визначено, що підприємства вільні у виборі 

предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських 

взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. 

В силу ст.627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, 

виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК 

України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, 

вимог розумності та справедливості. 

Враховуючи зазначене, підстав для зміни чи скасування постанови 

Запорізького апеляційного господарського суду від 19.10.2006р. не має.   

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119- 11111 ГПК 

України, колегія суддів                                         

П О С Т А Н О В И Л А : 

постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 19.10.2006р. у 

справі №6/170д/06 господарського суду Запорізької області залишити без змін, 

а касаційну скаргу Концерну ―Міські теплові мережі‖ –без задоволення. 

Головуючий  суддя                                                       Кузьменко М.В. 

Судді                                                                                Васищака І.М. 

                                                                                           Палій В.М 

Верховний суд України 22 лютого 2007 року УХВАЛИВ відмовити 

Концерну «Міські теплові мережі» у порушенні касаційного провадження з 

перегляду постанови Вищиго господарського суду України від 22 грудня 

2006 року у справі №6/170д/06/. 
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Попередні висновки Запорізького тервідділення АМКУ 

 

А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н И Й К О М І Т Е Т У К Р А Ї Н И 

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
проспект Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел./факс: (061) 224-61-65, тел. (061) 239-06-74 E-

mail: zaporizhia@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20497824 * 

 

9 .03.2012 № 02- 29.3/ 08-    Голові правління ЖБК 310 

 «Машинобудівник-27» 

На № від   

     

Про попередні висновки по справі  

Першим відділом досліджень та розслідувань Запорізького обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України проведено 

збір доказів по справі № 02/39-11 про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції з боку комунального підприємства «Водоканал» (далі - 

КП «Водоканал», Підприємство), розпочатої за результатами позапланової 

перевірки, проведеної на підставі заяви житлово-будівельного кооперативу 310 

«Мапшнобудівник-27» (м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 3) (далі - ЖБК 

«Машинобудівник 27», Заявник) щодо відмови Підприємством в укладенні з 

мешканцями будинку прямих договорів на надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 

Провадження у справі було розпочато розпорядженням адміністративної 

колегії тервідділення від 12.08.2011 № 51-р у зв‘язку з наявністю в діях КП 

«Водоканал» ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринках централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку. 

За результатами аналізу отриманих матеріалів встановлено наступне. 

 КП «Водоканал» (69002, м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03327121), згідно зі статутом (третя 

редакція), затвердженим та зареєстрованим розпорядженням виконавчого 

комітету Запорізької міськради (далі - Виконком) від 03.09.1993 № 1375, зі 

змінами, є юридичною особою. 

  Власником Підприємства є Запорізька міська рада. 

 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - від 03.09.1993 

серії АОО № 207793. Згідно з довідкою з ЄДРПОУ від 16.12.2010 № 285954, 

одним з основних видів діяльності КП «Водоканал» є збирання, очищення та 

розподілення води (код за КВЕД 41.00.0). 

  У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» (далі - Закон), КП «Водоканал» є суб‘єктом господарювання. 
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КП «Водоканал» отримано ліцензію Міністерства з питань житлово-

комунального господарства від 06.07.2007 серії АВ № 342873 на здійснення 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. 

 Дослідження ринків централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, на яких здійснює діяльність КП 

«Водоканал», проведено відповідно до Методики визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб‘єктів господарювання на ринку, затвердженої 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 за № 49-р, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 317/6605 (далі - 

Методика). 

Товарами, щодо яких визначається монопольне (домінуюче) становище 

суб‘єкта господарювання, є послуги з: 

 -    централізованого водопостачання, 

 -  централізованого водовідведення. 

  Послуга з централізованого водопостачання та послуга з 

централізованого водовідведення за споживчими властивостями, умовами 

використання, технічними, експлуатаційними властивостями і 

характеристиками тощо не мають товарів замінників. Таким чином, товарними 

межами ринків є: 

 -  централізоване водопостачання, 

 -  централізоване водовідведення. 

 Постачання питної води населенню, підприємствам, організаціям, 

водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків здійснюється КП 

«Водоканал» за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних 

водопровідних та каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним 

процесом виробництва і транспортування питної води та приймання стоків, що 

розташований на території м. Запоріжжя та переданий в господарське відання 

КП «Водоканал» його власником - Запорізькою міською радою. 

  Характерною особливістю взаємодії попиту і пропозиції на ринку 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є 

неможливість переміщення попиту географічно, оскільки необхідною умовою 

отримання зазначеної послуги є приєднання внутрішньобудинкових 

водопровідних та каналізаційних мереж споживачів до магістральних та 

місцевих (розподільчих) мереж водопостачання та водовідведення КП 

«Водоканал». За межами цих водопровідних та каналізаційних мереж 

користування послугою, що надається КП «Водоканал», є неможливим. 

 Тому, територіальними (географічними) межами ринків 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є 

територія м. Запоріжжя (в межах розташування водопровідних та 

каналізаційних мереж). 

Часові межі ринку -  січень 2009 року -  лютий 2012 року. 

  Ринки централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, відповідно до статті 5 Закону України «Про природні 

монополії», перебувають у стані природної монополії, при якому на вказаних 
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ринках, внаслідок технологічних особливостей, конкуренція відсутня. За таких 

підстав, потенційні конкуренти у КП «Водоканал» на ринках 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні. 

 Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», суб‘єкт господарювання займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього немає 

жодного конкурента. 

 Враховуючи вищевикладене, КП «Водоканал» у період січня 2010 року - 

березня 2012 року займає монопольне (домінуюче) становище на ринках 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 

територіальних (географічних) межах м. Запоріжжя як таке, що не має жодного 

конкурента на ринках. 

 Рішенням Виконкому від 29.01.2009 № 25 «Про визначення виконавців 

житлово-комунальних послуг» (далі - Рішення від 29.01.2009 № 25) КП 

«Водоканал» визначено з 01.01.2009 виконавцем послуг з централізованого 

постачання холодної води та централізованого водовідведення для населення, 

що мешкає у житловому фонді комунальної власності м. Запоріжжя. 

 Вказаним рішенням виконавців житлово-комунальних послуг 

зобов‘язано підготувати та укласти договори на надання відповідних послуг. 

 Крім того, Рішенням від 29.01.2009 № 25 власникам житлових будинків 

не комунальної форми власності, об‘єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ), житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) запропоновано 

визначитися з питання виконавців житлово-комунальних послуг. 

 Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

мешканцям житлових будинків комунальної форми власності, приватного 

сектору Підприємство надає за укладеними з ними договорами про надання 

послуг з постачання холодної води та водовідведення: 

З мешканцями будинків ЖБК (ОСББ), в тому числі з ЖБК 

«Машинобудівник 27», договори на надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення Підприємством не укладено (за 

виключенням ОСББ «Портовик Запоріжжя», ОСББ «Товариська»). 

Взаємовідносини між ЖБК (ОСББ) та Підприємством урегульовані договорами 

про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у 

системи каналізації. 

 Згідно з цими договорами: 

 -  ЖБК (ОСББ) як юридична особа отримує послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення в точці підключення вводу ЖБК (ОСББ) до 

мереж КП «Водоканал», згідно розподілу зон обслуговування та балансової 

належності; 

-   основним документом на оплату послуг є акт-рахунок, в якому 

зазначаються загальні обсяги поставленої мешканцям ЖБК (ОСББ) питної води 

та прийнятих стоків та їх вартість, яку ЖБК (ОСББ) зобов‘язаний оплатити 

протягом 3 днів з дня виписки акту; - у випадку прострочення оплати послуг в 
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зазначений термін ЖБК (ОСББ) зобов‘язані сплатити пеню в розмірі 1% від 

суми простроченого платежу за кожний день прострочення плати. 

Окремі ОСББ та ЖБК, в тому числі ЖБК «Машинобудівник 27», 

бажаючи перевести мешканців квартир у своїх будинках на прямі договірні 

відносини з КП «Водоканал», та з урахуванням Рішення від 29.01.2009 № 25, на 

загальних зборах членів ОСББ (ЖБК) виконавцем послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення визначили Підприємство. 

 Для укладення договорів (відкриття особових рахунків) власники 

квартир будинків ЖБК (ОСББ) надсилали до Підприємства заяви щодо 

укладення відповідних договорів з доданим до неї витягом з протоколу 

загальних зборів щодо визначення КП «Водоканал» виконавцем послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення у їх будинку.  
 
ЖБК 310 «Машинобудівник - 27» (Заявник) звертався до КП «Водоканал» 

з приводу укладення з власниками квартир прямих договорів на надання послуг 

з постачання холодної води та водовідведення, починаючи з квітня 2010 року 

(листи від 30.03.2010 № 51003, від 20.04.2010 № 61004, від 31.05.2010 № 31005, 

від 21.07.2010 № 21007, від 30.08.2010 № 11008, від 27.09.2010 № 21109, від 

23.11.2010 № 22101, від 06.12.2010 № 211012, від 27.12.2010 №511012 тощо). 

 Майже всім ЖБК (ОСББ) в переведенні мешканців квартир їх будинків 

на прямі розрахунки за отримані послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення з КП «Водоканал» та укладення відповідних договорів 

Підприємством було відмовлено. 

  Свою відмову КП «Водоканал» обгрунтовує тим, що: 

 1) укладення прямих договорів про надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення з мешканцями будинків ЖБК та ОСББ 

суперечить діючому законодавству, зокрема статті 19 Закону України «Про 

питну воду та питне водопостачання», згідно з якою послуги    з    питного    

водопостачання    надаються    споживачам    підприємством   питного 

водопостачання   на   підставі   договору   з   об‘єднаннями   співвласників   

багатоквартирних будинків,  житлово-будівельними  кооперативами та іншими  

об‘єднаннями власників житла, яким  передано  право  управління  

багатоквартирними  будинками  та  забезпечення  надання послуг з 

водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів. 

 2) ЖБК та  ОСББ  не  виконано  нормативно обґрунтованих  вимог КП  

«Водоканал»,  які могли б сприяти врегулюванню спірної ситуації, а саме: 

 -  не  визначено  виконавця  послуг  з  утримання  будинків  і  споруд  та  

прибудинкових територій,  що  передбачено  частинами  першою  та  другою  

статті  29  Закону  України  «Про житлово-комунальні    послуги»    (договір    

на    надання    житлово-комунальних    послуг   у багатоквартирному    

будинку    укладається    між    власником    квартири,    орендарем    чи 

квартиронаймачем  та  балансоутримувачем  або уповноваженою  ним  

особою.  У разі якщо балансоутримувач  не  є виконавцем,  він укладає 

договори  на надання житлово-комунальних послуг  з  іншим  виконавцем)  та  

пунктами  4.2,  4.3  Порядку  визначення  виконавця житлово-комунальних  
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послуг  у  житловому  фонді,  затвердженого  наказом  Держжитлокомунгоспу 

України 25.04.2005 № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  19 

травня 2005 р. за  №  541/10821  (у разі  не  укладення  такого  договору  

балансоутримувач  будинку  виконує обов ’язки виконавця власними силами). 

 -  не  надано  КП   «Водоканал»  затверджені  в  установленому  порядку  

технологічні витрати   (ІТНВПВ),    визначення   розміру   яких   передбачено   

Методикою   розроблення технологічних     нормативів     використання     

питної     води     житлово-експлуатаційними підприємствами  й  організаціями,  

затвердженої  Наказом  Міністерства  з  питань  житлово-комунального  

господарства  України   14.05.2008  №   126,  зареєстрованого  в  Міністерстві 

юстиції України 30.05.2008 за № 479/15170 (далі -  Методика), та Порядком 

розроблення та затвердження технологічних  нормативів  використання  питної 

води,  затвердженим Наказо Держжитлокомунгоспу   України   від   15.11.2004   

№   205,   зареєстрованого   в  Міністерстві юстиції-України 7.12.2004 за№  

1556/10155 (далі -  Порядок). 

 3)    КП    «Водоканал»    не    може    бути    виконавцем    послуг    з    

централізованого водопостачання та водовідведення в будинках ОСББ та ЖБК, 

оскільки внутрішньобудинкові мережі цих будинків не знаходяться на балансі 

Підприємства, що унеможливлює виконання Підприємством   зобов‘язань   

виконавця,   визначених   статтею  21   Закону   України   «Про житлово-

комунальні  послуги»,  Правилами  надання  послуг  з  централізованого  

опалення, постачання холодної та  гарячої води  і водовідведення,  

затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, зі 

змінами(далі - Правила) (здійснювати контроль за технічним станом  

інженерного обладнання будинків,  квартир,  приміщень, утримувати в 

належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та 

ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації 

аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені 

договором та/або законодавством тощо). 

 Однак, посилання КП «Водоканал» на вищенаведені нормативні акти, як 

на обґрунтування своєї відмови в укладенні прямих договорів про надання 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є безпідставним з 

огляду на наступне. 

 Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (стаття 19) 

регламентовано, що відносини у сфері житлово-комунальних послуг між 

учасниками договірних відносин здійснюються виключно на договірних 

засадах. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, 

споживач, виконавець, виробник. При цьому зазначено, що виробник послуг 

може бути їх виконавцем. 

 Виконавцем, у розумінні статті 1 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» є суб‘єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору; виробником, за приписами цієї ж статті - суб'єкт господарювання, 

який виробляє або створює житлово-комунальні послуги. 
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 Визначені чинним законодавством мета та предмет діяльності ОСББ та 

ЖБК не передбачають провадження ними господарської діяльності, а тому 

ОСББ та ЖБК не є суб‘єктами господарювання і не можуть бути виробниками 

або виконавцями житлово-комунальних послуг відповідно до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги». 

 Відповідно до статті 4 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», об'єднання створюється з метою забезпечення і 

захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання 

та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного 

надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та 

статутними документами. Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні 

функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння 

та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання 

будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні 

житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими 

цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю 

об'єднання». 

 Згідно зі статтею 1 Примірного статуту житлово-будівельного 

кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 

ЗО квітня 1985 р. № 186, житлово-будівельний кооператив організується з 

метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом 

будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, 

передбачених законодавством, - одно- і двоквартирних жилих будинків 

садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) 

з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського 

кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком 

(будинками). 

Наявними в матеріалах справи статутами ЖБК та ОСББ, в тому числі 

статутом Заявника, також не передбачено здійснення господарської діяльності з 

надання своїм учасникам житлово-комунальних послуг, в тому числі послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

 За поясненнями ЖБК та ОСББ, вони не надають своїм членам жодних 

житлово-комунальних послуг. 

Відтак, ЖБК та ОСББ не відносяться до суб‘єктного складу осіб, з якими 

відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про питну воду та 

питне водопостачання» підприємства питного водопостачання безпосередньо 

повинні укладати договори про надання відповідних послуг (зазначена позиція 

викладена також Верховним судом України в постанові від 03.10.2011 № 5002-

29/5222-2010). 

 Статтею 22 Закону України «Про об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» визначено, що за наявності технічної можливості 

проведення поквартирного обліку споживання водо-,, тепло-, газо-, 

електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і 

нежилих приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки 
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підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами 

для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом. 

 Наведені норми Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» є спеціальними відносно норм Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», зокрема й статті 29 «Особливості 

укладання договорів у багатоквартирному будинку», оскільки положення статті 

22 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

визначають порядок оплати комунальних послуг та укладення відповідних 

договорів у багатоквартирних будинках, де створено ОСББ, а не 

вбагатоквартирних будинках загалом. Відповідно, ОСББ слід керуватися в 

своїй діяльності саме нормами статті 22 Закону України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» (лист Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

26.04.2011 № 7/15-4687). 

  Що стосується ЖБК, зокрема, Заявника, то він не є балансоутримувачем 

будинку (наведені обставини було підтверджено також судовими інстанціями у 

справі № 9/5006/6312/11 за позовом КП «Водоканал» до ЖБК 310 

«Машинобудівник - 27» про зобов‘язання відповідача укласти договір про 

надання послуг з питного водопостачання). Отже, на нього не 

розповсюджуються норми статті 29 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

  Відповідно до вище викладеного, у будинках тих ЖБК (ОСББ), які 

визначили КП «Водоканал» виконавцем послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, має бути укладено договори про надання 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення безпосередньо 

між власниками квартир та виконавцем цієї послуги (Підприємством). При 

цьому, відповідно до статей 20, 21 і 28 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» такий договір повинен укладатися на основі Типового 

договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2005 № 630. 

  З приводу вимог КП «Водоканал» до ЖБК (ОСББ) щодо обов‘язкового 

визначення ІТНВПВ слід зауважити, що: 

  - згідно з Методикою, розроблення проекту ІТНВПВ повинно 

забезпечуватися житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями; 

- відповідно до Порядку, ці ІТНВПВ повинні розраховуватись 

підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства. 

ОСББ та ЖБК не є житлово-експлуатаційними підприємствами та 

організаціями житлово-комунального господарства. 

Крім того, комунальні підприємства «Виробничі ремонтно-

експлуатаційні житлові об‘єднання №№ 1-11, 13», комунальне підприємство 

«Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків» 

(далі - КП «ВРЕЖО № 1-11, 13», КП «РЕПОГ»), ОСББ «Портовик Запоріжжя», 

ОСББ «Товариська», в будинках яких КП «Водоканал» є виконавцем послуг з 
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централізованого водопостачання та водовідведення, не надали Підприємству 

затверджених в установленому порядку ІТНВПВ, що не стало перешкодою в 

укладенні з мешканцями будинків цих ОСББ та комунальних підприємств 

індивідуальних договорів на надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення. 

 Твердження КП «Водоканал» про неможливість виконання обов‘язків 

виконавця послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в 

будинках ОСББ та ЖБК, оскільки внутрішньобудинкові мережі цих будинків 

не знаходяться на балансі Підприємства, не підтверджується матеріалами 

справи. 

 Так, внутрішньобудинкові водопровідні та каналізаційні мережі 

комунального житлового фонду м. Запоріжжя, ОСББ «Портовик Запоріжжя», 

ОСББ «Товариська» не знаходяться на балансі КП «Водоканал». Однак, це не 

заважає Підприємству виконувати свої зобов‘язання виконавця послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення перед 

мешканцями цих будинків - споживачами послуг. 

 Крім того, не дивлячись на те, що балансоутримувачі комунального 

житлового фонду (КП «ВРЕЖО № 1-11, 13», КП «РЕПОГ») визначені 

виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, однак будь-яких договорів щодо урегулювання порядку 

обслуговування внутрішньобудинкових мереж та розподілу повноважень щодо 

їх експлуатації, відновлення та ремонту між ними та КП «Водоканал» не 

укладено. 

 Вищенаведене свідчить про безпідставність твердження КП «Водоканал» 

щодо неможливості врегулювати спірні ситуації з ОСББ та ЖБК при 

відсутності визначеного виконавця послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, затверджених ІТНВПВ. 

  Слід зазначити, що Протоколом - дорученням від 12.11.2009 за 

результатами зустрічі міського голови Карташова Є. Г. з керівниками житлово-

будівельних кооперативів та об‘єднань співвласників багатоквартирних 

будинків міським головою зобов‘язано КП «Водоканал» укласти з мешканцями 

будинків ЖБК та ОСББ договори про надання послуг з 

 постачання холодної води і водовідведення згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та Рішенням від 29.01.2009 № 25. 

 Проте, Підприємством було укладено прямі договори про надання послуг 

з постачання холодної води та водовідведення лише з власниками квартир 

ОСББ «Портовик Запоріжжя», ОСББ «Товариська», іншим ЖБК (ОСББ) 

впродовж 2009 - 2011 років в укладенні таких договорів відмовлялось. 

 Зазначене свідчить про застосування різного підходу до ОСББ та ЖБК 

при урегулюванні договірних відносин на надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення з боку КП «Водоканал». 

  КП «Водоканал», якого виконавчий комітет Запорізької міськради 

рішенням від 29.01.2009 № 25 та окремі ЖБК (ОСББ) визначили виконавцем 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, відмовляючи 
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власникам квартир цих ЖБК (ОСББ) в укладенні прямих договорів на надання 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, ущемляє їх 

інтереси. 

 За роз‘ясненнями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (06.05.2011 № 7/15-5140), 

підприємства, визначені виконавцями відповідних послуг, не вправі відмовляти 

ОСББ в укладенні договорів безпосередньо з власниками квартир, як з 

індивідуальними споживачами. 

Альтернативи в отриманні послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення у членів ЖБК (ОСББ) немає. Разом з тим, за умов існування 

значної конкуренції на вказаних ринках такі дії КП «Водоканал» були б 

неможливими, оскільки вказані споживачі, внаслідок можливості вибору 

постачальника послуг, уклали б індивідуальні договори про надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення з іншими виконавцями 

послуг. 

  Враховуючи вищевикладене, дії комунального підприємства 

«Водоканал», які полягають відмові в укладенні договорів про надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення безпосередньо з 

мешканцями будинків тих ОСББ та ЖСК, які визначили КП «Водоканал» 

виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринках централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

 Частиною 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за вчинення вищезазначеного порушення передбачена 

відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі до 10 % доходу 

(виручки) суб‘єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф. 

 Враховуючи, що КП «Водоканал»: 

 -   співпрацювало під час розгляду справи, 

-  порушення законодавства про захист економічної конкуренції не 

припинено, 

 -   порушення законодавства про захист економічної конкуренції є 

тривалим, 

-   вчинено одне порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, керуючись пп. 23, 31 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

19.04.1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 

року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 
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України від 29.06.1998 року № 169-р)(із змінами), пропоную адміністративній 

колегії тервідділення: 

1. Визнати, що комунальне підприємство «Водоканал» у період січня 

2010 року - березня 2012 року займає монопольне (домінуюче) становище на 

ринках централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 

територіальних (географічних) межах м.  Запоріжжя як таке, що не має жодного 

конкурента на ринках. 

2. Визнати  дії  комунального  підприємства  «Водоканал»,  які  

полягають  у  відмові  вукладенні договорів про надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення безпосередньо з 

мешканцями будинків тих ОСББ та ЖСК, які визначили КП «Водоканал» 

виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринках централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

 3. Згідно з частиною другою статті 52 Закону України Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», за порушення, зазначене у пункті 2 

подання, на комунальне підприємство «Водоканал (69002, м. Запоріжжя, вул. 

Артема, 61, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03327121)накласти штраф у 

розмірі до 10% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за 2011 рік. 

4. Зобов‘язати відкрите комунальне підприємство «Водоканал 

припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

шляхом укладення індивідуальних договорів про надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення з мешканцями будинків 

тих ОСББ та ЖСК, які визначили Підприємство виконавцем послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

  

Начальник першого відділу                          

 досліджень та розслідувань                                  Н.Балюра 
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Жовтневий районний суд 

м.Запоріжжя  

69005, м. Запоріжжя               вул. 

Дзержинського, 6  

Позивач: Х                     

69_____м. Запоріжжя, 

 вул..__________ 

Відповідач:                   Комунальне 

підприємство 

 «Водоканал» 

69002,м.Запоріжжя,  

вул. Артема, 61   

Третя  особа зі сторони позивача,що 

не заявляє самостійних вимог на 

предмет спору:                  

Житлово-будівельний кооператив  

№310 «Машинобудівник-27»   

69_______ м.Запоріжжя, 

 вул.________                              

Позов немайнового характеру 

Судовий збір – 197,00 грн. 

  

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про зобов’язання укласти договір 

Я маю на праві приватної власності квартиру Х у м.Запоріжжі, 

зареєстрована та проживаю  у цій квартирі постійно з квітня 1987 року. 

  З метою отримання послуг з централізованого постачання холодної води і 

водовідведення я звернулась до КП «Водоканал» з пропозицією укласти договір 

б/н від 12.10.2011 про надання послуг з централізованого постачання холодної 

води і водовідведення (далі за текстом – договір), додавши 2 екз. проекту 

договору від 12.11.2011 для підписання (копія заяви від 12.10.2011 додається). 

Зазначена заява з проектом договорів отримана відповідачем 14.10.2011 р. 

(копія повідомлення додається). 

28.10.2011 мною від відповідача отримано відповідь за вих.№8923 від 

25.10.2011 про неможливість укладення індивідуальних договорів між КП 

«Водоканал» та мешканцями ЖБК, що є фактичною відмовою відповідача від 

укладення договору.  

Відмова відповідача від укладення зі мною договору є незаконною та 

позбавляє мене права на отримання послуг з централізованого постачання 

холодної води і водовідведення, у зв‘язку з чим я вимушена звернутися до суду 

для захисту моїх прав. 

  Правовідносини щодо надання/отримання послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення є житлово-комунальними 
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послугами та регулюються, зокрема, Законом України «Про житлово-

комунальні послуги», ч.1 ст.19 якого встановлено, що відносини між 

учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг 

здійснюються виключно на договірних засадах. 

  У ст.1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначені 

наступні терміни: 

виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору; 

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-

комунальні послуги; 

споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір 

отримати житлово-комунальну послугу;  

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або 

комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, 

якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, 

будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, 

зареєстроване у встановленому законом порядку". 

Відповідач є підприємством, що за статутом надає комунальні послуги у 

вигляді послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системі 

каналізації. 

Протоколом загальних зборів ЖБК №310 «Машинобудівник-27» від 

12.07.2010 року КП «Водоканал» визначено виконавцем послуг з 

централізованого постачання холодної води. Зазначений протокол необхідно 

витребувати у третьої особи. 

Відповідно до ч.2, 3 ст.19 Закону України "Про житлово-комунальні 

послуги"  учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: 

власник, споживач, виконавець, виробник.  Виробник послуг може бути їх 

виконавцем. 

Отже в розумінні Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

відповідач є виконавцем/виробником комунальних послуг, централізованого 

постачання холодної води і водовідведення, а позивач є споживачем послуг. 

Я, відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", є 

споживачем - фізичною особою, яка отримує або має намір отримати житлово-

комунальну послугу. 

Згідно із ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги 

поділяються на: 

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої 

води,водовідведення,  газо-   та  електропостачання, централізоване опалення,  а 

 також  вивезення  побутових  відходів тощо); 

2) послуги  з  утримання  будинків  і споруд та прибудинкових територій 

(прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, 

санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових 
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 мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування,  поточний 

 ремонт, вивезення побутових відходів тощо); 

3) послуги з управління будинком, спорудою або группою будинків 

(балансоутримання,  укладання  договорів  на  виконання послуг, контроль 

виконання умов договору тощо); 

4) послуги з ремонту приміщень,  будинків,  споруд (заміна та підсилення 

 елементів  конструкцій  та  мереж,  їх  реконструкція, відновлення несучої 

 спроможності  несучих  елементів  конструкцій тощо). 

Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від 

функціонального призначення  визначаються  центральним органом 

   виконавчої    влади   з питань   житлово-комунального господарства. 

Діяльність відповідача є наданням комунальних послуг відповідно до п.1 

ч.1 ст.13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

П.1 ч.3 ст.20  Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

встановлено, що споживач зобов‘язаний укласти договір на надання житлово-

комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. 

При цьому типовий  договір про надання житлово-комунальних послуг з 

централізованого опалення та водопостачання, затверджений постановою КМУ 

«Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення» від 21.07.2005 р. N 630 (далі за текстом – Правила 

№630). 

Відповідно до ст.117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в 

межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими 

до виконання. 

Відповідно до загальних положень Правил ці правила регулюють 

правовідносини між суб‘єктом господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальних послуг (далі – виконавець), і фізичною  особою 

(далі – споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення (далі – послуги). 

У випадку укладання договорів на житлово-комунальні послуги слід 

дотримуватися умов типових договорів, затверджених відповідними 

постановами Кабінету Міністрів України, відхилятися від яких не можна. 

Типовими договорами передбачені такі сторони, як споживач (фізична особа) 

та виконавець послуг (юридична особа, що виконує та/або надає житлово-

комунальні послуги, тобто у випадках, коли надання таких послуг є предметом 

його діяльності). 

П.8 Правил №630 встановлено, що  послуги надаються споживачеві 

згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення. 



 

46 

Саме відповідно до вищезазначених норм мною в адресу відповідача був 

направлений проект договору, який складений на основі типового договору 

згідно  Правил №630, укладення є обов‘язком відповідача відповідно до п.1 ч.2 

ст.22  Закону України "Про житлово-комунальні послуги".  

Згідно ч.1 ст. 13 ЦК України, цивільні  права  особа  здійснює  у  межах, 

  наданих   їй договором або актами цивільного законодавства. 

Згідно ч.1 ст. 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються у межах, 

встановлених договором або актом цивільного законодавства.            

Відповідно до ст.12 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III суб'єкт господарювання займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у 

нього немає жодного конкурента. 

            Відповідно до ч.1 ст.13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»  зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів 

інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку. 

Відповідно до ч.3 ст.13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»   зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

Відповідач займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, а тому не має права на ущемлення інтересів споживачів. 

Відмова відповідача від укладення договору, позбавляє мене права на 

отримання послуг з централізованого постачання холодної води і 

водовідведення, чим порушуються мої права як споживача. 

 На підставі ст. ст. 1, 13, 19, 20, 22 Закону України "Про житлово-

комунальні послуги", постанови КМУ «Про затвердження правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 

р. N 630, керуючись ст. ст. 3, 35, 109, 118, 119, 120 ЦПК України, 

П Р О Ш У: 

1. Зобов‘язати комунальне підприємство «Водоканал» укласти з Х договір 

б/н від 12.10.2011 про надання послуг з централізованого постачання холодної 

води і водовідведення у редакції, запропонованій  позивачем. 

2. Судові витрати віднести на відповідача. 

Додатки: 

1. Квитанція про сплату судового збору. 

2. Проект договору б/н від 12.10.2011 про надання послуг з 

централізованого постачання холодної води і водовідведення. 

3. Копія витягу з паспорту позивача. 
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4. Копія свідоцтва про право власності на квартиру. 

5. Довідка про реєстрацію місця проживання. 

6. Копія заяви від 12.10.2011 з доказами вручення відповідачеві. 

7. Копія відповіді №8923 від 25.10.2011 р. 

8. Копія позовної заяви з додатками у 2 прим. для відповідача та третьої 

особи. 

____________________ Х 

04.11.2011 р 
 

Апеляційний суд Запорізької області 
Справа № 22 -  2488/2012р.                                                      

Головуючий у  1  інстанції:     Скользнєва Н.Г.  

Суддя-доповідач:       Кочеткова І.В.   

У Х В А Л А 

Іменем України 
7 травня 2012 року                                                                    м. Запоріжжя.  

Колегія  суддів  судової  палати  з  цивільних  справ  апеляційного  суду  

Запорізької 

області у складі: 

Головуючого:    Савченко О.В., 

Суддів:               Кочеткової І.В., 

Стрелець Л.Г., 

При секретарі:   Мосіній О.В., 

 розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу 

Комунального підприємства «Водоканал» на рішення Жовтневого районного 

суду м. Запоріжжя від 19 березня 2012 року по справі за позовом Х до 

Комунального підприємства «Водоканал», третя особа: Житлово-будівельний 

кооператив № 310 «Машинобудівник-27» про зобов‘язання укласти договір про 

надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, 

У С Т А Н О В И Л А : 
У листопаді 2011 року Х звернулася до суду із вищевказаним позовом, в 

якому зазначала, що як власник квартири ххххх в будинку ххххх по вулиці 

Цитрусовій в місті Запоріжжі, розташованої в будинку ЖБК № 310 

«Машинобудівник-27», являється споживачем послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення. 

Протягом 2010-2011 років неодноразово зверталася до виконавця послуг 

Комунального підприємства «Водоканал» із пропозицією укласти 

індивідуальний договір про надання послуг з централізованого постачання 

холодної води і водовідведення, проте останній від укладання договору 

відмовляється. 

Посилаючись на порушення відповідачем вимог житлово-комунального 

законодавства щодо обов‘язкового укладання договору про надання 

комунальних послуг, просила суд зобов'язати Комунальне підприємство 

«Водоканал» укласти з нею договір про надання послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення у відповідності до типового 
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договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 року № 630. 

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19 березня 2012 

року позов задоволено. 

Зобов‘язано КП «Водоканал» укласти з Х, яка зареєстрована та мешкає за 

адресою: м. Запоріжжя, вулиці Цитрусова, буд Х кв. Х договір про надання 

послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення у 

редакції запропонованій Х (договір б/н від 12.10.2011 року). 

Не погоджуючись з рішенням районного суду КП «Водоканал» подало 

апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального та 

процесуального права, просить рішення районного суду скасувати та ухвалити 

нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. 

Заслухавши у засіданні апеляційного суду суддю-доповідача, пояснення 

учасників апеляційного розгляду, перевіривши законність та обґрунтованість 

рішення суду першої інстанції та обставини справи в межах доводів 

апеляційної скарги і вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія судців 

вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню. 

Задовольняючи позов, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, 

що відповідач як виконавець послуг з централізованого постачання холодної 

води і водовідведення на підставі ст. 22 Закону України „Про житлово-

комунальні послуги‖ зобов‘язаний укласти з Х - власником квартири і 

споживачем цих послуг відповідний договір, форма і зміст якого відповідає 

типовому, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 року № 630. 

Доводи апеляційної скарги про те, що договір про водопостачання має 

укладатися не індивідуально з кожним власником квартири в 

багатоквартирному будинку, а з ЖБК як балансоутримувачем не заслуговують 

на увагу. 

Рішенням господарського суду Запорізької області від 14.12.2011 року, 

залишеним без змін постановами Донецького апеляційного господарського 

суду від 14.02.2012 року і Вищого господарського суду від 19 .04.2012 року, 

залишені без задоволення позовні вимоги Комунального підприємства 

«Водоканал» до Житлово-будівельного кооперативу № 310 «Машинобудівник-

27» про зобов‘язання укласти договір про надання послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення. 

Відповідач не заперечує, що фактично надає комунальні послуги з 

централізованого водопостачання і водовідведення мешканцям будинку, в 

якому розташована квартира позивача, оскільки інших виконавців таких послуг 

в місті Запоріжжі не має. Альтернативи в отриманні послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення у мешканців будинку не має. 

На виконання рішення Запорізького міськвиконкому від 29.01.2009 року 

„Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг‖ загальні збори 

членів ЖБК від 12.07.2010 року виконавцем послуг з центрального 

водопостачання і водовідведення визначене КП «Водоканал». 
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Послуги з надання водопостачання та водовідведення за змістом ст. 

1,п.1ч.1 ст. 13 Закону України "Про житлово- комунальні послуги" є одним з 

видів комунальних послуг. 

Відповідно до Статуту Комунального підприємства "Водоканал" 

предметом діяльності останнього є забезпечення безперебійного постачання 

населенню, підприємствам, організаціям міста й області питної води відповідно 

до існуючого Державного стандарту та з переданими в експлуатацію 

підприємству параметрами мереж. 

В силу статуту Комунальне підприємство "Водоканал" є виробником 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. 

Таким чином, в силу Закону України "Про питну воду та питне 

водопостачання" укладання договору є обов‘язковим для апелянта як 

виробника послуг на водопостачання та водовідведення. 

Статтею 29 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

передбачено, що договір на надання житлово-комунальних послуг у 

багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем 

чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. 

У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на 

надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем . 

Статтею 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначено, 

що виконавець послуги це - суб'єкт господарювання, предметом діяльності 

якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору; виробник послуги це - суб'єкт господарювання, який виробляє або 

створює житлово-комунальні послуги . 

Статтею 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

встановлено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері 

житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. 

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, 

споживач, виконавець, виробник. Особливими учасниками відносин у сфері 

житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно 

від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або 

виробником. 

Частиною 1 статті 19 Закону України "Про питну воду та питне 

водопостачання" визначено, що послуги з питного водопостачання надаються 

споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору, з : 

підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються 

централізованим питним водопостачанням; підприємствами, установами або 

організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні 

яких перебуває житловий фонд і до обов'язків яких належить надання 

споживачам послуг з питного водопостачання та водовідведення; об'єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними 

кооперативами та іншимиоб'єднаннями власників житла, яким передано право 

управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з 
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водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів; 

власниками будинків, що перебувають у приватній власності. 

При цьому зазначено, що виробник послуг може бути їх виконавцем. 

Виконавцем, у розумінні статті 1 Закону України «Про житлово-

комунальніпослуги» є суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору; виробником, за приписами цієї ж статті суб‘єкт господарювання, 

який виробляє або створює житлово-комунальні послуги. 

Згідно   зі   статтею   1   Примірного   статуту   житлово-будівельного   

кооператив затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 30 

квітня 1985 р. № 186 житлово-будівельний кооператив організовується з метою 

забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва 

багатоквартирного жилого будинку(будинків), а у випадках, передбачених 

законодавством, - одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або 

багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними 

будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а 

також для наступної експлуатації та управління цим будинком(будинками).  

За поясненнями третьої особи представника ЖБК останній не надає своїм 

членам жодних житлово-комунальних послуг. 

Наявним  в  матеріалах  справи  статутом  ЖБК  також  не  передбачено  

здійснення господарської діяльності з надання своїм учасникам житлово-

комунальних послуг, в тому числі послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 

  Визначені чиним законодавством мета та предмет діяльності ЖБК не 

передбачають провадження ним господарської діяльності, а тому ЖБК не є 

суб'єктами господарювання і не може бути виробниками або виконавцями 

житлово-комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги». 

ЖБК не відноситься до суб'єктного складу осіб, з якими відповідно до 

частини другої статті 19 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання» підприємства питного водопостачання безпосередньо повинні 

укладати договори про надання відповідних послуг. Він не є 

балансоутримувачем будинку, що було встановлено рішеннями господарського 

суду у справі за позовом КП «Водоканал» до ЖБК 310 «Машинобудівник - 27» 

про зобов'язання відповідача укласти договір про надання послуг з питного 

водопостачання, а тому на нього не розповсюджуються норми статті 29 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги».  

Доводи апелянта про неможливість укладання індивідуального договору з 

кожним із власників квартир в будинку ЖБК, в тому числі і з позивачем, через 

те, що внутрішньо-будинкові мережі будинку не знаходяться на балансі 

підприємства не являються підставою для скасування судового рішення. 

     Неврегульованість порядку утримання і обслуговування внутрішньо 

будинкових мереж та розподілу повноважень щодо їх експлуатації, відновлення 

та ремонту між ЖБК та КП «Водоканал», на думку колегії, не може бути 
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перешкодою для укладання індивідуального договору про надання 

комунальних послуг зі споживачем цих послуг. 

 Інші доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку про 

порушення судом першої інстанції норм матеріального або процесуального 

права, які являються обов‘язковою підставою для скасування судового рішення. 

Керуючись ст.ст.307, 308, 313,317 ЦПК України, колегія суддів 

У Х В А Л И Л А : 

Апеляційну скаргу Комунального підприємства «Водоканал» відхилити. 

Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19 березня 2012 

року в цій справі залишити без зміни. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, проте вона 

може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів. 

 

РІШЕННЯ ЖОВТНЕВОГО РАЙОННОГО СУДУ М. 

ЗАПОРІЖЖЯ...... 

 

ВИРІШИВ:Позов Х задовольнити.Зобов'язати комунальне підприємство 

"Водоканал" укласти з Х , яка зареєстрована та мешкає …, договір про надання 

послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення у 

редакції Х (договір б/н від 12 жовтня 2011 року). 

 

 
 

 Нижче приводимо відповіді Мінжитлокомунгоспу України, ДПА України 

та Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області. Листи-

відповіді датовані 2007 року, але на сьогодні вони не втратили своєї 

актуальності, незважаючи на прийняття ПКУ). 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

(МІНЖИТЛОКОМУНГОСП) 

03150, м. Київ – 150, вул.. Димитрова, 24                                              287-13-72, факс 289-01-66 

  12.  10.  07  №  14/3  -  969__   Голові правління громадської 

       організації «Об‘єднання житлово- 

       будівельних кооперативів, 

 співвласників багатоквартирних 

       будинків «Вікторія» 

       Л.М.Шанц 

  

 Міністерство з питань житлово-комунального господарства розглянуло 

Вашого листа щодо проблемних питань у взаємовідносинах Концерну 

«Городские тепловые сети» з ЖБК та ОСББ м. Запоріжжя (укладання договорів 

на послуги між житлово-будівельними кооперативами, ОСББ та Концерном 



 

52 

«Городские тепловые сети» та перекладання ними на ОСББ та ЖБК своїх 

обов‘язків і повноважень) і повідомляє. 

 

1. Визначення виконавця житлово-комунальних послуг згідно із статтею 7 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» віднесено до повноважень 

органів місцевого самоврядування. 

Статтею 27 згаданого Закону передбачено застосування конкурсних засад 

при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів. 

Перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких 

виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування. 

Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р 

№631. 

З метою упорядкування правовідносин, що виникають між виробниками, 

виконавцями і споживачами у процесі надання та споживання житлово-

комунальних послуг, та створення правового поля для визначення виконавця 

житлово-комунальних послуг наказом Держжитлокомунгоспу від 25.04.2005 № 

60 затверджено Порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді, який зареєстровано у Мін‘юсті 19.05.05 за № 541/10821. 

Враховуючи викладене та з метою визначення виконавця житлово-

комунальних послуг, орган місцевого самоврядування повинен затвердити 

Перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється 

на конкурсних засадах, і забезпечити проведення таких конкурсів в 

установленому порядку. 

Виконавці житлово-комунальних послуг, які не будуть включені до 

згаданого переліку, визначаються органом місцевого самоврядування згідно із 

Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому 

фонді. 

Відповідно до цього Порядку виконавцем житлово-комунальних послуг 

иоже бути суб‘єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання 

відповідних житлово-комунальних послуг та який може забезпечити виконання 

обов‘язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги». 

Окрім того Порядком передбачено, що виконавець житлово-комунальних 

послуг визначається органами місцевого самоврядування, крім випадків коли 

власник (власники) житлових будинків бажає (бажають) визначити виконавця 

житлово-комунальних послуг самостійно. 

Органи місцевого самоврядування чи власник (власники) житлових будинків 

може (можуть) визначити виконавців всіх або окремих житлово-комунальних 

послуг. 

Власник (власники) житлових будинків може (можуть) уповноважити на 

визначення виконавців житлово-комунальних послуг виконавця послуги з 

управління будинком, спорудою або групою будинків. 
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Отже, житлово-будівельні кооперативи та об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку мають право за власним бажанням самостійно 

визначити виконавців житлово-комунальних послуг. У разі відсутності такого 

бажання виконавців послуг визначає орган місцевого самоврядування. 

 

2. Згідно з Законом України «Про об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку‖об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку– юридична особа, створена власниками для сприяння використанню 

їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного 

та загального майна. 

Основна діяльність об‘єднання полягає у здійсненні функцій, що 

забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та 

користування спільним майном членів об‘єднання, належне утримання будинку 

та при будинкової території, сприяння членам об‘єднання в отриманні житлово-

комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та 

виконання ними своїх зобов‘язань, пов‘язаних з діяльністю об‘єднання. 

Житлово-будівельні кооперативи створювалися з метою забезпечення 

житлом членів кооперативу та членів їх сімей, а також подальшої експлуатації 

та управління будинком житлово-будівельного кооперативу (Примірний статут 

житво-будівельного кооперативу, затверджений постановою Ради Міністрів 

УРСР від 30.04.85 № 186). 

Тобто ОСББ та ЖБК не є суб‘єктом господарювання, предметом діяльності 

якого є надання відповідних житлово-комунальних послуг та який може 

забезпечити виконання обов‘язків, визначених у частині другій статті 21 Закону 

України ―Про житлово-комунальні послуги». 

 

3. Укладання господарських договорів на основі типових договорів, 

відповідно до статті 184 Господарського кодексу України, повинно 

здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 Кодексу, не 

інакше як шляхом укладання договору у вигляді єдиного документа, 

оформленого згідно з вимогами цього Кодексу. 

Так, відповідно до статті 179 цього Кодексу Кабінет Міністрів України, 

уповноважені ним органи виконавчої влади можуть у визначених законом 

випадках – затверджувати типові договори. 

При укладанні господарськх договорів сторони визначають зміст договору 

на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, коли 

сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право 

конкретизувати його умови. 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (розділ VI) визначено 

порядок укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг, а саме 

статтею 26 чітко встановлено істотні умови договору між 

виконавцем/виробником та споживачем,тобто Законом первісно 

обумовлюються сторони договору:виробник/виконавець послуг та споживач. 

Ці терміни визначаються статтею 1 цього Закону, а саме: 
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«виконавець – суб‘єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору; 

виробник - суб‘єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-

комунальні послуги; 

споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати 

житлово-комунальну послугу; 

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або 

комплексу будинків і споруд (далі власник) – фізична або юридична особа, якій 

належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, 

будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, 

зареєстроване у встановленому законом порядку». 

При цьому типовими договорами про надання житлово-комунальних послуг, 

затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 05.07.06 № 938 

(послуги з газопостачання), від 21.06.05 № 630 (послуги з централізованого 

опалення та водопостачання), від 12.06.05 № 560 (послуги з утримання 

будинків і споруд та при будинкових територій), чітко визначено, що власник 

приміщення (тільки фізична особа) одночасно є споживачем послуг. 

Стаття 29згаданого Закону хоча і передбачає особливості укладання 

договорів у багатоквартирних будинках, а саме що договір на надання житлово-

комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником 

квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або 

уповноваженою ним особою; у разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, 

він укладає договори про надання житлово-комунальних послуг з іншим 

виконавцем, але механізму застосування такої процедури немає, і в типових 

договорах відсутні варіанти для юридичної особи – споживача. 

Враховуюче викладене Міністерство вважає, що у випадку укладання 

договорів на житлово-комунальні послуги слід дотримуватися умов типових 

договорів, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів 

України, відхилятися від яких не можна. Типовими договорами передбачені 

такі сторони, як споживач (фізична особа) та виконавець послуг (юридична 

особа, що виконує та/або надає житлово-комунальні послуги, тобто у випадках 

надання таких послуг є предметом його діяльності). 

 

Принагідно повідомляємо, що у 2008 році заплановано виділення коштів з 

Державного бюджету України на капітальний ремонт, заміну та модернізацію 

ліфтів за бюджетною програмою, що буде аналогічною цьогорічній бюджетній 

програмі «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду». Для 

вирішення порушеного у Вашому листі питання про заміну ліфтів необхідно 

звернутися до органу місцевого самоврядування, який спільно з відповідним 

підрозділом облдержадміністрації формуватиме переліки об‘єктів для 

фінансування за кошти державного бюджету. 

Заступник Міністра       С.Г.Зімін 
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, тел. (061) 226-03-00 

___19.12.2007__р__№__5037/10/31-122__ Голові правління 

на №_______________________від______ громадської організації 

        об‘єднання житлово- 

будівельних кооперативів 

        співвласників  

        багатоповерхових будинків 

        «Вікторія» 

        Л.М.Шанц 

        69002, м. Запоріжжя 

        вул. Червоногвардійська, 4 

 Про розгляд листа 

 Державна податкова адміністрація в Запорізькій області розглянула Ваш 

лист від 11.12.07 №85 і повідомляє наступне. 

 Роз‘яснення з питань, викладених у Вашому листі від 26.10.07 №70, щодо 

наслідків для житлово-будівельних кооперативів та об‘єднань співвласників 

багатоквартирних будинків здійснення розрахунків за послуги з 

водотеплопостачанння шляхом акумулювання на своїх рахунках коштів, що 

надходять від мешканців за комунальні послуги для подальшого перерахування 

таких комунальних платежів підприємствам-постачальникам, наданов Вашу 

адресу листом ДПА в Запорізькій області від 13.11.07 №4508/10/31-122. 

 Додаток: копія листа ДПА в Запорізькій області від 13.11.07 

№4508/10/31-122 на 2 арк. 

 

 Заступник голови       В.Л.Анісімов 

 

       Голові правління 

       громадської організації 

       об‘єднання житлово-будівельних 

13.11.07 №4508/10/31-122   кооперативів, співвласників  

       багатоповерхових будинків 

       «Вікторія» 

       Л.М.Шанц 

       69002, м. Запоріжжя 

       вул. Червоногвардійська, 4 

 

     №10670/7/31-110   ДПІ у Жовтневому районі 

 

 Про розгляд листа 

 Державна податкова адміністрація в Запорізькій області розглянула Ваш 

лист від 26.10.07 №70 і повідомляє наступне. 
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 Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій  

встановлено пунктом  7.11 статті Закону України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» в редакції Закону від 22.05.97 №283/97-ВР(зі змінами та 

доповненнями), яким визначено норми дотримання яких установу чи 

організацію може бути включено до Реєстру неприбуткових. 

 Зокрема, пуктом 7.11.7 статті 7 зазначеного Закону передбачено, що у 

житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об‘єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), створених у порядку, визначеному законом 

від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи, отримані у 

вигляді: 

 - внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим 

організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності; 

 - пасивних доходів (процентів, дивідентів, страхових виплат і 

відшкодувань, роялті). 

 У разі, коли неприбуткова організація отримує доход з джерел, інших 

визначених пунктом 7.11.7, така неприбуткова організація зобов‘язана сплатити 

податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких 

інших джерел, зменшена на суму витрат, пов‘язаних із отриманням таких 

доходів, але не вище суми таких доходів (пункт 7.11.9 статті 7). 

 Отже, у зв‘язку з тим, що перелік доходів звільнених від оподаткувння є 

вичерпним, доходи, отримані ЖБК і СОББ з інших джерел, вважаються 

доходами від здійснення господарської діяльності та підлягають 

оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах. При визначенні 

оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується, 

оскільки основні фонди у неприбуткових установ є невиробничими. 

 Якщо ЖБК і СОББ самостійно виконують функцію з укладання договору 

з постачальниками комунальних послуг (виступають колективним замовником 

цих послуг), то мешканці оплачують вартість спожитих комунальних послуг 

ЖБК(СОББ), які в свою чергу перераховують такі суми відповідним 

комунальним підприємствам. 

 При такій схемі розрахунків, коли ЖБК (СОББ) акумулюють на своєму 

рахунку грошові кошти, що надходять від мешканців за комунальні послуги, 

для подальшого перерахування таких комунальних платежів підприємствам-

постачальникам, така операція відповідає визначенню «продаж результатів 

робіт (послуг)», визначеному пунктом 1.31 статті 1 Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» і «поставка послуг», визначеному 

пунктом 1.4 статті 1 Закону України «Про податок на додану вартість « від 

03.04.97 №168/97-ВР (зі змінами та доповненннями). 

 Враховуючи наведене, за таких умов розрахунків за послуги з 

водотеплопостачання, отримання грошових коштів (комунальних платежів) від 

власників приміщень на рахунки ЖБК (СОББ) вважається господарською 

операцією, що зобов‘язує неприбуткові організації сплачувати податок на 

прибуток (такі доходи з інших джерел відображаються у рядку 10 Податкового 

звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями) та 



 

57 

вести облік оподатковуваних податком на додану вартість операцій з метою 

контролю граничної суми (300 тис.грн.), відповідно до пункту 2.3.1 статті 2 

Закону України «Про додану вартісь», для реєстрації в якості платника податку 

на додану вартість. 

 Стосовно правових норм укладання договорів з 

постачальникамикомунальних послуг, то відповідно до Закону України «Про 

державну податвоку службу в Україні» від 04.12.1990 №509/XII (зі змінами та 

доповненнями), зазначене питання не належить до компетенції державних 

податкових органів. 

 Що стосується ліцензування діяльності з акумулювання комунальних 

платежів на рахунках ЖБК (СОББ) з подальшим перерахуваням 

постачальникам таких комунальних послуг, повідомляємо, що відповідно до 

Указу Президента України від 25.05.2000 № 721/2000 (із змінами та 

доповненнями), спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, 

державної регуляторної системи у сфері господарської діяльності є Державний 

комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

 Тому, для вирішення питання щодо необхідності придбання ліцензії на 

здійснення зазначеного у Вашому листі виду діяльності, рекомендуємо Вам 

звернутися до Представництва Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва у Запорізькій області за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 41. 

Заступник голови        В.Л.Анісімов 

 
ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

Пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. 239-03-55, факс 224-67-10 

dci@zp.ukrtel.net 

№01-15/0233        «04» лютого 2008 р. 

На №93 від 24.12.2007    Голові правління громадської 

       організації «Об‘єднання житлово- 

       будівельних кооперативів, 

       співвласників багатоквартирних 

       будинків «Вікторія» 

       Шанц Л.М. 

Щодо надання роз’яснення 

Шановна Людмило Михайлівно! 

 Державна інспекція з контролю за цінами в Запорізькій області 

розглянула Ваше звернення від 24.12.2007 № 93 щодо прав та обов‘язків 

суб‘єктів господарювання (зокрема ЖБК та ОСББ), які є або можуть бути 

виконавцями послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води, водовідведення, і, в межах компетенції, повідомляє. 

 Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у 

сфері надання  та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми 

mailto:dci@zp.ukrtel.net
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виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов‘язки 

визначені Законом України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до 

якого: 

 виробник - суб‘єкт господарювання, який виробляє або створюе 

житлово-комунальні послуги; 

 виконавець - суб‘єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору. 

 Згідно із ст. 7 цього Закону визначення виконавця житлово-комунальних 

послуг, укладання договорів з підприємствами різних форм власності на 

вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг, а також 

встановлення цін/тарифів належить до виключних повноважень органів 

місцевого самоврядування, а ст. 19 – учасниками відносин у сфері житлово-

комунальних послуг є власник, виконавець, виробник (виробник послуг може 

бути їх виконавцем), відносини між якими здійснюються виключно на 

договірних засадах. 

 Статтею 21 зазначеного Закону визначені права та обов‘язки виконавця 

житлово-комунальних послуг, серед яких: 

1. Виконавець має право: 

-  розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня 

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 

2 частини першої статті 14 цього Закону) в порядку, встановленому 

законодавством; 

- пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги третьої групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього 

Закону); 

- брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-

комунальні послуги на певній території відповідно до цього Закону. 

2. Виконавець зобов‘язаний: 

- забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-

комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору; 

- здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання 

будинків, квартир, приміщень; 

- підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-

комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його 

виконання згідно з типовим договором; 

- надавати в установленому законодавством порядку необхідну 

інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну 

вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим 

надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; 

- своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного 

обладнання до експлуатації в осіньо-зимовий період; 

- утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне 

обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів 
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щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у 

терміни, встановлені договором та/або законодавством. 

Згідно зі ст. 14 вказаного Закону ціни/тарифи на комунальні послуги та 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

формуються і затверджуються органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених 

законом. 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування належить 

встановлення в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів щодо 

оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються 

підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної 

територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з 

підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної 

власності. 

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

визначено, що порядок формування цін/тарифів на кожний вид житлово-

комунальних послуг першої і другої груп (пункти 1 та 2 частини першої статті 

14 цього Закону) визначає Кабінет Міністрів України. 

Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обгрунтованих 

витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх на 

затвердження органам місцевого самоврядування в установленому 

законодавством порядку. 

На виконання прикінцевих положень Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» Кабінетом Міністрів України прийнято постанови: від 

10.07.2006 № 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води», від 12.07.2006 № 959 

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення». 

Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, визначено, що 

централізоване опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

– це послуги, спрямовані на задоволення потреб споживача, які надаються 

виконавцем послуг з використанням внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання і водовідведення. 

З метою посилення контролю за формуванням тарифів на житлово-

комунальні послуги (забезпечення включення до тарифів виключно економічно 

обгрунтованих планових витрат) та недопущення безпідставного їх 

підвищення, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27.02.2007 

№ 297 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

якою Державну інспекцію з контролю за цінами уповноважено надавати 



 

60 

висновки стосовно розрахунків планових витрат на окремі види житлово-

комунальних послуг. 

На виконання зазначеної постанови Уряду наказом Міністерства 

економіки України від 07.03.2007 № 67 затверджено «Порядок надання 

висновків щодо розрахунків економічно обгрунтованих планових витрат на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, 

транспортування постачання теплової енергії, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів, а 

також технічного обслуговування ліфтів», яким визначено процедуру надання 

Держінспекцією та її теріторіальними органами висновків. 

Відповідно до п. 3 зазначеного Порядку звернення виконавців/виробників 

до вповноваженого органу щодо перегляду тарифів подається за наявності 

висновків Державної інспекції з контролю за цінами або територіального 

органу Державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунків економічно 

обгрунтованих планових витрат на виробництво житлово-комунальних послуг. 

Згідно із п. 2 ст. 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних 

послуг розробляють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої 

влади у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань 

житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. 

Відповідно до статті 117 Конституції України Кабінет Міністрів України 

в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання. 

Таким чином, встановлена постановами кабінету Міністрів України від 

10.07.2006 № 955 та від 12.07.2006 № 959 зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 № 297, процедура формування 

тарифів на відповідні послуги є обов‘язковою для виконання всіма суб‘єктами 

господарювання, що надають послуги з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення. 

Крім того, Порядок надання висновків як нормативно-правовий акт за 

своїм змістом встановлює певну послідовність дій, які є обов‘язковими до 

виконання. Цей документ не потребує встановлення додаткових імперативних 

норм. 

Враховуючи вищевикладене, Державна інспекція з контролю за цінами в 

Запорізькій області вважає, що у разі визначення виконавцем житлово-

комунальних послуг житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та/або об‘єднання 

співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), вони, як виконавці, мають 

право розробляти та подавати на затвердження розрахунки щодо рівня 

цін/тарифів на житлово-комунальні послугив порядку, встановленому 

законодавством. В іншому випадку – ЖБК та/або ОСББ здійснюють свою 

діяльність в межах повноважень, наданих чинними на сьогодні нормативно-

правовими актами (Примірний статут житлово-будівельного кооперативу, 
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затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, Закон 

України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирних бідинків» тощо) 

Начальник         С.М.Тябіна 
 

 

 Громадська організація «Об’єднання житлово-будівельних 

кооперативних, співвласників багатоквартирнх будинків створена у 

відповідності до Закону України «Про громадські організації» № 2460 від 

16.06.1992р., який з 1 січня 2013 року втратив чинність з введення Закону 

України «Про громадські об'єднання» № 4572 від 22.06.2012. Статути 

(положення) громадських організацій, спілок громадських організацій 

мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років 

з дня введення його в дію. 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про громадські об'єднання 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу 

об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських 

об'єднань. 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів. 

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 

громадська організація або громадська спілка. 

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. 

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є 

юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути 

юридичні особи приватного права та фізичні особи… 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. 

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 

2) релігійних організацій; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної 

влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 

самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), 

утворених на підставі інших законів. 

3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть 

визначатися іншими законами… 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 січня 2013 року. 

2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення цього Закону в дію: 

Закон України "Про об'єднання громадян"…;Постанову Верховної Ради 

України "Про порядок введення в дію Закону України "Про об'єднання 

громадян"…. 

3. Права та обов'язки, встановлені законами України для громадських 

організацій, поширюються на всі громадські об'єднання. 

4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 

громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію 

шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно 

перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути 

(положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають 

бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня 

введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з 

введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за 

реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цього Закону в дію. 

5. Вимоги статті 10 цього Закону не поширюються на громадські організації, їх 

спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані 

на день введення цього Закону в дію шляхом: 

1) реєстрації - до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни 

їх назви; 

2) повідомлення про заснування - до прийняття такими організаціями, спілками 

рішень щодо зміни їх назви або щодо їх реєстрації як юридичних осіб. 

6. При застосуванні положення частини четвертої статті 10 цього Закону в 

частині вимоги відмінності власної назви громадського об'єднання від власних 

назв інших громадських об'єднань враховуються власні назви громадських 

об'єднань, які повідомили про своє заснування або внесли зміни до 

найменування з дня введення цього Закону в дію, та усіх зареєстрованих 

громадських об'єднань. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2460-12
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7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день 

введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що 

підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських 

організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої - дев'ятої статті 19 

цього Закону як їх відокремлені підрозділи протягом строку, визначеного 

пунктом 8 цього розділу. 

8. Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі 

статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути 

приведений у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення 

його в дію. Рішення про припинення таких осередків як юридичних осіб 

приймається вищим органом управління громадської організації. 

Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна 

громадська організація. 

9. З дня введення цього Закону в дію спілки громадських організацій (союзи, 

асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день 

введення цього Закону в дію, визнаються громадськими спілками, утвореними 

на підставі цього Закону, за якими зберігаються всі права та обов'язки, які вони 

мали на день введення цього Закону в дію, якщо вони не суперечать цьому 

Закону. 

10. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 

громадських організацій), крім громадських організацій та спілок, 

зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, 

мають право протягом двох років з дня введення цього Закону в дію звернутися 

до органу, який здійснював їх реєстрацію до дня введення цього Закону в дію, 

із заявою про передачу їхніх справ до уповноваженого органу з питань 

реєстрації за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних дій. 

Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з 

дня надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які 

здійснювали реєстрацію громадських організацій та спілок до ведення в дію 

цього Закону, забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських 

організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за 

місцезнаходженням громадських організацій та спілок. 

11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 

громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, 

подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення 

реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм 

місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну 

у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та 

спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання 

реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування 

реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються 

разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської 

організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки. 
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12. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, які здійснювали 

делеговані повноваження щодо реєстрації громадських організацій, до дня 

введення цього Закону в дію забезпечити передачу уповноваженому органу з 

питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих 

(легалізованих) відповідними виконавчими органами на день набрання 

чинності цим Законом, та щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться 

відповідними виконавчими органами з дня набрання цим Законом чинності до 

дня введення його в дію. У разі наявності розбіжностей між відомостями, 

переданими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та 

відомостями, наданими громадськими організаціями та спілками відповідно до 

пункту 11 цього розділу, уповноважений орган з питань реєстрації бере до 

уваги відомості, надані виконавчими органами сільських, селищних, міських 

рад. 

13. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію 

шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення 

цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти 

громадське об'єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього 

Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 

частини другої статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань 

реєстрації. 

14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для 

реалізації цього Закону: 

1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону; 

2) вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом підзаконних 

нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з 

введенням у дію цього Закону, шляхом: 

а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, 

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

б) забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та 

прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

в) визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну 

відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців; 

3) забезпечити на момент введення в дію цього Закону функціонування Реєстру 

громадських об'єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань;… 

 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ  

22 березня 2012 року  

№ 4572-VI 
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ОСББ  –  це об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку. 

ОСББ називають по-різному: і громадською організацією, і органом 

самоорганізації населення, і альтернативою ЖЕКу, і «колгоспом» будинку. 

 Насправді, ОСББ – це єдиний механізм, за допомогою якого власники 

житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть 

спільно володіти, користуватись і здійснювати управління будинком в цілому.  

Закон України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» визначає термін ОСББ так: «Об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (далі – об’єднання) – юридична особа , створена 

власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, 

утримання і використання неподільного та загального майна». 

Зважаючи на потребу і необхідність у якісному отриманні комунальних 

послуг , 9 ОСББ м. Луцька вирішили створити Асоціаці., яка б об‘єднала їх 

діяльність.  

Тому, 17cерпня 2010 року було зареєстровано Асоціацію ОСББ 

«Лучани».  

В організацію входять будинки різних типів, поверховості і дати здачі в 

експлуатацію (з 1961 по 2010 рік). 

 Діяльність Асоціації полягає у адмініструванні (керуванні 

самозабезпеченням) окремих ОСББ у місті, представництві інтересів кожного 

ОСББ як у виконавчих органах самоврядування , так і на державному рівні. 

  Завдяки Асоціації члени ОСББ отримують своєчасну допомогу у 

термінових проблемних питаннях (аварійна служба), можуть скористатись 

безкоштовною юридичною підтримкою (правовий центр підтримки ОСББ), 

можуть отримати перелік фірм або підприємців, що займаються господарським 

видом діяльності, що не може входити до переліку комунальних послуг.  

Щомісяця друкуються інформаційні бюлетені, які в повній мірі 

висвітлюють життя будинку за попередній місяць: це і фінансові надходження, 

витрати та проведена господарська діяльність. 

 Асоціація ОСББ «Лучани» намагається залучати кошти для капітальних 

ремонтів, реконструкцій, термомодернізації наших ОСББ з різних джерел. 

 За безпосередньої участі Асоціації відбувалось фінансування ОСББ 

через: приватних інвесторів, кредитні державні та банківські кошти, залучення 

грантів іноземних держав.  

Асоціацією розроблено план  проведення поетапної термомодернізації 

для кожного будинку. 

 Постійне спілкування з власниками квартир дало можливість направити 

їх на шлях заощадження власних коштів.  

На нинішній день Асоціація налічує 17 ОСББ .  

Мета кожного ОСББ, яке є членом Асоціації ОСББ «Лучани» - жити 

комфортно, заощаджувати енергоносії і в результаті – платити лише за ті 

послуги , які насправді отримали.   
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Наразі запитання взаємовідносин, співпраці, об'єднання зусиль влади з 

інститутами громадянського суспільства, залучення громадськості до 

вироблення та прийняття рішень владою дуже актуальне. На думку Асоціації 

ОСББ , на сьогодні, закономірність така: рішення, прийняті владою, не будуть 

мати успіху, якщо вони незрозумілі та не підтримані громадськістю. 

Тільки в партнерстві можна знайти таке рішення, яке буде ефективне та 

дієве для громади в цілому. Започаткування співпраці між місцевими органами 

влади та громадою вимагає подолання певних перешкод. Це тривалий болючий 

процес обопільного навчання та побудови довіри. 

На нашу думку, потрібно, щоб люди пам‘ятали, що депутати це їх 

обранці, які прийшли до влади задля вирішення проблемних питань громади , 

тобто нас. Бо не завжди депутатський корпус  знайомий  зі всіма проблемними 

питаннями діяльності ОСББ. 

На прикладі співпраці у напрямі вирішення проблемних питань ОСББ  за 

ініціативи Асоціації ОСББ «Лучани» було організовано зустріч із депутатами 

Луцької міської ради. Саме на цій зустрічі голови та члени об‘єднань вперше 

визначили депутатів як союзників у роботі та намагались адекватно, без 

звинувачень розповісти у чому вони потребують нагальної допомогти та 

підтримки. Спільно окреслили механізми діяльності та співпраці, завдяки яким 

наразі вдалось досягнути суттєвих результатів. Серед яких: 

1. Розроблена та пролобійована програма фінансової підтримки 

ОСББ у м. Луцьку.  

Раніше, Програма сприяння створенню та розвитку об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у м. Луцьку на 2007-2010 роки. 

носила суто декларативний характер та потребувала кардинальних змін. 

Завдання, які ставила дана програма, не визначали самого механізму їх 

здійснення не говорячи уже про їх фінансування. Варто зазначити, що з 

моменту прийняття програми на фінансування заходів, передбачених нею, не 

виділено жодної копійки. Більше того, жоден із голів ОСББ м. Луцька не 

приймав участь у створенні програми і багато з них навіть не знали про її 

існування.  

Зараз, спільно Асоціацією ОСББ «Лучани» та депутатським сектором 27 

грудня 2011 року на сесії Луцької міської ради прийнято Програму сприяння 

діяльності ОСББ в місті Луцьку на 2012-14 роки. На реалізацію програми 

владою планується виділити 7 млн. гривень: 2 мільйони – виділено у  2012 році, 

2 мільйони – у  2013 та 3 мільйони гривень ( планується виділити)  у 2014р.  

Фінансування надходитиме з бюджету міста, а також за рахунок залучених 

коштів співвласників приміщень,  установ, організацій, приватних осіб. 

 Програмою передбачається фінансування капітального ремонту мереж 

холодного, гарячого водопостачання, капітального ремонту фасадів; 

капітального ремонту та модернізації ліфтів житлових будинків; встановлення 

засобів обліку води та теплової енергії; технічного переоснащення, покращення 

техніко-економічних показників житлових будинків, опалення і каналізації. 

Програма також включає заходи з самоорганізації та соціальної активізації 
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громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення 

якості життя мешканців міста Луцька. Одним із завдань Програми стало також і  

створення відділу сприяння ОСББ у складі департаменту ЖКГ Луцької 

міськради.  

2. Нашими спільними зусиллями, вдалось створити комісію з вивчення 

проблемних питань та сприяння діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків завданнями якої є виявити та дослідити 

фактори, що гальмують розвиток ОСББ у м. Луцьку. 

До роботи комісії залучили представників депутатського сектору та 

Асоціації ОСББ, що дало можливість всесторонньо оцінювати площину 

діяльності об‘єднань. Наразі комісія уже є постійною. Робота комісії - це 

спільна робота, яка приносить свої плоди. Так, у ОСББ часто виникають 

проблеми із монополістами. Саме стосунки монополістів та ОСББ потрібно 

врегульовувати на рівні місцевої влади, але для того, щоб досягти компромісу, 

має бути налагоджений діалог між цими сторонами. Саме тому, в рамках 

роботи комісії до діалогу ми запрошуємо як представників ОСББ так і 

монополістів. Тому, ще жоден монополіст не відмовився прийти на депутатську 

комісію, що дає змогу вести справді відкритий і відвертий діалог. Це зовсім 

інший рівень вирішення проблем і з ОСББ сьогодні ми цей механізм 

налагодили.  

Першочергово почали вирішувати проблеми ліфтів.  

У пресі писались статті із різними звинуваченнями у безпорадності 

ОСББ, у роботі із кожним головою об‘єднання задіювались «психологічні 

важелі тиску», проводились дебати у прямому ефірі місцевого телебачення, де 

представники Держгірпромнагляду  «переконливо», спираючись на «Правила 

будови та безпечної експлуатації ліфтів», що стосуються «суб‘єктів 

господарювання», але аж ніяким чином не ОСББ (населення), намагались 

перекласти відповідальність за організацію з технічного обслуговування 

ліфтового господарства на голів ОСББ (представників громади). 

  Усі спростування Асоціації щодо наявності у ОСББ угод на технічне 

обслуговування із відповідними підприємствами, просто ігнорувались 

інспекцією. Перевірки ліфтового господарства відбувались із завидною 

наполегливістю  за  даний період , що час від часу наштовхувало ОСББ на 

думку у невідомо чиїй зацікавленості в розваленні існуючих ОСББ та не 

створенні нових.  

 У Протоколі засідання кабінету Міністрів за № 92 від 14.12.2011 року  

за підписом  прем‘єр-міністра України Азарова М.Я. чітко прописано 

«привести до 01 лютого 2012 року власні акти у відповідність із Законом 

України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків» до 

категорії споживачів «населення»», однак  даний пункт документу жодним 

чином не вплинув на представників Держгірпромнагляду, а лише добавив їм 

наснаги  якнайшвидше «добити» вирішення проблеми. Ніхто  із представників 

Держгірпромнагяду, власне, і не намагався  розглянути ситуацію під іншим 

кутом, з точки зору простого громадянина, який користується ліфтом.  
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Питання експлуатації ліфтів розглядалось на Комісії з вивчення та 

сприяння діяльності ОСББ м. Луцька, на яку було запрошено депутатів, 

керівників  підприємств, що надають послуги з технічного обслуговування та 

ремонту ліфтів, представників Держгірпромнагляду, представників ДП 

«Волинський експертно-технічний центр» (дозволи, експертизи, реєстрацію 

проводить дане підприємство), голів ОСББ.   

 За час переговорів АОСББ запропонувала спільно напрацьоване 

рішення, яке захистить власників у діючих об‘єднаннях. А саме: виконавчий 

комітет Луцької міської ради затвердить рішення загальних зборів ОСББ про 

передачу в користування підприємству пасажирських ліфтів, встановлених в 

житловому будинку для організації їх безпечної експлуатації та проведення 

технічного обслуговування та ремонту. 

 Наразі усі ОСББ, які мають бажання зняти з себе тиск 

Держгірпромнагляду уже отримали такі Рішення. 

  Досягнуті наступні результати:  

- реєстрацію ліфтів проводить підприємство, що має договір на 

обслуговування ліфтів ОСББ, за адресою їх розташування. 

- дозвіл на експлуатацію ліфта отримує підприємство, якому ОСББ ліфти 

передали у користування з метою їх обслуговування. 

- «відповідальний» за ремонт та експлуатацію ліфта для ОСББ буде на 

підприємстві, яке має догори з ОСББ на технічне обслуговування та ремонт. 

- експертні обстеження, технічні огляди замовляє для ОСББ 

підприємство, яке має догорів з ОСББ на технічне обслуговування та ремонт. 

- в кінці кожного року на Раді голів ОСББ м. Луцька будуть зачитуватись 

ті ОСББ, ліфти яких повинні пройти на наступний рік експертне обстеження, 

капітальний ремонт.  

- переглянуті угоди на технічне обслуговування та ремонт ліфтів, де 

ОСББ – колективний замовник і несе відповідальність лише за: безперебійну 

подачу напруги, збереження обладнання, не затікання ліфтової шахти та вчасну 

оплату послуг на наступний місяць за розрахунковим.   

3. Наразі завдяки спільній роботі Асоціації ОСББ «Лучани» та 

депутатського корпусу Луцької міської ради створено та прийнято 

 Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових 

установах короткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-

комунальному господарстві на 2012-2014 роки. 

На нашу думку, голови та члени ОСББ аби побудувати партнерські 

відносини із владою, мають запам‘ятати декілька простих правил: 

1. У своїй роботі потрібно шукати соратників. Кращих соратників ніж 

депутатський сектор у вас немає. Проте не завжди вони вам не допомагають бо 

не хочуть цього робити. Досить часто вони цього не роблять бо не знають, що 

це дійсно потрібно. Тому організовуйте зустрічі, конференції, фокус-групи. 
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Знайомте депутатів із своїми проблеми і діяльністю і ви матимете змогу 

працювати разом. 

2. До роботи у таких зустрічах намагайтесь запросити не одного 

депутата, виберіть для себе декілька адекватних представників із різних 

фракцій. Таким чином ви отримаєте практично 100 % підтримку депутатського 

сектору.  

3. Пам‘ятайте просту істину, не ви маєте боротись із системою, а 

система має боротись сама із собою.  

4. ОСББ мають чітко розуміти свої негаразди та проблеми. Не тоді це 

дієво коли кожен кричить про своє і перетягує всіх на свою сторону. Тільки 

тоді, коли ОСББ сядуть за спільний стіл, на якому складуть «загальну мапу 

проблем їх діяльності» вони мають звертатись до інших за підтримкою. У нас 

це стало можливим завдяки створенню Ради голів ОСББ, до якої увійшли 

більшість голів ОСББ, які мали змогу адекватно, спокійно говорити про свої 

проблеми та слухати проблеми інших, формуючи загальну позицію щодо їх 

вирішення.  

5. І саме головне, голови та члени ОСББ, у таких перемовинах 

важливо чути не лише себе, а й прислухатись до інших, знаходити 

конструктивні рішення, шукати компроміси і тоді ці дії будуть виправдані 

успіхом.  

 

 
Перші кроки з покращення благоустрою та практичний досвід 

підвищення енергоективності багатоквартирного будинку новоствореного 

ОСББ  

Об‘єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку (далі 

ОСББ) – це юридична особа, яку створюють власники квартир 

багатоквартирному будинку для того, щоб покращити умови використання 

їхнього власного майна, а також сприяти утриманню і використанню 

неподільного та загального майна. 

З практики ОСББ виділились два критерії їх створення :  

- будинок в аварійному стані , мешканці доведені до відчаю бездіяльністю 

ЖЕКу. 

- свідомі громадяни , які хочуть здешевлення послуг.  

І критерій : як показує  життєвий досвід,   мешканці багатоквартирних 

будинків не у повній мірі розуміють те, що саме власники житла повинні самі 

дбати про схоронність та добробут свого майна, і не тільки після вхідних 

дверей квартири, а й  благоустрій місць загального користування, адже 

квартира не висить в повітрі, а знаходиться у будинку, який має фундамент, 

покрівлю і т.д.   

Система господарювання  ЖКГ, яка сформована ще за часів СРСР, 

викоренила розуміння  сутності поняття – «власність». І у свідомості наших 

громадян не виникає розуміння того, що вони самі повинні доглядати за 

власним житлом і нести витрати на його утримання. Під словом «утримання» 
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ми часто розуміємо тільки надані послуги  по водопостачанню, освітленню та 

газопостачанню, власне,  не задумуючись, що внутрішньобудинкову мережу, 

яка функціонує у багатоквартирному будинку,  можна порівняти із 

кровоносною системою організму людини. 

У випадку такої байдужості власників квартир , що поєднана із 

бездіяльністю ЖЕКу  житлова будівля приходить до практично повної руйнації. 

А саме : ЖЕК уже не може справитись із аваріями , а мешканці лише тепер 

починають розуміти , що необхідні капітальні ремонти мереж , по яких їм 

подаються енергоносії. Однак, цей шлях від безвиході із ситуації , що склалась , 

значно дорожчий від того шляху , що описаний у другому критерії.  

ІІ критерій : створення ОСББ відбувається у житловому будинку , де 

власники квартир дбали про місця загального користування , не звертаючи 

увагу , що будинок обслуговувався ЖЕКом: додатково за власні кошти 

проводили ремонтні роботи мереж. 

Наведемо приклад господарської діяльності одного із ОСББ м. Луцька, де не 

тільки оплачуються  житлово-комунальні послуги, а й ведеться робота по їх 

здешевленню. 

В лютому 2010 року було зареєстровано ОСББ «Біном», створене 

власниками квартир багатоквартирного будинку за адресою: м. Луцьк, 

 проспект  Перемоги,  10. Будинок був зданий в експлуатацію в 1972 році. Це 

дев‘ятиповерхова будівля, що  складається із чотирьох під‘їздів. 

Під час складання акту прийому-передачі житлового будинку на баланс 

ОСББ відразу після його реєстрації було зафіксовано  технічні характеристики 

стану даного об‘єкта. А саме: протікання покрівлі, аварійність труб холодного 

водопостачання та гарячого водопостачання, виведені із ладу крани на стояках 

опалення, не працююча електромережа підвальних приміщень та сходових 

кліток. Після завершення організаційної роботи по створенню та реєстрації 

ОСББ, і прийняття на баланс багатоквартирного будинку почалася 

найважливіша робота з підвищення рівня благоустрою та  забезпечення 

належного утримання  будинку.  

На момент здійснення приймання-передачі будинку розмір тарифу по 

його утриманні становив 1,47 грн. за 1 кв.м. загальної площі. Загальний розмір 

місячного нарахування складав приблизно 11000,00 грн. 

Провівши аналіз надходження коштів за місяць на правлінні ОСББ було 

прийнято рішення про нарахування внесків за попереднім тарифом. Обов‘язкові 

платежі становлять 50% від усіх нарахувань. Решту коштів від надходжень 

було вирішено спрямовувати на капітальний ремонт кранів на стояках 

холодного та гарячого водопостачання.  

На початку своєї діяльності ОСББ «Біном» було укладено угоду із 

банківською установою на розрахунково-касове обслуговування із 

підключенням системи «Клієнт-Банк», що дало змогу щомісячно вивішувати 

звіти про надходження ти витрати коштів з власного рахунку. В цьому випадку 

 підбити підсумки може навіть громадянин, який не має бухгалтерської освіти. 
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Тому фінансові звіти можна проводити 1 раз в 3 місяці, що і було затверджено 

на раді правління.  

Також було проведено аналіз оплати за опалення за період 

обслуговування ЖЕКом до січня 2010 року та з січня 2010 року до закінчення 

опалювального періоду. Різниця використаних гігакалорій відрізнялася суттєво. 

А саме: в період обслуговування житлового будинку ЖЕКом  не було 

доступу до елеваторного вузла. Після передачі житлового будинку на баланс 

ОСББ  радою правління було визначено представника, який відповідав за 

зняття показів загальнобудинкового приладу обліку тепла. В той час погодні 

умови сприяли прикручуванню засувки для меншої подачі теплоносія  на день і 

відкручуванню на ніч. Це навело на думку про необхідність енергозбереження 

тепла шляхом встановлення автоматичного регулятора тепла із встановленням 

балансувальних клапанів на попід‘їздні стояки. Уся інформація щотижнево 

висвітлювалась для власників квартир на інформаційних дошках. 

ПРИКЛАД: Закінчується опалювальний сезон 2009-2010 року. 

По різному він склався для наших мешканців будинку: одним було 

холодно, іншим – надміру жарко. Але всі ми платили постачальнику тепла за 

єдиним тарифом. Як визначається той тариф? 

І чи можна на нього впливати, якщо спільно працювати  і припинити 

безплідні суперечки? 

Наводимо фактичні дані споживачів тепла: 
Обліковий період Середньодобові погодні умови t

o
C 

(дані гідрометцентру) 

Використано тепла по 

лічильнику Гкал 

Загальна 

вартість 

Гр.6*257,21 

Тариф 

Гр.8 

сезон 

2009-2010 

кількість 

діб 

день вечір доба всього доба  

Гр.6 Гр.2 

 8338 кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.10-29.10 14 +9,2 +6,7 +8 42,2 3,23 10854,26 1,30 

30.10-27.11 29 +6,7 +4,6 +5,7 140 4,83 36009,40 4,319 

28.11-29.12 32 -1,1 -1,9 -1,5 201 6,28 51699,21 6,20 

30.12-20.01 22 -4,6 -5,7 -5,2 173 7,86 44497,33 5,337 

21.01-20.02 31 -6,2 -7,6 -6,9 264 8,52 67903,44 8,14 

21.02-22.03 30 +2,7 -0,3 +1,2 164 5,47 42182,44 5,059 

22.03-07.04 16    38,35    

16.10-22.03 158   -0,5 987,2 6,25 253917,71 30,453 

Для порівняння: В минулому опалювальному сезоні, коли постачальник 

ще не навчився дурити нас, маніпулюючи можливостями лічильника, на 

опалення нашого будинку використано 978,8 Гкал. тепла , що в діючих цінах 

 257,21 грн./Гкал. становило б 251757,15 грн. Хоча, середня температура , що 

склалася в минулому сезоні:   +1,9
о
С . 

Примітка: Використання тепла в період  з 21.02.2010 р. по 22.03.2010 р. 

щоденно контролювалось і регулювалось в залежності від погодних умов. Як 

би подібний контроль був в межах усього опалювального сезону, ми б 

зекономили на опаленні не менше 60 тис. грн. ( А терморегулятор нам мали 

встановити за 48 тис.грн.) 

Власники квартир прийняли рішення про встановлення терморегулятора 

із погоднім автоматичним регулюванням і для цього ввели статтю надходжень 

– ремонтний фонд. За погодженням загальних зборів збір коштів по 
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ремонтному фонду мали проводити 3 місяці , за час літнього опалювального 

періоду ( червень , липень , серпень). 

Однак під час збору коштів ремонтного фонду та вибору підприємств, які 

могли б виконати дані монтажні роботи ОСББ «Біном» було запропоновано 

надання інвестицій від ТзОВ Енергосервісна компанія «Луцькі Комунальні 

Системи» (далі ЕСК) 

Пропозиція полягала у проведенні утеплення, встановлення ІТП на 

опалення, балансувальних клапанів, встановленні пластикових вікон у під‘їзди 

за кошти ЕСК. 

Було розроблено алгоритм повернення коштів :  

- ЕСК «Луцькі Комунальні Системи» закупляють теплоносій по 

показниках приладу обліку тепла у ДКП «Луцьктепло». 

- Оплату власники квартир проводять по затвердженому міському 

тарифу, але менше на 7 %, зважаючи, що це пілотний проект. 

- Різниця між показами лічильника та тарифом і є поверненням інвестиції, 

що за  підрахунками повинна повернутись за 10 років. 

Правління ОСББ, провівши засідання, вирішило винести дану пропозицію 

для обговорення і прийняття рішення на загальнх зборах, а кошти ремонтного 

фонду спрямувати на ремонт під»їздів. Інформацію довели до відома 

мешканців в інформаційних листках. 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ МИСЛЯЧИХ  
В минулому сезоні використано на опалення будинку 1028 Гк. тепла при 

вартості 257.21 грн. Мешканці заплатили  1028*257.21=264412,00 грн. 

Приведений фактичний тариф до 1 кв.м.  264412  :  6 міс.  : 8338 кв.м = 5.28 

грн./ кв.м . 

В місті був встановлений тариф 6.15 грн./кВ.м. 

        Зростання цін  на тепло Уряд обіцяє на 25%. 

Отже, нові тарифи  на 1 кв.м будуть наступні:  

6.15 * 1.25 = 7.7 грн./ кв.м. 

257.21 * 1.25 =321.5 грн./Гк. 

З новими цінами вартість тепла в минулому сезоні становила  б  1028 * 

321.5 = 330502,00 грн. Ці гроші для нас були б втрачені назавжди. 

Інвестор пропонує провести комплекс робіт по енергозбереженню, який 

дасть змогу з економити частину тепла, на що проектом передбачено  

2500000,00 грн. 

Розрахунки з інвестором згідно договору такі: 
Ми платимо за спожите тепло на рахунок інвестора по 

встановленому міському тарифу на 1 кв.м, зменшеному на 7%. 

Тобто, якщо по місту цей тариф буде 7.7 грн./кв.м., то ми будемо 

платити на 7% менше – 7.161 грн./кв.м., а інвестор буде розраховуватися з 

постачальником тепла (ДКП «Луцьктепло») по встановленому ним 

лічильнику. 

Таким чином, інвестор бере на себе відповідальність за економію тепла, 

тому що тільки таким чином він може повернути вкладені свої кошти. 
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Проект передбачає досягнення економії до 50%. Якщо він досягає такої 

економії, то із тих 330502,00 грн., які ми втрачаємо назавжди, він повертає собі  

165251,00 грн. і стільки ж платить ДКП «Луцьктепло» за спожите тепло. Ми 

платимо інвестору по 7.16 грн./кв.м , що за сезон становитиме   8338 кв.м * 7.16 

* 6міс = 358250,00 грн. 

Зекономлена сума іде на погашення коштів інвестору (цих 2500000,00), 

тобто, 358250,00 – 165251,00 = 193000,00 грн. 

В договорі, який укладається з інвестором на 10 років, передбачається, що 

ми переходимо на прямі розрахунки по лічильнику після того, як за рахунок 

отої економії кошти повернуться інвестору. 

Якщо це трапиться раніше, ніж через 10 років, договір переривається  в 

день досягнення тої суми ( 2500000,00 грн.), а все обладнання переходить у 

нашу власність. 

Якщо ж протягом 10 років борг не повертається, договір, все-рівно, 

втрачає силу, а обладнання переходить у повну власність і далі ми платимо по 

лічильнику. 

Для даного прикладу, в такому варіанті розрахунків, тариф для нас 

становитиме 165250 : 8338 : 6 = 3.30 грн./кв.м. 

Порівняйте:    3,30 грн./кв.м.      і         330502 : 8338 : 6 = 6.606 грн./кв.м.  

  

                 Що планує зробити інвестор? 
1.Зовнішнє утеплення стін теплоізоляційним матеріалом товщиною 10 

см.( зимою тепло, літом прохолодно), ґрунтовка і фарбування стін. 

2.Утеплення підвального приміщення і технічного поверху. 

3. Євровікна в під‘їздах, підвалах,технічному поверсі. 

4. Утеплення тепломереж. 

5. Встановлення теплового пункту. 

6. Ремонт під‘їздів. 

7. Встановлення дашків над під»їздами, входами в підвал, балконними 

плитами останніх поверхів. 

8. Впорядкування прибудинкової території. 

9.Монтаж обладнання власного пункту підігріву гарячої води. 

 

Погашення інвестованих коштів планується тільки за рахунок 

енергозбереження. Ми платимо за тепло і гарячу воду по міському тарифу, 

зменшеному на 7 %. 

Таким чином, ремонт будинку виконується безкоштовно. Ніяких інших 

грошей ми не платимо.  

  

Загальні збори підтримали дану пропозицію. Власники 141 квартири (із 

загальної кількості 143) уклали прямі угоди з ЕСК. 

Дані роботи уже проведені, ІТП в будинку встановлено, у під‘їздах стоять 

пластикові вікна, біля будинку чистота і порядок. Член правління ОСББ має 

щоденний доступ до ІТП з можливістю зняття показників для порівняльної 



 

75 

характеристики. За половину опалювального періоду 2010-2011рр., в 

порівнянні з минулими роками,  економія теплоносія становить 50%. Тобто 

інвестиції повертаються, косметичний ремонт під‘їздів проведено, причому, 

власники кожного під‘їзду вибирали самостійно, які роботи потрібно виконати 

обов‘язково , який колір фарби і т.д. 

Наступним етапом у ОСББ «Біном» стоїть питання здешевлення послуги 

газу. 

 

За наведеним прикладом можемо зробити висновок, що при розумному 

господарюванні у багатоквартирному будинку можна зменшити витрати на  

житлово-комунальні послуги, вживши заходів для підвищення  його 

енергоефективності. Наші будинки можуть бути комфортні та гарні, а на 

прибудинкових територіях повинні розміщуватися зручні лавочки, дитячі 

майданчики і рости зелені насадження. І такий підхід до реформи ЖКГ, що дає 

«друге життя» нашому житловому фонду, має право на існування. 

 

 
Створення та реєстрація  ОСББ «Відродження» по проспекту 

Відродження, 22а  відбулась у березні 2006 року.  

Будівля носила статус гуртожитку. За час обслуговування відомчою 

організацією будинок був доведений до жахливого стану. 

 

Роботи , які виконані за кошти власників квартир : 

• За 2006-2007 рік відновлено усю технічну документацію , виготовлено  

проект реконструкції електропостачання будинку. 

• 2007 рік – виготовлення, погодження  проектів , що надало будівлі 

статусу житлового будинку. 

• У 2008 році проведено капітальний ремонт електромережі , проведено 

реконструкцію шляхом встановлення поквартирних електролічильників, 

замінено електрощитову будинку. 

• У 2008 році  замінено усі стояки гарячого та холодного водопостачання. 

• У 2009 році проведено капітальний ремонт ліфта. 

• 2010 рік проведення благоустрою території , встановлено дитячий 

майданчик. 

• 2011 дольова участь у встановленні ІТП( 20% співфінансування). 

• 2011 рік капітальний ремонт мережі гарячого водопостачання  та 

опалення у підвальному приміщенні. 

Проведення енергоаудиту 

Висновки енергоаудиту 

Пропонується встановити  ІТП з погодним регулятором та циркуляційним 

насосом, що дозволить автоматично регулювати кількість тепла, що споживає 

будівля, в залежності від зовнішньої температури.  

 Це дозволить уникнути понаднормового збільшення температури в 

квартирах у осінньо-весняний період та зменшити втрати тепла за рахунок 
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провітрювання. Окрім цього ІТП  дозволить налаштовувати режими 

енергоспоживання після впровадження інших енергозберігаючих заходів, 

мінімізуючи теплоспоживання. Необхідно передбачити щорічні видатки на 

обслуговування ІТП в розмірі орієнтовно 2400 грн/рік. 

 

Підготовча робота 

Висновки по енергоаудиту були озвучені на загальних зборах власників 

квартир ОСББ «Відродження».  

Громадяни зрозуміли , що вартість енергії постійно зростає, і це стає 

основним чинником витрат  для споживачів, адже виробник зацікавлений у 

продажі якнайбільшої кількості власної продукції.  

За оцінками експертів така тенденція триватиме і далі , так як значна 

частина таких ресурсів зосереджена в політично нестабільних регіонах світу. 

Крім того, оплату споживач  повинен  проводити за дійсно отримані послуги , а 

не віртуальне їх нарахування. 

 

Рішення по фінансуванню ІТП 

• ОСББ ―Відродження‖ описує проект встановлення ІТП і подає на 

отримання гранту у Проект USAID  

• Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» укладає 

угоду на співфанансування в частині 50% від усієї суми витрат 

• Луцька міська рада виділяє 63 000,00 грн. для підтримки ОСББ 

• ОСББ ―Відродження‖ вкладає свою частку у фінансування – 28 000,00 

грн. , для цього відкривається ремонтний фонд і кошти надходять  на рахунок 

для проведення даних робіт 12 місяців за рішенням загальних зборів).  

 

Порівняльна характеристика оплачених коштів власниками квартир за 

послугу опалення за період 2011-2012 рік. 

Дякуючи проведеній роботі по встановленню ІТП у будинку ми можемо 

провести аналіз зекономлених коштів, а саме : 

Нарахування по міському тарифу за опалювальний сезон становило б: 

 

6,76*3857(опалювальна площа будинку)=26 073,32*69(місяців)=156 439,92 грн 

Фактично використано: 

304,955 Гкал*282,80(тариф для населення)=86 241,27 грн. 

 

Реальна економія коштів власників квартир становить :  

156 439,92-86 241,27 = 70 198,65 грн. 

 

Встановлення ІТП за рахунок кредитних коштів 

Встановлення ІТП із технічною документацією, технічними умовами, 

погодженням коштує (орієнтовно) – 200 000,00 грн.  
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Термін окупності – 3 роки. 

Заручившись підтримкою міської ради , можна пробувати отримати 

кредит, при тому, що процент по кредиту буде сплачувати даний орган 

самоврядування.  

Отримавши процент за 1 рік наперед, банк може надати кредит під 

заставу встановленого обладнання ІТП.  

Необхідно чітко прописати терміни оплати тіла кредиту від ОСББ – так 

як виплати повинні початись під час запуску ІТП ( 15 жовтня). 

 

Для ОСББ перевіркою його платоспроможності можуть бути 

документи: 

- фінансові (річні) звіти, звіт про фінансові результати ОСББ за 

попередній рік; 

- довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видана відповідними 

органами державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- довідка банку, в якому відкрито рахунки ОСББ про відсутність 

(наявність) прострочених боргових зобов'язань за кредитами; 

- довідка про те, що ОСББ не визнане у встановленому порядку 

банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.  

-  

Отримавши кредитні кошти для ОСББ, “тіло” кредиту можна буде 

погасити створивши ремонтний фонд будинку в сумі 1,44 грн. за 1 кв.м. 

Причому,  сума за 1 кв.м опалення  (1,86 грн.) + сума 1 кв.м ремонтного 

фонду (1,44)  буде менша за суму оплати 1 кв.м послуги опалення: 

200 000,00 : 36(місяців)=5 555,56/3857 (площа опалення)=1,44 грн. 

 

Вигляд статті витрат за комунальні послуги на даний час :Опалення – 

6,76 грн. 

Вигляд статті витрат за комунальні послуги після отримання кредиту 

для встановлення ІТП : 

Опалення : 1,86 грн. - за 12 місяців  або 3,73 грн. - за 6 місяців (сума буде 

коливатись від показів лічильника). 

Ремонтний фонд – 1,44 грн. (сума стабільна для оплати кредиту). 

 

 

 

 

 

Різниця споживання тепла у будинках з встановленими  
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І варіант - Будинок з ІТП , дерев’яними вікнами на сходовій клітці 

 

Будинки знаходяться на однаковій відстані від котельні, температурний 

режим подачі теплоносія занижувався на 5-15 градусів в одному і другому 

будинку. 

Показники будинку , які будуть використані у розрахунках: 

Опалювальна площа будинку – 3857 кв. м. 

Затверджений тариф на опалення для населення по м. Луцьку – 6,76 грн. 

Затверджена ціна 1 Гкал для населення на Волині – 282,80 грн. 

Квартир в будинку – 97 , найбільша площа кімнати у квартирі  - 14,0 кв.м 

Всього використано Гкал - 304,955 Гкал*282,80(тариф для 

населення)=86 241,27 грн. 

Сума  оплати за надану послугу  за весь опалювальний період становить : 22,36 

грн. за 1 кв.м.  
Середня вартість оплати власником квартири 1 кв.м   в опалювальний місяць  

послуги тепла становить : 22,36/6= 3,73 грн. 

ІІ варіант -Будинок з ІТП , пластиковими вікнами на сходовій клітці, 

утеплений фасад пінополістерольними плитами за технологією Фірми 

HENKEL 

 

Показники будинку , які будуть використані у розрахунках : 

Опалювальна площа будинку – 8412,2 кв. м. 

Затверджений тариф на опалення для населення по м. Луцьку – 6,76 грн. 

Затверджена ціна 1 Гкал для населення на Волині – 282,80 грн. 

Квартир в будинку – 144 , найбільша площа кімнати у квартирі  - 20,9 кв.м 

Всього використано Гкал –  

607,105 Гкал*282,80(тариф для населення)=171689,29 грн. 

Сума  оплати за надану послугу  за весь опалювальний період становить : 20,41 

грн. за 1 кв.м.  
Середня вартість оплати власником квартири 1 кв.м   в опалювальний місяць  

послуги тепла становить : 20,41/6= 3,40 грн.  

Найдорожчі роботи -  це утеплення фасаду будинку -  не приносять 

очікуваного ефекту по енергозбереженню. На нашу думку, тут грає важливу 

роль  різна площа кімнат у квартирах ( 20,9-14,0). Однак, щодо здорожчання 

квартир у даних будинках – все ж виграв будинок із утепленням (квартиру 

купити неможливо, а якщо і продається, то ціна 1 кв.м підросла на відчутні 

відсотки). А також \, важливим фактором утеплення стало зникнення «цілості» 

стін у «бокових» квартирах.   

Тому , утеплення фасаду потрібно робити лише із встановленням ІТП , 

якщо хочемо отримати реальну економію. Або ж лишень із комерційних 

задумів – гарний вигляд будинку, комфортні умови у квартирах.   

 

Безвихідних ситуацій бути в житті не може, якщо будемо сидіти і чекати, 

що хтось за нас відремонтує наші будинки і буде для нас економити кошти, то у 
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недалекому майбутньому можливий варіант сидіння усіх власників квартир на 

«клумаках» біля його руїн!!! 

Враховуючи реалії сьогодення та бачачи шляхи виходу, які пропонують 

для нас люди, далекі від проблем ОСББ, цей шлях реанімації будівлі має право 

на життя.  

 

ДОДАТКИ 

 
1. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»: 

 

Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків).  

1. Утримання приватизованих квартир (будинків) здійснюється за рахунок 

коштів їх власників згідно з Правилами користування приміщеннями жилих 

будинків та прибудинкових територій, які затверджуються Кабінетом Міністрів 

України, незалежно від форм власності на них. 

2. Власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних 

приміщень у будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього 

благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з 

утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у 

майні будинку. Допоміжні приміщення передаються у власність 

квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають. 

 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. №599: 

ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового 

кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального 

та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою ―Пільгове кредитування юридичних осіб, в 

тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних 

ремонтів об‘єктів житлово-комунального господарства‖ (далі - бюджетні 

кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем 

бюджетної програми є Мінрегіон. 

3. Одержувачем бюджетних коштів є Державна спеціалізована фінансова 

установа ―Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву‖ 

(далі - Фонд) та регіональні управління, іпотечний центр Фонду (далі - 

регіональні управління Фонду). 

4. Пільговий кредит надається юридичним особам для реалізації проектів у 

сфері житлово-комунального господарства (далі - проект) за такими 

напрямами: 
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реконструкція, поточний та капітальний ремонт житлових будинків (утеплення 

огороджувальних конструкцій, модернізація внутрішньобудинкових мереж та 

систем, улаштування індивідуальних теплових пунктів, ремонт ліфтів, 

забезпечення освітлення місць загального користування тощо); 

реконструкція, поточний та капітальний ремонт об‘єктів житлово-

комунального господарства. 

5. Для отримання пільгового кредиту юридична особа (далі - позичальник) 

подає регіональному управлінню Фонду за своїм місцезнаходженням 

документи, що підтверджують її платоспроможність. 

6. Аналіз платоспроможності позичальника та інших показників, що 

підтверджують можливість повернення пільгового кредиту, проводиться 

Фондом у місячний строк на підставі: 

техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) проекту; 

фінансових (річних) звітних документів та звіту про фінансові результати 

позичальника за попередній рік; 

довідок про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 

податків і зборів (обов‘язкових платежів), виданих відповідними органами 

державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов‘язкового державного соціального страхування; 

довідки банку, в якому відкрито рахунки позичальника, про відсутність 

(наявність) прострочених боргових зобов‘язань за кредитами; 

довідки про те, що позичальник не визнаний у встановленому порядку 

банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру. 

Новоутворені юридичні особи або ті, що провадять діяльність менше 

календарного року, подають договір поруки, укладений з особою, яка 

відповідає вимогам щодо аналізу платоспроможності позичальника. 

7. За результатами аналізу документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, 

Фонд видає позичальникові висновок щодо платоспроможності. 

8. Відбір проектів, на кредитування яких можуть бути спрямовані кошти 

пільгових кредитів, проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном за 

участю представників Фонду, громадських організацій, що сприяють діяльності 

об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, та галузевих об‘єднань 

організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських (далі - Комісія). 

Кількісний та персональний склад Комісії визначає Мінрегіон. 

9. Комісія за наявності позитивного висновку Фонду щодо платоспроможності 

позичальника розглядає техніко-економічні обґрунтування (розрахунки) 

проектів та проводить відбір проектів, для реалізації яких Фондом можуть бути 

надані пільгові кредити. 

Основними критеріями відбору проектів є: 

наявність у проекті заходів, спрямованих на зменшення обсягу споживання 

ресурсів; 

кількість осіб, що проживають у житлових будинках, у яких заплановано 

реалізувати проект; 
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реалізація проекту у кількох житлових будинках, об‘єднаних єдиною 

технологічною системою; 

строк окупності проекту. 

Мінрегіон затверджує на підставі рішень Комісії перелік проектів для надання 

кредитів, визначає позичальників та інформує про це Фонд. 

10. Після затвердження та подання регіональному управлінню Фонду 

позичальником проектно-кошторисної документації регіональне управління 

Фонду в межах наявних кредитних ресурсів приймає у місячний строк рішення 

про надання пільгового кредиту, яке підлягає погодженню Фондом. 

Черговість надання пільгових кредитів визначається за датою подання 

позичальником проектно-кошторисної документації регіональному управлінню 

Фонду. У разі одночасного подання проектно-кошторисної документації 

перевага надається позичальникові, який претендує на надання кредиту 

меншого розміру. 

Рішення про надання пільгового кредиту є підставою для укладення 

позичальником договору про виконання передбачених проектом робіт. 

Примірник зазначеного договору подається позичальником регіональному 

управлінню Фонду. 

11. Регіональне управління Фонду укладає з позичальником кредитний договір, 

у якому зазначаються умови надання та повернення пільгового кредиту, 

нарахування і сплати відсотків за користування таким кредитом, вид та розмір 

його забезпечення, штрафні санкції за порушення умов договору, а також 

графік фінансування, складений на основі графіка виконання робіт. 

Витрати на надання та обслуговування кредитів фінансуються згідно з 

кошторисом, затвердженим в установленому порядку, за рахунок коштів, що 

надійшли від сплати відсотків за користування кредитом, штрафів, пені, 

нарахованих за порушення умов кредитного договору. 

12. Пільговий кредит надається строком до 10 років з можливістю дострокового 

погашення зобов‘язань. Розмір плати позичальника за користування пільговим 

кредитом становить 3 відсотки річних. 

13. Погашення пільгового кредиту здійснюється позичальником щомісяця через 

один рік з дати зарахування коштів пільгового кредиту на рахунок 

позичальника. 

Нарахування та сплата відсотків за користування пільговим кредитом 

здійснюється щомісяця через три місяці з дати зарахування коштів пільгового 

кредиту на рахунок позичальника. 

14. Позичальник відкриває в органах Казначейства рахунок за балансовим 

рахунком 3712 (рахунки інших клієнтів Казначейства) для зарахування коштів 

пільгового кредиту. 

Фінансування за договором про виконання передбачених проектом робіт 

здійснюється згідно з графіком фінансування за платіжним дорученням 

регіонального управління Фонду шляхом перерахування коштів з рахунку 

позичальника. 
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Перерахування коштів здійснюється за умови документального підтвердження 

обсягу виконаних робіт, придбання передбачених проектом приладів та 

обладнання відповідно до попередньо перерахованих коштів. 

15. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку 

обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та 

повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, 

затвердженого в установленому порядку. 

16. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення пільгового кредиту, наданого 

з державного бюджету, крім відсотків за користування ним і нарахованих 

штрафів, пені, зараховуються до надходжень загального фонду державного 

бюджету в установленому порядку. 

17. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються 

в установленому законодавством порядку. 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від 31 травня 2012 р. № 599 

ЗМІНА,  

що вноситься до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи 

“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” 

 

Доповнитипункт 5 абзацом такого змісту: 

―пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі об‘єднань 

співвласниківбагатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, 

капітального та поточного ремонту об‘єктів житлово-комунального 

господарства.‖ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання пільгових кредитів для реалізації проектів у сфері 

житлово-комунального господарства юридичним особам, у тому числі 

об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, 

за рахунок  коштів державного бюджету 

 

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд) – державна 

спеціалізована фінансова установа, підпорядкована Кабінету Міністрів України 

та утворена з метою реалізації державної житлової політики, з усіма її 

регіональними управліннями/іпотечним центром. Фонд, згідно умов цього 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1604-2000-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1604-2000-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1604-2000-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1604-2000-%D0%BF/paran33#n33
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Положення, здійснює цільове спрямування коштів, передбачених у державному 

бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб у тому числі об‘єднаннь 

співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, 

капітального та поточного ремонту об‘єктів житлово-комунального 

господарства та відповідно до «Порядку використання  коштів, передбачених у 

державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб у тому 

числі об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, для проведення 

реконструкції, капітального та поточного ремонту об‘єктів житлово-

комунального господарства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2012 р. №599 (далі Порядок ). 

Договір про виконання передбачених проектом робіт – договір, який 

укладається між Замовником та виконавцем передбачених проектом робіт, 

фінансування за яким здійснюється у тому числі за рахунок кредитних коштів, 

наданих відповідно до цього Положення, додатком до якого є графік виконання 

робіт.  

Замовник – юридична особа, у тому числі об‘єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Кредит - кошти, що надаються відповідно до цього Положення 

юридичним особам, у тому числі об‘єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків, цільовим призначенням для реалізації проектів у сфері житлово-

комунального господарства у розмірі та на умовах, установлених кредитним 

договором і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним 

договором. 

Кредитний договір – договір, який укладається між Регіональним 

управлінням Фонду та позичальником відповідно до цього Положення, у якому 

зазначаються умови надання та повернення пільгового кредиту, нарахування і 

сплати відсотків за користуванням таким кредитом, вид та розмір його 

забезпечення, штрафні санкції за порушення умов договору, а також графік 

фінансування, складений на основі графіка виконання робіт. 

Об’єкти житлово-комунального господарства (далі Об’єкти) - це 

житловий фонд України, водопровідно-каналізаційне господарство, 

підприємства теплопостачання (котельні), ліфтове господарство, 

благоустрій(автомобільні та пішохідні мости, шляхопроводи, електромережі 

зовнішнього освітлення), житловий комплекс,допоміжні приміщення 

багатоквартирного будинку, загальне майно, конструктивні елементи 

багатоквартирного будинку, нежиле приміщення, неподільне майно, технічне 

обладнання багатоквартирного будинку, тощо. 

Кандидат у позичальники /Позичальник – юридична особа, у тому числі 

об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, яка бажає або отримала 

кредит відповідно до цього Положення 

Проекти у сфері житлово-комунального господарства (далі Проект) - 

реалізація за напрямками: 

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт житлових будинків 

(утеплення огороджувальних конструкцій, модернізація внутрішньобудинкових 
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мереж та систем, улаштування індивідуальних теплових пунктів, ремонт ліфтів, 

забезпечення освітлення місць загального користування, тощо); 

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт об‘єктів житлово-

комунального господарства. 

Регіональні управління Фонду –регіональні управління /Іпотечний центр 

, які згідно умов цього Положення здійснюють цільове спрямування грошових 

коштів передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування 

юридичних осіб у тому числі об‘єднання співвласників багатоквартирних 

будинків на умовах Порядку використання коштів. 

Інші терміні використовуються у відповідності до Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (29 листопада 2001 року 

№ 2866-III). 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
2.1. Пільговий кредит надається юридичним особам для реалізації Проектів 

у сфері житлово-комунального господарства. 

2.2. Для отримання пільгового кредиту Кандидат у позичальники подає 

Регіональному управлінню Фонду за своїм місцезнаходженням документи, що 

підтверджують його платоспроможність та техніко-економічне обґрунтування 

(розрахунок) Проекту, а також документи визначені в 5 розділу цього 

Положення. 

2.3. Аналіз платоспроможності Кандидата у позичальники та інших 

показників, що підтверджують можливість повернення кредиту, проводиться 

Фондом у місячний термін у відповідності з вимогами Методики оцінки 

фінансового стану позичальників – юридичних осіб, Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву» (Додаток 9) та згідно визначення внутрішнього кредитного 

рейтингу. 

2.4. Відбір проектів, на кредитування яких можуть бути спрямовані кошти 

кредитів, за наявності позитивного висновку Фонду щодо платоспроможності 

кандидата у позичальники та техніко-економічного обґрунтування (розрахунки) 

проектів проводиться відповідно до Порядку. 

2.5. Фонд на підставі рішень Комісії щодо переліку проектів для надання 

кредитів позичальникам, проводить розподіл асигнувань між Регіональними 

управліннями Фонду, виходячи з передбачених на поточний рік обсягів 

бюджетних призначень та помісячного розпису асигнувань надання кредитів із 

загального фонду державного бюджету та подає його в установленому порядку 

головному розпоряднику бюджетних коштів..  

2.6. Після затвердження та подання Регіональному управлінню Фонду 

кандидатом у позичальники проектно-кошторисної документації Регіональне 

управління Фонду в межах наявних кредитних ресурсів приймає у місячний 

строк рішення про надання кредиту, яке підлягає погодженню правлінням 

Фонду. 

 



 

85 

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КРЕДИТНОГО ПРОЕКТУ 

3.1. Вимоги до Кандидата у позичальники/Позичальника: 

3.1.1 є юридичною особою, у т.ч. об‘єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

3.1.2 має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, 

печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом; 

3.1.3 здійснює господарську (підприємницьку) діяльність (крім ОСББ) 

більше одного року до дати подачі пакету документів у Фонд для отримання 

кредиту, має за цей період фінансову звітність та відповідні фінансові 

результати за нею. 

Новоутворені юридичні особи або ті, що провадять діяльність менше 

календарного року, подають договір поруки, укладений з особою, яка 

відповідає вимогам проведеного аналізу щодо платоспроможності 

Позичальника; 

3.1.4 не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього 

не розпочато ліквідаційну процедуру;  

3.1.5 має фінансовий стан (клас) не нижче класу „С‖, визначений 

відповідно до Методики оцінки фінансового стану позичальників – юридичних 

осіб, Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву»;  

3.1.6 не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і 

зборів (обов'язкових платежів), що підтверджується відповідними органами 

державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування  

3.2.Вимоги до поручителя: 

3.2.1 є суб‘єктом господарювання - юридичною особою та здійснює 

підприємницьку (комерційну) діяльність з метою одержання прибутку; 

3.2.2 має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, 

печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом; 

3.2.3 здійснює господарську (підприємницьку) діяльність більше 

календарного року, має за цей період фінансову звітність та відповідні 

фінансові результати за нею;  

3.2.4здійснює прибуткову діяльність, тобто за результатом господарської 

(підприємницької) діяльності на останню звітну дату має позитивний 

фінансовий результат – балансовий прибуток (наростаючим підсумком, з 

врахуванням фінансових результатів минулих років). 

Оцінка платоспроможності поручителя здійснюється відповідно до 

Методики оцінки фінансового стану позичальників – юридичних осіб, 

Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву». 

 

РОЗДІЛ 4. УМОВИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ 

4.1. Істотні умови видачі кредиту: 
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4.1.1. цільове призначення коштів, що надаються юридичним особам, у 

тому числі об‘єднанням співвласників багатоквартирних будинків - реалізація 

проектів у сфері житлово-комунального господарства за напрямками, 

визначеними Порядком; 

4.1.2. істотними умовами надання кредиту є: 

- строк, на який буде наданий кредит – до 10 років з можливістю 

дострокового погашення зобов‘язань, 

- розмір процентів, що буде сплачуватися Позичальником за користування 

кредитом – 3% річних, 

- термін сплати Позичальником процентів за користування кредитом та 

кредиту - не пізніше 25 числа кожного місяця: 

- погашення кредиту починаєтьсяПозичальником через один рік, з дати 

зарахування коштів  кредиту на рахунок позичальника відкритому в органах 

Казначейства, здійснюється щомісячно; 

- нарахування та сплата відсотків за користування кредитом починається 

через три місяці, з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника 

відкритому в органах Казначейства, здійснюється щомісячно. 

4.1.3. Для зарахування коштів кредиту Позичальник відкриває в органах 

Казначейства рахунок за балансовим рахунком 3712 «Рахунки інших клієнтів 

Державного казначейства»; 

4.1.4. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування кредитом, 

штрафів та пені здійснюється Позичальником на рахунок Регіонального 

управління, з послідуючим зарахуванням зазначених коштів Регіональним 

управлінням Фонду відповідно до їх цільового призначення в установленому 

порядку.  

У разі невідповідності суми коштів, внесеної Позичальником на рахунок 

Регіонального управління Фонду як черговий платіж за кредитом, погашення 

заборгованості позичальника за кредитним договором здійснюється з такою 

черговістю  платежів: 

 у першу чергу сплачується пеня , 

 у другу чергу сплачується штраф, 

 у третю чергу, сплачуються прострочені проценти, 

 у четверту чергу сплачуються нараховані проценти, 

 у п‗яту чергу сплачуються прострочені платежі за кредитом , 

 у шосту чергу сплачується черговий платіж за кредитом, 

 в останню чергу відшкодовуються витрати Фонду, як кредитора, 

пов‗язані з пред‗явленням вимоги за кредитним договором і зверненням 

стягнення на предмет іпотеки/застави, а також відшкодуванням збитків, 

завданих порушенням позичальником зобов‗язань за кредитним договором. 

4.1.5. Позичальник щомісяця подає до Регіонального управління Фонду 

звіт щодо фактичного виконання передбачених проектом робіт, складений 

особою. Яка має на те відповідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо), або 

делегує Регіональному управлінню Фонду право на здійснення контролю за 

виконанням цих робіт із відшкодуванням витрат. 
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4.1.6. Перерахування коштів здійснюється за умови документального 

підтвердження обсягу виконаних робіт, придбання передбачених проектом 

приладів та обладнання відповідно до попередньо перерахованих коштів згідно 

пункту 7.6.4, 7.6.5. цього Положення. 

4.1.7. Усі платежі та збори, пов‘язані з наданням кредиту здійснюється за 

рахунок власних коштів Позичальника. 

4.2. В якості забезпечення виконання зобов‘язань за кредитним договором 

може виступати рухоме та/або нерухоме майно, кошти розміщені на рахунках в 

Банку, фінансова та майнова порука, тощо. 

У разі якщо Позичальник (поручитель) має фінансовий стан (клас) „С‖ 

додатковим забезпеченням виконанням зобов‘язань за кредитним договором 

може бути зменшення розміру кредиту до 80% від проектно-кошторисної 

вартості проекту. У такому випадку 20% від проектно-кошторисної вартості 

проекту Позичальник сплачує за рахунок власних коштів з наданням 

Регіональному управлінню Фонду підтверджуючих документів. 

4.3. Для мінімізації ризику втрати забезпечення заставодавець 

(іпотекодавець) зобов‗язаний до моменту видачі кредиту застрахувати предмет 

застави (іпотеки). 

Страхування предметів застави (іпотеки) здійснюється в страхових 

компаніях, акредитованих Фондом. 

4.4. Істотними умовами договорів страхування мають бути: 

 вигодонабувачем за договором страхування визначається кредитор, 

 страховик протягом строку дії договору страхування не має права 

змінювати суттєві умови договору страхування без наявності на те письмового 

погодження кредитора,  

  сума страхового відшкодування повинна покривати суму 

зобов‗язань позичальника за кредитним договором на день настання страхового 

випадку; 

 договір страхування укладається на весь період дії кредитного 

договору. 

 

РОЗДІЛ 5. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ 

5.1. Пакет документів, який надається для аналізу платоспроможності 

кандидата у позичальники та інших показників, що підтверджують можливість 

повернення кредиту (до відбору проектів комісією Мінрегіону) : 

а) для юридичних осіб: 

- заявка на отримання кредиту (Додаток № 1);  

- анкета позичальника (Додаток № 2); 

- техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту (Додаток № 3); 

- техніко-економічний розрахунок окупності кредитного проекту (додаток 

№ 4);  

- фінансові звіти/документи:  

- баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про 

рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) - за 
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попередній рік, та за останні, перед подачею документів, звітні періоди 

поточного року, 

(Примітка: підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність 

відсутня, надають її за час фактичного функціонування). 

- довідка про дебіторів та кредиторів(в т.ч. по вексельних зобов`язаннях 

виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких 

складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської 

заборгованості (Додаток № 5), 

- довідка про основні засоби (Додаток № 6),  

- довідка щодо позабалансових зобов‘язань (Додаток № 7). 

Довідки надаються на останню звітну дату(фінансові документи) та на дату 

надання пакету документів (дозвільні, реєстраційні,витяги з реєстрів заборон, 

інші);  

- Довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток 

№ 8); 

- довідки з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки 

Позичальника, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її 

характер (строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення 

відповідно до кредитного договору; 

- довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 

податків і зборів (обов‘язкових платежів), виданих відповідними органами 

Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов‘язкового Державного соціального страхування, 

- довідки про те, що Позичальник не визнаний у встановленому порядку 

банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру, 

- копії установчих документів, 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців, 

- копії паспорту керівника та головного бухгалтера. 

- копія ліцензії, якщо діяльність позичальника підлягає ліцензуванню.  

- документи щодо майна, яке пропонується передати у заставу (іпотеку), 

або документи стосовно іншого забезпечення за кредитним договором. 

б) для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

- заявка на отримання кредиту (Додаток № 1);  

- анкета позичальника (Додаток № 2); 

- техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту (Додаток № 3); 

- техніко-економічний розрахунок окупності кредитного проекту (Додаток 

№ 4);  

- копії установчих документів Об‘єднання, 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців, 

- копії паспорту голови правління та головного бухгалтера. 
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- баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про 

рух грошових коштів (форма № 3) - за попередній рік, та за останні, перед 

подачею документів, звітні періоди поточного року,  

(Примітка: підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність 

відсутня, надають її за час фактичного функціонування). 

- довідка про дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов`язаннях 

виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких 

складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської 

заборгованості (Додаток № 5); 

- довідка про основні засоби (Додаток № 6),  

- довідка щодо позабалансових зобов‘язань (Додаток № 7). 

Довідки надаються на останню звітну дату.  

- довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток 

№ 8); 

- довідка з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки 

Позичальника, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її 

характер (строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення 

відповідно до кредитного договору; 

- довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 

податків і зборів (обов‘язкових платежів), виданих відповідними органами 

Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов‘язкового Державного соціального страхування, 

- довідки про те, що Позичальник не визнаний у встановленому порядку 

банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру. 

в) для поручителя 

- баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про 

рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) - за 

попередній рік, та за останні, перед подачею документів, звітні періоди 

поточного року, 

(Примітка: підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність 

відсутня, надають її за час фактичного функціонування). 

- довідка про дебіторів та кредиторів(в т.ч. по вексельних зобов`язаннях 

виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких 

складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської 

заборгованості (Додаток № 5), 

- довідка про основні засоби (Додаток № 6),  

- довідка щодо позабалансових зобов‘язань (Додаток № 7). 

Довідки надаються на останню звітну дату та на дату надання пакету 

документів;  

- довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток 

№ 8); 

- довідки з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки 

Поручителя, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її характер 
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(строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення відповідно до 

кредитного договору; 

- довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 

податків і зборів (обов‘язкових платежів), виданих відповідними органами 

Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов‘язкового Державного соціального страхування, 

- довідки про те, що Поручитель не визнаний у встановленому порядку 

банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру, 

- копії установчих документів, 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців, 

- копії паспорту керівника та головного бухгалтера. 

- копія ліцензії, якщо діяльність Поручителя підлягає ліцензуванню.  

5.2. Пакет документів, який надається для прийняття рішення на 

отримання кредиту  (після відбору проектів комісією Мінрегіону): 

а) для юридичних осіб: 

- проектно-кошторисну документацію проекту; 

- договір про виконання передбачених проектом робіт з графіком 

виконання робіт; 

- дозвільні документи - рішення (дозвіл, згода тощо) уповноважених 

органів/посадових осіб або власників юридичних осіб, відповідно до 

установчих документів Позичальника, на: 

- отримання кредиту, 

- передачу майна в заставу (іпотеку). Передача в заставу (іпотеку) майна, 

що є об‗єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється після 

отримання згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, 

до сфери господарського відання якого належить відповідне державне чи 

комунальне підприємство, 

- дозвільні документи на виконання ремонтно-будівельних робіт; 

- документи щодо призначення осіб уповноважених укладати договори з 

Фондом; 

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна про 

відсутність обтяжень (обмежень). 

б) для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

- проектно-кошторисну документацію проекта; 

- договір про виконання передбачених проектом робіт з графіком 

виконання робіт 

- документи щодо підтвердження повноважень особи для укладання 

договорів з Фондом; 

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна про 

відсутність обтяжень (обмежень); 

- рішення загальних зборів про отримання кредиту та передачі майна в 

заставу (іпотеку); 
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- рішення загальних зборів про затвердження договорів (угод), укладених 

на суму, якщо вона перевищує обмеження, визначені в статуті Об'єднання;  

- рішення загальних зборів про реконструкцію та ремонт будинку або про 

зведення господарських споруд; 

- довідку з Банка про суми коштів на рахунках Об'єднання . 

5.3. Копії документів надаються разом з оригіналами цих документів.  

Копії документів, які відповідно до вимог цього Положення, не 

завіряються нотаріально або органом, який їх видав, повинні бути завірені 

Позичальником або Поручителем (містити печатку юридичної особи, підпис 

уповноваженої особи підприємства та дату).  

5.4. Документи перелічені в цьому розділі Положення зберігаються в 

кредитній справі Позичальника. 

5.5.Для прийняття остаточного рішення щодо надання кредиту Регіональне 

управління Фонду може вимагати інші документи, у яких виникне необхідність 

під час розгляду пакету документів або для укладання договорів.  

5.6. У разі подання позичальником або поручителем документів, що 

містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, 

передбаченому законодавством.  

РОЗДІЛ 6. ПОРУКА 

6.1. Порука повинна забезпечувати виконання зобов‗язання позичальника 

за кредитним договором. 

6.2. Договір поруки оформлюється виключно у письмовій формі.  

6.3. Договір поруки укладається одночасно з укладенням кредитного 

договору або не пізніше 5 (п‗яти) робочих днів з дати укладення кредитного 

договору.  

Перерахування кредитних коштів здійснюється лише після укладення 

договору поруки. 

РОЗДІЛ 7 . КРЕДИТНИЙ ПРОЦЕС 

7.1. Етапи кредитного процесу. 

Процес кредитування юридичних осіб, у тому числі об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, складається з наступних етапів: 

 подання пакету документів для аналізу платоспроможності та 

техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) проекта до Регіонального 

управління Фонду , 

 оцінка Регіональним управлінням Фонду фінансового стану (класу) 

позичальника (поручителя), офіційне надання позичальникові висновку щодо 

платоспроможності, 

 подання позичальником комісії Мінрегіону техніко-економічного 

обґрунтування (розрахунку) проекта та позитивного висновку Регіонального 

управління Фонду щодо платоспроможності, 

 розгляд комісією Мінрегіону проектів, на кредитування яких 

можуть бути спрямовані кошти пільгового кредиту, 

 затвердження Мінрегіоном на підставі рішень комісії переліку 

проектів для надання кредитів, визначення позичальників та інформування 
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листом про це Фонд, 

 інформування Регіональними управліннями Фонду позичальників, 

які пройшли відбір проектів комісією Мінрегіона; 

 подання Регіональному управлінню Фонду проектно-кошторисної 

документації та документів визначених п.5.2, цього Положення,  

 прийняття Регіональним управлінням Фонду рішення про надання 

кредиту в межах наявних кредитних ресурсів, 

 розгляд рішення про надання кредиту Кредитним Комітетом 

Фонду; 

 розгляд та погодження правлінням Фонду рішення про надання 

кредиту; 

 оформлення кредитного договору та договорів забезпечення, 

 видача кредиту, 

 моніторинг виконання зобов‘язань за договором, 

 погашення кредитної заборгованості, 

 передача кредитної справи в архів. 

7.2. Подання пакету документів на отримання кредиту. 

7.2.1. Пакет документів для отримання кредиту надаються позичальником 

до відбору проектів комісією Мінрегіону та після відбору проектів комісією 

Мінрегіону. 

На першому етапі надаються документи, необхідні для проведення 

попереднього аналізу щодо можливості надання кредиту за списком, згідно 

пункту 5.1.цього Положення. 

На другому етапі надаються документи, необхідні для прийняття 

остаточного рішення про можливість надання кредиту: всі інші документи із 

пакету документів на отримання кредиту, передбачені пунктом 5.2 цього 

Положення. 

7.2.2. При отриманні документів перевіряється наявність дати 

виготовлення (заповнення) документів, підписи посадових осіб та печатки 

позичальника (поручителя). 

Підчистки та виправлення на документах не допускаються. 

7.3. Оцінка платоспроможності Позичальника.  

7.3.1. Для прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання 

кредиту здійснюється оцінка фінансового стану (класу) позичальника 

відповідно до Методики оцінки фінансового стану позичальників – юридичних 

осіб, Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву». 

7.3.2. Оцінка фінансового стану (класу) позичальника (поручителя) 

здійснюється в автоматизованому режимі засобами програмного забезпечення. 

7.3.3. Отримати кредит відповідно до цього Положення можуть 

позичальники, які мають фінансовий стан (клас) не нижче „С‖, розрахований 

відповідно до Методики оцінки фінансового стану позичальників – юридичних 

осіб, Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву». До поручителів, 
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застосовуються такі ж обмеження стосовно фінансового стану (класу), як і до 

позичальників. 

7.4. Порядок прийняття рішення щодо можливості надання кредиту. 

7.4.1. Рішення на видачу кредиту приймається Регіональним управлінням 

Фонду, розглядається Кредитним Комітетом та погоджується правлінням 

Фонду. 

7.4.2. Протокольне рішення Правління Фонду про погодження рішення 

Регіонального управління Фонду на видачу кредитів дійсне протягом 30 

календарних днів. У випадку, коли протягом 30 календарних днів від дати 

прийняття Правлінням Фонду відповідного рішення з позичальником не 

укладено кредитний договір з вини позичальника, рішення про надання кредиту 

втрачає чинність. 

7.4.3. Встановлюється наступний регламент прийняття рішень: 

- аналіз платоспроможності позичальника та інших показників, що 

підтверджують можливість повернення пільгового кредиту, проводиться 

Регіональним управлінням Фонду у місячний строк  

- інформування Регіональними управліннями Фонду позичальників, які 

пройшли відбір проектів комісією Мінрегіона- 5 календарних днів з дня 

отримання Регіональним управлінням Фонду відповідної інформації; 

- після затвердження та подання Регіональному управлінню Фонду 

позичальником проектно-кошторисної документації Регіональне управління 

Фонду в межах наявних кредитних ресурсів приймає у місячний строк рішення 

про надання пільгового кредиту. Черговість надання пільгових кредитів 

визначається за датою подання позичальником проектно-кошторисної 

документації регіональному управлінню Фонду. У разі одночасного подання 

проектно-кошторисної документації перевага надається позичальникові, який 

претендує на надання кредиту меншого розміру; 

-  розгляд рішення про надання кредиту Кредитним Комітетом Фонду - 10 

календарних днів з дня отримання від Регіонального управління повного пакету 

документів; 

-розгляд та погодження правлінням Фонду рішення про надання кредиту– 

протягом 10 календарних днів з дня отримання рішення Кредитного комітету 

Фонду; 

- оформлення кредитного договору та договорів забезпечення– протягом 10 

календарних днів з дня отримання рішення Правління Фонду. 

7.5. Порядок укладання кредитних договорів та договорів 

забезпечення. 

7.5.1. Підготовка проектів кредитних договорів та договорів забезпечення 

здійснюється на підставі протокольного рішення правління Фонду на видачу 

кредиту. 

7.5.2. При укладанні кредитних договорів та договорів забезпечення 

використовуються типові форми договорів, затверджені Правлінням Фонду. 
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7.5.3. Кредитні договори та договори забезпечення укладаються 

директорами Регіональних управлінь Фонду на підставі наданих їм 

довіреностей. 

7.5.4. У кредитному договорі визначаються наступні істотні умови: цільове 

призначення кредиту, сума кредиту, строк кредиту, вид та опис забезпечення, 

розміри процентних ставок та комісій. 

У договорі застави (іпотеки) визначаються наступні істотні умови: 

реквізити кредитного договору (№, дата), сума кредиту (ліміт кредитної лінії), 

розмір процентної ставки, кінцевий строк виконання зобов‗язань за кредитним 

договором, опис та заставна вартість предмету застави (іпотеки). 

7.5.6. Кредитні договори та договори забезпечення можуть підписуватися з 

боку контрагентів (позичальника, заставодавця (іпотекодавця), поручителя) 

лише посадовими особами, чиї повноваження підтверджено належним чином.  

7.5.7. Договори забезпечення як правило укладаються одночасно з 

укладенням кредитного договору. У виключних випадках, якщо укладення 

договорів забезпечення не відбулося з вини Позичальника на протязі 5 (п‗яти) 

робочих днів з дня укладення кредитного договору, Фонд має право відмовити 

у видачі кредиту. 

7.5.8. Після припинення дії кредитних договорів та договорів забезпечення 

в зв‗язку з повним виконанням позичальником зобов‗язань за кредитним 

договором, оригінали кредитних договорів та договорів забезпечення, 

додаткових угод до них зберігаються разом з кредитною справою 

Позичальника. 

7.6. Порядок видачі кредитів. 

7.6.1. Для отримання кредиту до підписання кредитного договору 

Позичальник відкриває в органах Казначейства рахунок за балансовім 

рахунком 3712 для зарахування коштів пільгового кредиту. 

7.6.2. Одночасно з укладенням кредитного договору Позичальник надає 

доручення на розпорядження рахунком, відкритим в органах Казначейства, 

директору Регіонального управління Фонду. 

7.6.3. Фактичне перерахування коштів кредиту на рахунок Позичальника, 

відкритий в органах Казначейства, здійснюється лише за наявності підписаних 

кредитного договору, договору забезпечення та договору страхування застави 

(іпотеки) відповідно до вимог Фонду. 

7.6.4. Перерахування кредитних коштів з рахунку Позичальника, 

відкритого в органах Казначейства, здійснюється Регіональним управлінням 

Фонду за дорученням Позичальника у відповідності до графіка фінансування. 

7.6.5. Перерахування коштів здійснюється за умови документального 

підтвердження обсягу виконаних робіт: 

а) в разі , якщо кошти надаються для будівництва, 

реконструкції,капітального ремонту, то документами, які підтверджують обсяг 

виконаних робіт - є довідка від особи, яка проводить нагляд, акти виконаних 

робіт; 



 

95 

б) в разі, якщо кошти надаються для встановлення приладів, обладнання то 

документи, які підтверджують обсяг виконаних робіт - є акти виконаних робіт, 

акти приймання-передачи, акти про пуско-налагоджувальни роботи, 

проведення випробувань, сертифікати на обладнання. 

7.7. Порядок нарахувань процентів. 

7.7.1. Якщо день нарахування процентів припадає на неробочий день - 

нарахування процентів здійснюється в робочий день напередодні. 

Нарахування процентів здійснюється за методом „факт/факт‖, тобто для 

розрахунку процентів приймається фактична кількість днів за яку здійснюється 

нарахування процентів та фактична кількість днів у році. 

Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості за 

фактичний час користування кредитом, включаючи день видачі та не 

включаючи день повернення кредиту. 

7.8. Кредитний моніторинг. 

7.8.1 Директор регіонального управління фонду забезпечує організацію 

моніторингу виконання зобов‘язань за кредитними договорами у Регіональних 

управліннях Фонду.  

7.8.2. Моніторинг кредитної операції складається з наступних основних 

етапів: 

 контроль за дотриманням встановлених форм договорів на етапі 

оформлення видачі кредиту, 

 контроль за проведенням своєчасної державної реєстрації застави/ 

іпотеки в відповідних державних реєстрах, 

 контроль за дотриманням вимог Фонду в частині страхування майна, 

переданого в заставу/іпотеку, 

 контроль за повнотою сплати власного внеску позичальником (за 

наявності), 

 контроль цільового спрямування кредитних коштів, 

 аналіз платоспроможності позичальника, визначення групи ризику 

кредитної операції, 

 контроль за своєчасністю погашення кредиту та сплати нарахованих 

процентів, 

 контроль виконання позичальником зобов‗язань за кредитним 

договором та договором забезпечення, 

 моніторинг стану збереження предмету застави (іпотеки). 

У процесі моніторингу предмета застави (іпотеки) Фонд може залучати до 

перевірок заставленого майна третіх осіб, зокрема, страхові компанії, в яких 

застрахована застава (іпотека), професійних суб‗єктів оціночної діяльності, 

якими визначалась ринкова вартість застави (іпотеки), сервісні центри/станції 

техобслуговування (для автотранспорту) та отримувати від них акти (довідки) 

про перевірки наявності та стану предмета застави (іпотеки). 
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7.9. Пролонгація кредитного договору. 

7.9.1. Пролонгацією кредитного договору вважається відстрочення 

кінцевого строку погашення кредиту в разі наявності заборгованості за 

кредитним договором. 

7.9.2. Фонд має право здійснювати пролонгацію кредитного договору, за 

наявності однієї з наступних підстав: 

 якщо кредитна експертиза господарської (підприємницької) діяльності 

позичальника свідчить, що позичальник зазнає лише тимчасових фінансових 

труднощів та наявні реальні перспективи виконання зобов‗язань за кредитом 

протягом терміну пролонгації кредиту, 

 позичальник своєчасно сплачує проценти (комісії) за кредитом, 

 рейтинг ризику не нижче класу „С‖, 

 структура забезпечення та вартість предмета заставою (іпотеки) у разі 

реалізації забезпечать покриття заборгованості Позичальника за кредитним 

договором, 

 поручитель має рейтинг ризику не нижче класу „С‖, якщо в 

забезпечення виконання зобов‗язань за кредитом оформлено поруку. 

7.9.3. Рішення про пролонгацію кредитного договору приймається у 

порядку, встановленому для прийняття рішення про видачу кредиту. 

До заяви на пролонгацію кредитного договору позичальник повинен 

надати (за наявності): копії договорів/ контрактів грошові надходження за 

якими будуть джерелом погашення кредиту; розшифровки 

дебіторської/кредиторської заборгованості на дату подання заяви, в разі 

наявності простроченої дебіторської заборгованості – акти звірки з такими 

дебіторами, в яких повинен бути вказаний плановий термін погашення такої 

заборгованості; довідки про обороти за рахунками в інших банках (як мінімум 

за останній рік або за період, за який в Фонді відсутня така інформація 

(помісячно). 

7.9.4. Рішення на пролонгацію кредитного договору може прийматися за 

одним кредитним договором 1 раз на строк до 6 місяців. 

7.9.5. Пролонгація кредитного договору здійснюється шляхом оформлення 

додаткової угоди до кредитного договору. При пролонгації кредитного 

договору відповідні зміни вносяться до договору забезпечення шляхом 

укладення додаткових угод. 

7.9.6. Пролонгація кредитного договору, забезпеченням повернення якого є 

порука третьої особи, здійснюється після проведення оцінки фінансового стану 

(класу) поручителя та отримання від нього письмової згоди на пролонгацію. 

7.9.7. Пролонгація кредитного договору здійснюється за умови пролонгації 

договору страхування заставленого майна. 

7.10. Погашення заборгованості за кредитом може здійснюватися: 

 в терміни, встановлені кредитним договором, 

або 

 достроково, за ініціативою позичальника, 

або 
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 достроково, за ініціативою Фонду. 

7.10.2. Погашення заборгованості за кредитом здійснюється в строки 

встановлені кредитним договором, шляхом перерахування коштів на рахунок 

Позичальника, відкритий в органах Казначейства. 

7.10.3. Позичальник має право на дострокове погашення кредиту або його 

частини з власної ініціативи в разі наявності в нього вільних грошових коштів, 

попередньо попередивши про це Фонд за 30 календарних днів. 

7.10.4. У разі наявності невиконаних позичальником 

(заставодавцем/іпотекодавцем) умов кредитних договорів та договорів 

забезпечення, в т.ч. затримання погашення платежу за кредитом (його 

частиною) та/або нарахованими процентами, не відшкодування витрат 

Регіонального управління Фонду тощо, Фонд має право вимагати дострокового 

повернення кредитних коштів у порядку, встановленому в кредитному 

договорі.  

7.10.5. Погашення заборгованості здійснюється Позичальником 

(Поручителем) в безготівковій формі на рахунок Регіонального управління 

Фонду, відкритий у Банку, з послідуючим зарахуванням зазначених коштів 

Регіональним управлінням Фонду відповідно до їх цільового призначення в 

установленому порядку. Погашення заборгованості здійснюється у 

відповідності до кредитного договору та у порядку черговості, встановленого 

пунктом 4.1.4 цього Положення. 

7.10.6. Якщо день погашення заборгованості за кредитом у відповідності 

до, встановленого кредитним договором строку, припадає на неробочий 

(вихідний, святковий чи інший) день, погашення заборгованості за кредитом 

здійснюється у попередній робочий день. 

7.11. Неустойка (штраф, пеня) за кредитними операціями. 

7.11.1. За порушення строків погашення кредитної заборгованості та інших 

умов кредитування, передбачених цим Положенням та кредитним договором, 

позичальник (заставодавець/іпотекодавець, поручитель) несе відповідальність 

згідно з умовами кредитного договору та договору забезпечення у вигляді: 

- пені, 

- штрафу. 

7.11.2. Пеня сплачується за порушення строків погашення кредиту, 

нарахованих процентів в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої 

на день сплати, за кожен день наявної простроченої заборгованості. 

7.11.3. Штраф сплачується за кожен встановлений факт порушення 

позичальником нижченаведених умов кредитного договору та/або договору 

забезпечення у наступних розмірах: 

- порушення строків страхування предмету забезпечення – 1% від суми 

кредиту; 

- неповідомлення Фонду в письмовій формі про здійснення переводу 

активів до статутних фондів інших підприємств, про наявність претензій та 

позовів з боку третіх осіб до позичальника – 1% від суми кредиту; 
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- здійснення обтяження предмета застави (іпотеки) за кредитом Фонду 

іншими зобов‗язаннями без письмової згоди на те Фонду – 10% від суми 

кредиту; 

- неповідомлення Фонду про внесення змін в установчі документи, про 

зміну фактичного місцезнаходження, контактних номерів телефонів (вказаних в 

анкеті позичальника), зміну засновників / акціонерів або керівного складу – 

0,5% від суми кредиту; 

- інші порушення умов кредитного договору або договорі забезпечення -

1% від суми кредиту. 

7.11.4. Рішення щодо зміни розміру неустойки (пені, штрафів) або їх 

незастосування за наявності об‗єктивних поважних причин приймається у 

порядку, встановленому для прийняття рішення про видачу кредиту. 

7.11.5. Порядок нарахування та сплати неустойки (пені, штрафу). 

Нарахування пені здійснюється в останній робочий день місяця за період з 

дня виникнення простроченої заборгованості по передостанній робочий день 

місяця. 

Сплата пені здійснюється в день погашення простроченої заборгованості. 

Сплата штрафів здійснюється у наступному календарному місяці з дати 

встановлення факту порушення та направлення листа–вимоги позичальнику 

(заставодавцю/іпотекодавцю) одночасно із здійсненням чергового платежу за 

кредитним договором. 

Не усунення порушення протягом відведеного для цього терміну є 

підставою для Регіонального управління Фонду вимагати від Позичальника 

(Поручителя) дострокового виконання зобов‘язань за кредитним договором 

шляхом погашення всієї суми заборгованості за кредитним договором. 

7.12. Вилучення запису про обтяження предмету застави (іпотеки). 

Протягом 10 робочих днів з дня повного погашення основного боргу за 

кредитом та нарахованим процентам (комісіям) Регіональним управлінням 

Фонду здійснюються заходи направлені на вилучення запису про обтяження 

предмету застави (іпотеки) з відповідного державного реєстру. 

7.13. Кредитна справа позичальника. 

7.13.1. Пакет документів на отримання кредиту, наданий клієнтом (п.5.2, 

5.3 цього Положення) оформляється в кредитну справу позичальника . 

7.13.2. До кредитної справи також додаються документи, які отримані 

Фондом в процесі кредитного моніторингу. 

7.13.3. Кредитні справи, протокольні рішення правління, Кредитного 

комітету Фонду повинні зберігатись не менше 5 (п‗яти) років з дати закінчення 

строку дії кредитного договору.  
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«Про Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими 

кредитами на 2013-2015 роки» 

 

Про Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими 

кредитами на 2013-2015 роки 

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження 

енергозберігаючих заходів через механізм кредитування об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів, керуючись пунктом 22 статті 26, пунктом 3 статті 30 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні‖, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

  
1. Затвердити Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими 

кредитами на 2013-2015 роки (далі-Програма), згідно з додатком. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради №29/39 від 

25.07.2013 «Про Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими в 

фінансових установах короткостроковими кредитами». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань планування соціально-економічного розвитку,  бюджету та фінансів 

 (Чернецький О.О.), постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження 

(Бондарук Р.А.) та  заступника  міського  голови Соколовську Л.М. 

Міський голова                                                                        Микола Романюк 

Додаток 1  

до Програми                                           

Прогнозоване ресурсне забезпечення  

Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 

2013-2015 роки 
млн.грн 

Обсяг коштів, які 

планується залучити на 

виконання програми 

Етапи 

виконання програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 
І ІІ ІІІ 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Обсяг ресурсів усього,  

у тому числі:  

міський бюджет 

 

0,5 

 

1,5  

 

2,0  

 

4,0 

 

кошти не бюджетних джерел --- --- --- --- 

інші кошти --- --- --- --- 
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Додаток 2 

до Програми 

Примірний договір  

про надання часткової компенсації відсотків за залученими кредитами 

 

м.Луцьк                                                                             "___"___________20__р. 

 

Управління економіки Луцької міської ради в особі начальника 

управління Ковпак Любові Миколаївни, (надалі - Управління), що діє на 

підставі Положення про Управління економіки Луцької міської ради, рішення 

Луцької міської ради від______________№_____«Про Програму відшкодування 

відсоткових ставок за залученими кредитами на 2013-2015 роки»  (надалі - 

Програма), рішення виконавчого комітету від_____________ №____, з однієї 

сторони та_______________________ (надалі - Позичальник), уклали цей 

договір (далі - Договір) про наступне: 

1. Предмет договору 

Управління відшкодовує Позичальнику відсотки (або частину відсотків), 

сплачені ним за кредитним договором, укладеним з кредитно-фінансовою 

установою на цілі, передбачені Програмою, на умовах та в порядку, 

визначеному даним договором. 

2. Умови, порядок розрахунку та надання компенсації відсотків 

Управління зобов'язане виплачувати Позичальнику компенсацію відсотків, 

сплачених Позичальником кредитно-фінансовій установі за користування 

Кредитом, за умови фактичного надходження Управлінню бюджетних коштів 

на такі цілі та відсутності обставин визначених цим Договором і Програмою, 

які позбавляють Позичальника права на отримання компенсації відсотків. 

 Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами 

кредити становить дві облікові відсоткові ставки Національного Банку України, 

але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою. 

Розрахунковий розмір компенсації відсотків, що підлягає виплаті 

Позичальнику, розраховується Управлінням відповідно до цього Договору. 

Відшкодування відсотків здійснюється щомісячно з моменту укладення даного 

Договору по 30 листопада поточного бюджетного року. Відшкодування 

відсотків за грудень місяць здійснюється за умови їх авансової сплати у 

листопаді місяці. 

Надання часткової компенсації відсотків Управлінням Позичальнику 

припиняється у випадку порушення Позичальником умов даного Договору. 

3. Обов'язки та права Сторін 

3.1. Управління зобов'язується: 

3.1.1. Забезпечувати Позичальника консультаціями та документацією з питань, 

що стосуються взаємних зобов'язань Сторін. 

3.1.2. Зареєструвати відповідно до укладеного Договору юридичні та фінансові 

зобов'язання в управлінні Державної казначейської служби України в місті 

Луцьку Волинської області. 
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3.1.3. Листом повідомляти за 10 (десять) календарних днів Позичальника щодо 

припинення надання Позичальнику часткової компенсації відсотків з 

обґрунтуванням причин такого припинення. 

3.1.4. Визначати розмір часткової компенсації відсотків. 

3.2. Позичальник зобов'язується: 

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Управлінню документи та 

інформацію, передбачені даним Договором та Програмою. 

3.2.2. Повідомляти Управління про зміну реквізитів Позичальника для 

отримання компенсації відсотків. 

3.2.3. Виконувати інші зобов'язання передбачені цим Договором. 

3.3 Управління має право: 

3.3.1. Вимагати від Позичальника надання документів та інформації, пов'язаних 

з наданням компенсації відсотків. 

3.3.2. Припинити виплату Позичальнику компенсації відсотків у випадках:  

- настання обставин визначених п. 2.5. цього Договору; 

- припинення дії договору Позичальника з кредитно-фінансовою установою. 

3.3.3. Здійснювати перевірку Позичальника на його відповідність вимогам, 

визначених у Програмі в період здійснення компенсації відсотків. 

3.4. Позичальник має право: 

3.4.1. У випадку належного виконання умов цього Договору та наявності права 

на отримання компенсації відсотків отримувати компенсацію відсотків, 

сплачених за кредитним договором, укладеним з кредитно-фінансовою 

установою на цілі, передбачені Програмою, в порядку визначеному цим 

Договором. 

3.4.2. Вимагати та отримувати від Управління інформацію та консультації з 

питань надання компенсації відсотків. 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього 

Договору та Законодавства. 

4.2. Позичальник несе відповідальність за достовірність передбачених 

Програмою документів, наданих Управлінню для отримання компенсації 

відсотків. 

4.3. Управління не відповідає перед кредитно-фінансовою установою за 

невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов'язків за 

кредитним Договором. 

4.4. Управління не відповідає перед Позичальником за невиконання або 

неналежне виконання кредитно-фінансовою установою її обов'язків за 

кредитним Договором. 

4.5. Управління не відповідає перед Позичальником за виконання зобов‘язань 

у разі відсутності фінансування на цілі Програми. 

4.6. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов 

цього Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не 
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могли передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх 

зобов'язань за цим Договором. 

5. Заключні положення 

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 

«___»______20__року, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, 

передбаченому цим Договором. 

5.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням 

норм Програми та Законодавства. 

5.3. У разі змін в Законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому 

Договорі, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір 

вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткового 

договору до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору. У 

випадках укладення додаткового договору до Кредитного договору, що 

впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей Договір в 

обов'язковому порядку вносяться відповідні зміни. 

5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори 

стосовно цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде 

неможливим та Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з дня початку переговорів, такий спір вирішується в судовому 

порядку. 

5.5. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути наданим відповідно до цього 

Договору, вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, 

кур'єром, надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про 

вручення) за адресою місцезнаходження Сторони або на іншу адресу, яка 

повідомлена Стороною відповідно до цього Договору. 

5.6.  Цей договір укладено у двох примірниках по одному для кожної Сторони, 

які мають однакову юридичну силу. 

 

6. Реквізити сторін 

 

Управління                                                               Позичальник 
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Дніпропетровська міська громадська організація 

«Асоціація захисту прав споживачів житлово-

комунальних послуг «Наш дім» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Дніпропетровськ, тел. (097)241-71-69, e-mail:osbb.dp@ukr.net 

 

mailto:osbb.dp@ukr.net


 

104 

 
Дніпропетровська міська громадська організація "Асоціація захисту 

прав споживачів житлово-комунальних послуг "Наш дім"була заснована 

07.04.2001 року та зареєстрована 25.10.2001 року. 

 

Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних прав та 

інтересів своїх членів та членів територіальної громади міста, провадження 

освітньої та наукової діяльності у сфері житлово-комунального господарства та 

місцевого самоврядування. 

  Асоціація «Наш дім» є фактично єдиною організацію в 

Дніпропетровській області, яка системно займається представленням та 

захистом інтересів ОСББ та ЖБК з часу свого заснування у 2001 році.  

З травня 2011 року Асоціація набула обласного статусу через об`єднання 

ОСББ та ЖБК Дніпропетровська, Кривого Рогу, Павлограду, Новомосковська 

та інших міст у єдину структуру.  

Зараз до Асоціації входить понад 200 будинків ОСББ та ЖБК, які у 

Дніпропетровську та Кривому Розі згуртовані у відповідно міську Асоціацію 

«Наш дім» та Асоціацію «Кривбасдобробут».  

Асоціація входить, як колективний член, до Спілки власників житла 

України (СВЖУ).  

Асоціацією за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» створений 

Ресурсний центр для ОСББ Дніпропетровської області, в рамках якого 

реалізуються такі заходи: 

- надання організаційної та методичної допомоги ініціативним групам із 

створення ОСББ; 

- надання консультацій діючим ОСББ та ЖБК; 

- адміністрування сайту osbb.dp.ua, на якому представлені методичні 

матеріали, необхідні для ОСББ; 

- проведення семінарів із організаційних, правових та господарських 

аспектів діяльності ОСББ;  

- видання методичної літератури для ОСББ: «Довідник споживача 

житлово-комунальних послуг», «Правовые и организационные аспекты 

деятельности ОСМД и ЖСК», «Управление многоквартирными домами с 

созданием ОСМД и участием управляющей компании», «Практическое пособие 

для председателя ОСМД и ЖСК» 

- видання СД-диску «Створення та діяльність ОСББ. Збірка документів». 

Другим, не менш важливим напрямом діяльності Асоціації є лобіювання 

інтересів ОСББ та ЖБК області перед органами влади та комунальними 

монополістами.  

Серед важливих досягнень Асоціації: 

- щорічне виділення фінансування на капітальний ремонт будинків ОСББ 

та ЖБК з міських бюджетів Дніпропетровська та Кривого Рогу; 
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- початок відкриття МКВП «Дніпроводоканал» особових рахунків на 

послуги водопостачання та водовідведення жителям будинків ОСББ та ЖБК 

Дніпропетровська; 

- налагодження успішної взаємодії з органами державного управління та 

місцевого самоврядування, а саме: 

• включення співголови Асоціації К.Чижик до складу комісії НКРЕ з 

питань стосунків з ОСББ та ЖБК та активна участь у ній; 
 

 
Голові Дніпропетровського  

обл. територіального 

відділення        

Антимонопольного  

комітету України 

Кучугура Н.В. 

 

Керівника ОСББ «ГУДЗОН» 

Яценко М.В. 

м. Дніпропетровськ 

вул. Героїв Сталінграда, 108. 

067 887-12-57 

СКАРГА 

Згідно ст.355 Цивільного Кодексу України, майно, що є у власності двох 

або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності 

(спільне майно). Багатоквартирний будинок ЯК ЦІЛІСНІСТЬ є спільною 

частковою власністю власників всіх приміщень у цьому будинку, що створили 

ОСББ.  

Порядок  визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді розроблено відповідно до Закону України від 24 червня 2004 

року N 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги». Відповідно до  Порядку  

органами  місцевого   самоврядування, власниками житлових   будинків(!!!)   

визначаються   виконавці  житлово-комунальних послуг, серед яких послуга   з 

централізованого  опалення,   централізованого   постачання холодної та 

гарячої води, централізованого водовідведення 

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження Порядку 

визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» 

власник (власники) житлових будинків бажає (бажають)  визначити  виконавця 

житлово-комунальних послуг самостійно. 

Рішенням сесії від 14.09.11 № 26/15 "Про визначення виконавців 

житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної власності 

територіальної громади м. Дніпропетровська" та  19.10.11 № 29/16 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 14.09.11 № 26/15 «Про визначення 

виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної 

власності територіальної громади м. Дніпропетровська»  визначено виконавцем 
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послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого 

водовідведення для населення, що мешкає у житловому фонді комунальної 

власності м. Дніпропетровська. 

Протоколом загальних зборів №7  членів ОСББ «ГУДЗОН» від 

26.03.2011р.  члени ОСББ «ГУДЗОН» визнали виконавця послуг з 

водопостачання та водовідведення в будинку, в особі комунального 

підприємства «Дніпроводоканал».  

 31.10.11р. на  ім‘я керівника КП «Дніпроводоканал»  було подано 104 

особисті заяви (вхід. №879 –кол)  мешканців житлового будинку, з проханням 

відкрити особистий рахунок та надати можливість сплачувати за наданні 

послуги з водопостачання та водовідведення, безпосередньо на рахунок 

водопостачального підприємства. На сьогодні з часу реєстрації заяв минуло 

більше шести місяців – всі заяви проігноровані, жодної відповіді не 

отримано.   

 15.03.12р.  – подана заява ОСББ «ГУДЗОН» (вхід. №3066 від. 15.03.12р.)  

з проханням укласти договір на водопостачання та водовідведення. До заяви 

додавався весь необхідний перелік документів. На сьогодні з часу реєстрації 

заяв минуло більше трьох  місяців, жодної відповіді не отримано.   

   05.04.12р. подана заява ОСББ «ГУДЗОН» (вхід. №4230 від. 09.04.12р.)  з 

проханням укласти договір на обслуговування дворової каналізації. На 

сьогодні з часу реєстрації заяв минуло більше двох  місяців, жодної 

відповіді не отримано.  

 Тобто,  КП «Дніпроводоканал» взагалі ігнорує всі звернення з приводу 

укладання договорів, як з мешканцями так і з ОСББ. Додатково, хочу 

повідомити, що мешканцями деяких будинків міста КП «Дніпроводоканал» 

укладає індивідуальні договори, що  доводить диференційований підхід до 

питання укладання індивідуальних договорів, та порушення прав споживачів, 

що мають у власності квартири не комунального житлового фонду. 

Порушення на наш погляд полягають у відмові в укладенні договорів про 

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

безпосередньо з мешканцями будинків тих ОСББ «Гудзон», які визначили КП 

«Водоканал» виконавцем послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, та є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50, 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринках централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення шляхом дій суб‘єкта 

господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що 

призвели до звуження прав споживачів, які були б неможливими за умов 

існування значної конкуренції на ринку. 

Такі дії унеможливлюють здійснення оплати фактично спожитих 

житлово-комунальних послуг, а саме послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення та подальше отримання пільг та субсидій 

громадянами, яким діючим законодавством надано таке ПРАВО, так як при 
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відсутності відносин між водоканалом та кінцевим споживачем юридично не 

виникає можливості отримання виконавцем послуг відшкодування пільг та 

субсидій мешканцям ОСББ «Гудзон» 

Просимо Вашого особистого втручання в ситуацію захисту прав 

споживачів житлово-комунальних послуг, мешканців ОСББ «Гудзон», в межах 

компетенції Дніпропетровського Територіального відділення 

Антимонопольного Комітету України, оскільки КП «Дніпроводоканал» є 

монополістом на ринку житлово-комунальних послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, тому просимо сприяння підписанню 

договорів як з мешканцями, так й з ОСББ «Гудзон» (на місця загального 

користування) за окремими приладами обліку, згідно Постанови КМУ №630 від 

від 21 липня 2005 року. ОСББ «Гудзон» вважає дії КП «Дніпроводоканалу» 

такими, що протиричать монопольному законодавству, тому просимо 

оштрафувати КП «Дніпроводоканал» в межах передбачених законодавством.  

  Копію відповіді просимо направити за адресою Дніпропетровської обласної 

Асоціації ОСББ та ЖБК «Наш дім»: м.Дніпропетровськ, пров. Екіпажний, 

буд.2, корп..2, кВ. 32, Чижик Катерині Вікторівні, конт. Тел.. 097 241 71 69   

 

До листа додається:   1. Копія заяви вхід. №3066 від. 15.03.12р 

    2. Копія  заяви вих. № 162 від 05.04.12р; 

    3. Копія  заяви вих. № 155 від 13.03.12р; 

    4. Копія протоколу №7 від 26.03.11р.  

 

Голова правління ОСББ «ГУДЗОН» ___________________ Яценко М.В. 

Вих. 179 . від 06/.08/.12 р.  
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Після двох років перемовин Асоціації «Наш дім» з КП «Дніпроводоканал» 

узгоджено проекти договорів між КП «Дніпроводоканал» та з населенням і 

між КП «Дніпроводоканал» та з ОСББ і ЖБК. 

Особливості укладення договору з ОСББ/ЖБК: 

 ОСББ/ЖБК протокольно визначають виконавця послуги в особі КП 

«Дніпроводоканал» 

 Комерційним приладом обліку є прилад обліку, встановлений в 

технічно можливому місці для відбору води в місцях загального 

користування (полив, миття під’їздів і т.ін.) 

 Технічним розділом є межа балансової належності 

 В повірочний період нарахування проводяться протягом 2 місяців по 

середнім показанням за останні 3 місяці, в разі невстановлення приладу 

обліку більше терміну – нарахування будуть проводитись за нормативом 

 В разі встановлення загальнобудинкового обліку – різниця між 

загальним і поквартирними приладами обліку КП «Дніпроводоканал» 

самостійно розподіляє між тими квартирами, які не мають приладів обліку 

 

ДОГОВІР 

про надання послуг з централізованого  

постачання холодної води і водовідведенння 

_______________________________________    _________________ 20___ р.  

(населений пункт) 

_____________________________________________________  

(найменування виконавця)  

В особі 

____________________________________________________________,                   

(посада, прізвище, ім'я та по батькові), 

 що діє на підставі ____________________________________ 

                                                   (назва документа) ,  

затвердженого __________________________________________________ 

(коли і ким) (далі - виконавець), з однієї сторони, і 

_________________________  

                                                                                                   (прізвище, ім'я та 

по батькові)  

фізичної особи або ______________________________________________,  

                                                 (найменування юридичної особи),  

яка (який)   є   власником   (наймачем,  орендарем)  житлового  та 

нежитлового  приміщення   (будинку   садибного   типу,   квартири, 

господарських та інших нежитлових приміщень) (далі - споживач),  з другої 

сторони, уклали цей договір про нижченаведене:   

Предмет договору 

     1. Виконавець  зобов'язується  своєчасно надавати споживачеві 

відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної   води   і   

водовідведення,   а  споживач зобов'язується   своєчасно   оплачувати    
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надані    послуги    за встановленими  тарифами  у  строки  і  на  умовах,  що 

передбачені договором.  

     2. Суб'єкти користування послугами:   

     1) власник (наймач,  орендар) житлового приміщення (квартири) та члени 

його сім'ї - ___________________________________________;  

                                   (кількість осіб)  

     2) власник (орендар) нежитлового приміщення ________________;  

3. Характеристика засобів обліку води: 
Порядковий 

номер 

Вид 

засо

бу 

облі

ку 

Тип 

засо

бу 

облі

ку 

води 

Заводсь

кий 

номер 

Перші 

показання 

Місце 

встановлення 

Примітка 

    

 

          

 

Тарифи на послуги та їх загальна вартість 

4. Тарифи на послуги становлять:   

     1) з централізованого постачання холодної води _____  гривень  

за куб. метр;  

     2) з водовідведення _____ гривень за куб. метр.  

Оплата послуг здійснюється споживачем відповідно до тарифів для 

населення, діючих на момент отримання послуг, затверджених органом, 

уповноваженим на це Законом України. 

У випадку зміни тарифів, оплата послуг здійснюється споживачем за новими 

тарифами без зміни інших умов договору. Зміна тарифу відбувається з моменту 

набуття чинності відповідного рішення такого уповноваженого органу. 

5. Розмір   щомісячної  плати  за  надані  послуги  згідно  з нормативами  

(нормами)  споживання  на  момент   укладення   цього договору становить 

_________ гривень, у тому числі за:  

     централізоване постачання  холодної  води  ______  гривень за____ куб. 

метр;  

водовідведення ______ гривень за ____ куб. метр.  

6. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх 

показаннями згідно з  пунктами 10-11  Правил   надання   послуг   з  

централізованого  постачання холодної води  і  водовідведення  (далі  - 

Правила).  

7. Наявність пільг з оплати послуг _________________________, 

______________ 

 (назва законодавчого акта)  (відсотків)  

Оплата спожитих послуг 

8. Розрахунковим періодом є календарний місяць.  

     У разі застосування щомісячної системи оплати послуг  платежі вносяться   

не   пізніше   ____   числа   місяця,   що  настає  за розрахунковим.  

     У разі застосування авансової системи оплати  послуг  платежі вносяться 

за ____ місяців у розмірі _______ гривень.   
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9. Послуги оплачуються  ___________________________________.  

                                                                 (в безготівковій формі)  

     10. За наявності у квартирі засобів обліку  води  справляння  плати  за 

нормативами (нормами) споживання не допускається. 

     11. Засоби обліку води  встановлені  у квартирі  підлягають періодичній 

повірці.  

     Періодична повірка засобів обліку  води  проводиться  у  строк,  що не 

перевищує одного місяця.  За цей час споживач оплачує відповідні послуги у 

такому порядку:   

     з централізованого постачання  холодної  води  - згідно   із   

середньомісячними   показаннями  засобів  обліку  за попередні три місяці;  

     У разі  несправності  засобів обліку води, що не підлягає усуненню,  плата за 

послуги з моменту її  виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) 

споживання. 

     12. За  несвоєчасне  внесення  плати  із споживача стягується пеня у розмірі, 

встановленому законом. 

     13.  У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження  

якості,  зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників   від   

затверджених   нормативів   (норм)  споживання, виконавець проводить 

перерахунок розміру плати.  

Права та обов'язки сторін 

     14. Споживач має право на:  

     1) отримання своєчасно та належної якості  послуг  згідно  із законодавством 

та умовами цього договору;  

     2) отримання    в    установленому   законодавством   порядку інформації  

про  перелік  послуг,  їх  вартість,   загальну   суму місячного    платежу,   

структуру   тарифів,   нормативів   (норм) споживання, режиму надання послуг, 

їх споживчі властивості;   

     3) відшкодування  збитків,   завданих   його   майну   та/або приміщенню,  

шкоди,  заподіяної  його  життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання 

або ненадання послуг з вини виконавця;  

     4)  зменшення  розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх  не  в  

повному  обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних  та/або  

якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;  

5) усунення  виконавцем  виявлених недоліків у наданні послуг протягом 

установленого Кабінетом Міністрів України строку;  

     6) несплату  вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і 

членів  його  сім'ї  (у  разі  відключення  виконавцем холодної  води і  

опломбування  запірних  вентилів у квартирі    та   відновлення   надання 

відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби 

згідно з письмовою заявою;   

     7) зменшення розміру  плати  за  послуги  у  разі  тимчасової відсутності   

споживача  та/або  членів  його  сім'ї  на  підставі письмової заяви та 

офіційного документа,  що  підтверджує  його/їх відсутність  (довідка  з  
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місця  тимчасового  проживання,  роботи, лікування,  навчання,  

проходження військової  служби, відбування покарання);  

     8) перевірку  кількісних  та/або  якісних  показників надання послуг 

(якість і тиск води) у порядку,  встановленому Правилами, іншими актами 

законодавства України  та  цим  договором.  Витрати, пов'язані  з  перевіркою  

кількісних  іякісних показників надання послуг,  відшкодовуються   

виконавцем   у   разі   обґрунтованості звернення  споживача  та  споживачем  

-  у  разі необґрунтованості такого звернення;  

     9) установлення квартирних засобів  обліку  води та взяття їх на 

абонентський облік згідно законодавства;  

     10) періодичну  повірку,  обслуговування та ремонт квартирних засобів 

обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж в порядку 

визначеном законодавством;  

     11) ознайомлення  з  нормативно-правовими  актами   у   сфері житлово-

комунальних послуг;   

     12) внесення  за погодженням з виконавцем у договір змін (додаткової 

угоди),  що впливають на розмір плати за послуги;  

     13) звільнення від плати за послуги у разі  їх  ненадання  та отримання    

компенсації   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних 

робіт;  

     14) укладення з виконавцем договору  про  заміну  або  ремонт технічно   

несправних   санітарно-технічних  приладів,  пристроїв, обладнання та 

квартирних засобів обліку.  

     15. Споживач зобов'язаний:  

     1) оплачувати послуги в установлений договором строк;  

     2) повідомляти  виконавця   про   осіб,   строк   тимчасового проживання  

яких  у  квартирі   перевищив місяць,  а також протягом місяця про зміни,  що 

відбулися у  стані санітарно-технічного  та  інженерного обладнання (за 

умови  проведення  розрахунків  за  надані  послуги згідно з нормативами 

(нормами) споживання);  

     3) забезпечити   доступ  до  відповідної  інженерної  мережі, арматури,  

квартирних  засобів  обліку  води  і  теплової  енергії представників   

виконавця   за   наявності   в   них  відповідного посвідчення для:   

     ліквідації аварій - цілодобово;  

     встановлення і  заміни  санітарно-технічного  та  інженерного обладнання,   

проведення  технічного  та  профілактичного  огляду, зняття контрольних  

показань  засобів  обліку  води -  згідно  з  вимогами  нормативно-правових  

актів у сфері житлово-комунальних послуг;   

     4) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері житлово-

комунальних послуг;  

     5) забезпечувати  цілісність квартирних засобів обліку води та не 

втручатися в їх роботу;  

     6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги  сплачувати пеню в 

установленому законом розмірі;  
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     7) повідомляти  у  десятиденний  строк  виконавця  про втрату права на 

пільги;  

     8) своєчасно   вживати   заходів   до   усунення    виявлених 

несправностей,  пов'язаних з отриманням послуг,  що виникли з його вини;  

     9) за   власний   рахунок   проводити   ремонт   та    заміну санітарно-

технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;  

     10) своєчасно   проводити   підготовку   квартири і його санітарно-

технічних приладів,  пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-

зимовий період;  

     11) у разі встановлення  виконавцем  факту  несанкціонованого втручання   

в  роботу  засобів  обліку  води відшкодовувати  вартість  робіт  з   

проведення   їх   експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із 

законодавством;  

     12) відшкодовувати  виконавцю  витрати  з  проведення аналізу якісних 

показників послуг у разі необґрунтованості претензій.  

     16. Виконавець має право:  

     1) нараховувати  у  разі  несвоєчасного  внесення  споживачем плати   за   

надані   послуги   пеню   у   розмірі,  встановленому законодавством;  

     2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей  договір, що  

впливають  на розмір плати за послуги з оформленням додаткової угоди;  

     3) вимагати  від  споживача  дотримання   нормативно-правових актів у 

сфері житлово-комунальних послуг;  

     4) вимагати  від  споживача  своєчасного  усунення  виявлених 

несправностей,  пов'язаних з отриманням послуг,  що виникли з вини 

споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;  

     5) доступу  до приміщення споживача для ліквідації аварій,  у тому числі 

несанкціонованого,  відповідно до встановленого законом порядку   усунення  

недоліків  у  роботі  санітарно-технічного  та інженерного обладнання,  його 

встановлення  і  заміни,  проведення технічного   та   профілактичного   

огляду  і  перевірки  показань квартирних засобів обліку води відповідно  до 

законодавства;  

     6) у  разі  виникнення  сумнівів  щодо  правильності показань  квартирних 

засобів обліку холодної води  звернутися  до акредитованої  лабораторії для 

проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки в 

порядку визначеному законодавством;  

     17. Виконавець зобов'язаний:  

     1) своєчасно  надавати  споживачу  послуги   в   установлених обсягах, 

належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не   спричиняють   

шкоди   його   майну,   відповідно   до   вимог законодавства, Правил та цього 

договору;  

     2) інформувати   споживача   про  адресу  та  номер  телефону 

диспетчерської,  аварійної  або   аварійно-диспетчерської   служби 

(зазначаються  в  договорі  і  рахунках на сплату послуг,  а також 

розміщуються   на    дошках    оголошень    в    усіх    під'їздах 
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багатоквартирного   будинку,   а   також   на   дошках  оголошень, 

розташованих поблизу житлового будинку);  

3) надавати споживачеві в  установленому  порядку  інформацію про  

перелік  послуг,  їх  вартість,  загальну  вартість місячного платежу,  

структуру тарифів,  нормативи (норми) споживання,  режим надання послуг,  

їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки 

усунення аварій або інших порушень порядку надання  послуг,  а  також  

інформацію про Правила (зазначається у цьому  договорі,  а  також  

розміщується  на  дошці  оголошень   у приміщенні виконавця); 

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити 

періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, 

у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;   

5) узгодити  із  споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до 

проведення планових робіт всередині  житлового  приміщення  час доступу   

до   такого  приміщення  з  наданням  йому  відповідного письмового 

повідомлення;   

6) повідомляти споживача  про  плановану  перерву  в  наданні послуг  

через  засоби  масової  інформації, не пізніше ніж за 10 днів до її настання  

(крім  перерви,  що  настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із 

зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;   

7) відновлювати надання послуг за письмовою заявою  споживача шляхом  

зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі;   

8) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий  строк на 

абонентський облік квартирних засобів обліку;  

9) вести  облік  скарг (заяв,  вимог,  претензій) споживачів щодо  кількості  

та  якості  надання  послуг,  а  також  облік  їх виконання;   

10) зменшувати  розмір  плати  за  послуги  у разі тимчасової відсутності  

споживача  та/або  членів  його  сім'ї  на   підставі письмової  заяви  та 

офіційного документа,  що підтверджує його/їх відсутність  (довідка  з  місця  

тимчасового  проживання,  роботи, лікування,  навчання,  проходження  

військової служби,  відбування покарання);   

11) звільняти від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та виплачувати   

компенсацію   за   перевищення   строків  проведення аварійно-відбудовних 

робіт;  

12)  проводити  перерахунок розміру плати за надання послуг у разі  

ненадання  їх  або  надання  не  в повному обсязі,  зниження якості, зокрема 

відхилення їх кількісних та/або якісних показників від   затверджених   

нормативів   (норм)  споживання,  в  порядку, встановленому  Кабінетом  

Міністрів  України  та  визначеному  цим договором;  

     13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з  усунення 

виявлених   несправностей,  пов'язаних  з  отриманням  послуг,  що виникли з 

його вини;  

     14) відшкодовувати збитки,  завдані майну  та/або  приміщенню 

споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, що заподіяна його життю чи 
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здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг,  які 

визначаються відповідно до законодавства і цього договору;  

15) сплачувати  споживачу  неустойку  (штраф,  пеню)  у  разі ненадання 

послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, 

передбачених законодавством і цим договором;  

16) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства  та умов цього 

договору.  

Відповідальність сторін 

18. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором 

за:  

     1) недотримання  вимог  нормативно-правових  актів  у   сфері житлово-

комунальних послуг;  

     2) несвоєчасне  внесення  платежів за послуги - шляхом сплати пені у 

порядку визначеному законодавством;  

     3) втручання у роботу засобів обліку води;   

     4) порушення зобов'язань,  установлених законодавством і  цим 

договором.  

19. Виконавець несе відповідальність у разі:  

     1) неналежного  надання або ненадання послуг,  що призвело до 

заподіяння збитків,  завданих майну та/або  приміщенню  споживача, шкоди, 

що заподіяна його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування  

збитків;  

     2)  надання  послуг  не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема  

зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення  

розміру  плати  та  виплати  споживачеві компенсації за перевищення   

строків   проведення  аварійно-відбудовних  робіт  у розмірі,  встановленому  

законодавством. 

     3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;  

     4) порушення  зобов'язань,  установлених  цим  договором  або 

законодавством.   

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг 

від виконавця споживачеві  

     20. Точками  розподілу,  в  яких здійснюється передача послуг  від 

виконавця споживачеві, є:  

Комерційного розподілу: 

     1) у багатоквартирному будинку послуги з:  

     постачання холодної   води   -   після  першої водозапірної  арматури  на  

відгалуженні  від  стояка  у  квартирі споживача;   

     водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів;  

Технічного розподілу: 

2) у точці на межі балансового розмежування мереж між Виконавцем 

послуги та __________________.  

Порядок встановлення факту неналежного наданняабо ненадання 

послуг та розв'язання спорів 
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     21. У   разі   неналежного   надання   або  ненадання  послуг виконавцем 

споживач повідомляє про це виконавця в усній  формі  за допомогою 

телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому 

договорі.   

     У повідомленні зазначається прізвище,  ім'я та  по  батькові, точна  адреса  

проживання  споживача,  а  також  найменування виду неналежно наданої 

або ненаданої  послуги.  Повідомлення  споживача незалежно   від   його   

форми  (усна  або  письмова)  обов'язково реєструється представником 

виконавця у журналі  реєстрації  заявок споживачів.    Представник   

виконавця   зобов'язаний   повідомити споживачеві  відомості  про  особу,  

яка   прийняла   повідомлення (прізвище,  ім'я та по батькові), реєстраційний 

номер повідомлення та час його прийняття.  

     22. Представник виконавця,  якому відомі причини  неналежного надання 

або ненадання послуг,  зобов'язаний невідкладно повідомити про  це  

споживача  та  зробити  відповідну  відмітку  в   журналі реєстрації  заявок,  

що  є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або 

ненадання послуг.  

     23. Представник   виконавця,   якому   не   відомі    причини неналежного 

надання або ненадання послуг,  зобов'язаний узгодити зі споживачем точний 

час та дату встановлення факту ненадання послуг,  

надання  їх  не  у  повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних 

показників надання послуг.  У разі необхідності проведення такої  перевірки  

у  приміщенні  споживача  представник  виконавця повинен з'явитися до 

споживача не пізніше визначеного  у  договорі строку.  

     24. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних 

показників надання послуг споживач і виконавець визначають час  і дату 

повторної перевірки,  для проведення якої запрошується представник 

уповноваженого органу виконавчої влади  та/або  органу місцевого   

самоврядування,   а   також   представник   об'єднання споживачів.  За  

результатами   проведення   повторної   перевірки складається  акт про 

неналежне надання або ненадання послуг,  який підписується  споживачем   

(його   представником),   представником виконавця,  представниками  

уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу  місцевого  

самоврядування,  а  також  представником об'єднання споживачів.  

     25. За  результатами  перевірки складається акт-претензія про неналежне 

надання або ненадання  послуг  (далі  -  акт-претензія), який  підписується  

споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. 

Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та 

виконавця.  

     26. У  разі  неприбуття представника виконавця в установлений договором 

строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників    або    

необґрунтованої    відмови   від   підписання акта-претензії такий акт 

вважається дійсним,  якщо його  підписали не менш як два споживачі.  
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     27. Акт-претензія    реєструється    уповноваженими   особами виконавця у 

журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до   Правил.   

Виконавець  зобов'язаний  розглянути  такий  акт  і повідомити  протягом  

трьох  робочих   днів   споживача   про   її задоволення  або про відмову у 

задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови.  У разі  ненадання  

протягом  установленого  строку виконавцем   відповіді  вважається,  що  він  

визнав  викладені  вакті-претензії факти неналежного  надання  або  

ненадання  послуг. Спори  щодо задоволення претензій споживачів 

розв'язуються у суді. Споживач  має  право  на   досудове   розв'язання   

спору   шляхом задоволення пред'явленої претензії.  

Форс-мажорні обставини 

     28. Сторони  звільняються  від  відповідальності згідно з цим договором у 

разі настання дії непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює  

надання  відповідної  послуги   згідно   з   умовами договору.  

Строк дії договору  

29. Цей договір укладається на_________________________________  

                                            (строк)  

і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку 

продовженим,  якщо  за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін 

не  буде  письмово  заявлено  про  його  розірвання  або необхідність 

перегляду.  

30. Договір може бути розірваний достроково у разі:  

     зникнення потреби  в  отриманні послуги або відмови споживача від 

користування послугами виконавця;  

     переходу права власності (користування) на квартиру  (будинок садибного 

типу) до іншої особи;  

     невиконання умов договору сторонами договору.  

     31. Договір   складено   у  двох  примірниках,  один  з  яких зберігається у 

споживача, другий - у виконавця.  

Інші умови  

__________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

     Телефони спеціального виклику у  разі  виникнення  аварій  та інших 

надзвичайних ситуацій ______________________________________  

     Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж  

 ________________________________________________________________  

               (адреса і телефон виконавця послуг)   

     Органи, які відповідно до законодавства  здійснюють  контроль за  

дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної води  і водовідведення:  

Центральний орган     виконавчої     влади      з      питань житлово-

комунального господарства:  

адреса ___________________________ телефон _______________________  



 

119 

     Державна житлово-комунальна інспекція:   

адреса ___________________________ телефон _______________________   

Територіальний орган Держспоживстандарту:   

назва ____________________________________________________________  

адреса ___________________________ телефон _______________________   

Структурний підрозділ     з    питань    житлово-комунального  

господарства місцевої державної адміністрації:  

 назва ____________________________________________________________  

 адреса ___________________________ телефон _______________________   

Територіальний орган Державної житлово-комунальної інспекції:  

 назва ____________________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

Виконавчий комітет міської, сільської, селищної ради:  

назва ____________________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

Адреси і підписи сторін  

           Виконавець                        Споживач 

 _______________________________   _______________________________  

 (прізвище, ім'я та по батькові)   (прізвище, ім'я та по батькові)   

 адреса ________________________   адреса ________________________  

  _______________________________   _______________________________   

 телефон ________________________  телефон _______________________  

  _______________________________   _______________________________  

             (підпис)                        (підпис)  

  М.П.  
 

ДОГОВІР 

про надання послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення 

__________________________________                                   ____ 20___ р. 
(населений пункт) 

________________________________________________________________  
(найменування виконавця) 

В особі __________________________________________________,                   

(посада, прізвище, ім'я та по батькові), 

 що діє на підставі ______________________________________ 

(назва документа) , 

затвердженого __________________________________________________ 

(коли і ким) (далі - виконавець), 

з однієї сторони, і _______________________________________________  
(голова правління, прізвище, ім'я та по батькові) 

юридичної особи _____________________________________________,  

(найменування юридичної особи), 

яке (який)   є  представником співвласників    (далі - споживач),  з другої 

сторони, уклали цей договір про нижченаведене:  
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І. Предмет договору  

     1. Виконавець  зобов'язується  своєчасно надавати споживачеві 

відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної   води   

і   водовідведення,   а  споживач зобов'язується   своєчасно   оплачувати    

надані    послуги    за встановленими  тарифами  у  строки  і  на  умовах,  

що передбачені договором.  

     2. Суб'єкти користування послугами в місцях загального користування:   

     1) Споживач - _________________________________________________;                                  

     3. Характеристика засобів обліку води – Додаток№2  

Тарифи на послуги та їх загальна вартість  
     4. Тарифи на послуги становлять:  

     1) з централізованого постачання холодної води _______  гривень за 

куб. метр;  

     2) з водовідведення ________ гривень за куб. метр.  

Оплата послуг здійснюється споживачем відповідно до тарифів для 

населення, діючих на момент отримання послуг, затверджених органом, 

уповноваженим на це Законом України. 

У випадку зміни тарифів, оплата послуг здійснюється споживачем за 

новими тарифами без зміни інших умов договору. Зміна тарифу 

відбувається з моменту набуття чинності відповідного рішення такого 

уповноваженого органу. 

     5. Розмір   щомісячної  плати  за  надані  послуги  згідно  з нормативами  

(нормами)  споживання  на  момент   укладення   цього договору становить 

_________ гривень, у тому числі за:  

          централізоване постачання  холодної  води  ______  гривень за ____ 

куб. метр;  

          водовідведення ______ гривень за ____ куб. метр.  

     6. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води 

справляється за їх показаннями згідно з  пунктами 10-11  Правил   надання   

послуг   з  централізованого  постачання холодної води  і  водовідведення  

(далі  - Правила).  

Оплата спожитих послуг 
     7. Розрахунковим періодом є календарний місяць.  

     У разі застосування щомісячної системи оплати послуг  платежі 

вносяться   не   пізніше   ____   числа   місяця,   що  настає  за 

розрахунковим.  

     У разі застосування авансової системи оплати  послуг  платежі 

вносяться за ____ місяців у розмірі _______ гривень.  

     8. Послуги оплачуються  в безготівковій формі. 

     9. За наявності у місцях загального користування засобів обліку  води  

справляння  плати  за нормативами (нормами) споживання не 

допускається. 

     10. Засоби обліку води  встановлені  у місцях загального користування  

підлягають періодичній повірці.  



 

121 

     Періодична повірка засобів обліку  води  проводиться  у  строк,  що не 

перевищує одного місяця.  За цей час споживач оплачує відповідні послуги 

у такому порядку:  

     з централізованого постачання  холодної  води  та водовідведення - 

згідно   із   середньомісячними   показаннями  засобів  обліку  за попередні 

два місяці;  

     У разі  несправності  засобів обліку води, що не підлягає усуненню,  

плата за послуги з моменту її  виявлення вноситься згідно з нормативами 

(нормами) споживання (Додаток№3).    

     11. За  несвоєчасне  внесення  плати  із споживача стягується пеня у 

розмірі, встановленому законом. 

     12.  У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження  

якості,  зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників   від   

затверджених   нормативів   (норм)  споживання, виконавець проводить 

перерахунок розміру плати.  

Права та обов'язки сторін 
     13. Споживач має право на: 

     1) отримання своєчасно та належної якості  послуг  згідно  із 

законодавством та умовами цього договору;  

     2) отримання    в    установленому   законодавством   порядку 

інформації  про  перелік  послуг,  їх  вартість,   загальну   суму місячного    

платежу,   структуру   тарифів,   нормативів   (норм) споживання, режиму 

надання послуг, їх споживчі властивості;   

     3) відшкодування  збитків,   завданих   його   майну   та/або 

приміщенню,  внаслідок неналежного надання або ненадання послуг з 

вини виконавця;  

     4)  зменшення  розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх  не  в  

повному  обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних  та/або  

якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;   

     5) усунення  виконавцем  виявлених недоліків у наданні послуг 

протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;  

     6) перевірку  кількісних  та/або  якісних  показників надання послуг 

(якість і тиск води) у порядку,  встановленому Правилами, іншими актами 

законодавства України  та  цим  договором.  Витрати, пов'язані  з  

перевіркою  кількісних  і якісних показників надання послуг,  

відшкодовуються   виконавцем   у   разі   обґрунтованості звернення  

споживача  та  споживачем  -  у  разі необґрунтованості такого звернення;  

     7) установлення засобів  обліку у місцях загального користування води 

та взяття їх на абонентський облік згідно законодавства;   

     8) періодичну  повірку,  обслуговування та ремонт  у місцях загального 

користування засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та 

монтаж в порядку визначеним законодавством;  

     9) ознайомлення  з  нормативно-правовими  актами   у   сфері житлово-

комунальних послуг;  
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     10) внесення  за погодженням з виконавцем у договір змін (додаткової 

угоди),  що впливають на розмір плати за послуги;  

     11) звільнення від плати за послуги у разі  їх  ненадання  та отримання    

компенсації   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних 

робіт;  

     12) укладення з виконавцем договору  про  заміну  або  ремонт технічно   

несправних   санітарно-технічних  приладів,  пристроїв, обладнання та  у 

місцях загального користування засобів обліку.   

     13) отримати від виконавця копії ліцензії для підтвердження 

відповідності дотримання вимог кодексів, стандартів, нормативів, норм, 

порядків та правил. 

     14) вимагати від виконавця своєчасного виконання роботи по ліквідації 

аварійної ситуації, яка виникла з вини виконавця у зовнішніх, транзитних 

та внутрішньобудинкових мережах. 

     15) отримання від виконавця на платній основі послуги по ремонту 

внутрішньобудинкових мереж за заявкою споживача.    

     14. Споживач зобов'язаний:  

     1) оплачувати послуги в установлений договором строк;  

     2) забезпечити   доступ  до  відповідної  інженерної  мережі, арматури,   

у місцях загального користування  засобів  обліку  води  представників   

виконавця   за   наявності   в   них  відповідного посвідчення для:  

     ліквідації аварій - цілодобово;   

     встановлення і  заміни  санітарно-технічного  та  інженерного 

обладнання,   проведення  технічного  та  профілактичного  огляду, зняття 

контрольних  показань  засобів  обліку  води -  згідно  з  вимогами  

нормативно-правових  актів у сфері житлово-комунальних послуг;  

     3) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері житлово-

комунальних послуг;  

     4) забезпечувати  цілісність  у місцях загального користування засобів 

обліку води та не втручатися в їх роботу;  

     5) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги  сплачувати пеню в 

установленому законом розмірі;  

     6) своєчасно   вживати   заходів   до   усунення    виявлених 

несправностей,  пов'язаних з отриманням послуг,  що виникли з його вини;  

     7) за   власний   рахунок   проводити   ремонт   та    заміну санітарно-

технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його 

вини;  

     8) своєчасно   проводити   підготовку   місць загального користування і 

його санітарно-технічних приладів,  пристроїв та обладнання до 

експлуатації в осінньо-зимовий період;  

     9) у разі встановлення  виконавцем  факту  несанкціонованого 

втручання   в  роботу  засобів  обліку  води відшкодовувати  вартість  робіт  

з   проведення   їх   експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із 

законодавством;  
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     10) відшкодовувати  виконавцю  витрати  з  проведення аналізу якісних 

показників послуг у разі необґрунтованості претензій.  

     11) забезпечити технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж 

водопостачання, водовідведення згідно діючого законодавства; 

     12) виконувати поточний ремонт інженерних систем і технічних 

приладів будинку згідно діючого законодавства. 

     13) своєчасно і за свій рахунок проводити роботи по ліквідації аварійної 

ситуації, яка виникла у внутрішньобудинкових мережах не з вини 

Виконавця. 

     14) в разі необхідності з представниками виконавця комісійно 

проводити обстеження внутрішньобудинкових та транзитних мереж з 

оформленням актів обстеження. 

    15. Виконавець має право: 

     1) нараховувати  у  разі  несвоєчасного  внесення  споживачем плати   за   

надані   послуги   пеню   у   розмірі,  встановленому законодавством;   

     2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей  договір, що  

впливають  на розмір плати за послуги з оформленням додаткової угоди;  

     3) вимагати  від  споживача  дотримання   нормативно-правових актів у 

сфері житлово-комунальних послуг;  

     4) вимагати  від  споживача  своєчасного  усунення  виявлених 

несправностей,  пов'язаних з отриманням послуг,  що виникли з вини 

споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;  

     5) доступу  до приміщення споживача для ліквідації аварій,  у тому 

числі несанкціонованого,  відповідно до встановленого законом порядку   

усунення  недоліків  у  роботі  санітарно-технічного  та інженерного 

обладнання,  його встановлення  і  заміни,  проведення технічного   та   

профілактичного   огляду  і  перевірки  показань  у місцях загального 

користування засобів обліку води відповідно  до законодавства;  

     6) у  разі  виникнення  сумнівів  щодо  правильності показань   у місцях 

загального користування засобів обліку холодної води  звернутися до 

акредитованої  лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану 

та метрологічної повірки в порядку визначеному законодавством;  

     7) узгоджувати з споживачем приєднання до мереж водопостачання та 

водовідведення споживачів, які мають намір приєднатися до мереж, з 

обов‘язковим укладанням договору на централізоване водопостачання та 

водовідведення; 

     8) запрошувати представника споживача для розгляду звернень, 

претензій споживача (мешканця багатоквартирного будинку) з приводу 

отримання послуг, складання та підписання акту.   

     16. Виконавець зобов'язаний:  

     1) своєчасно  надавати  споживачу  послуги   в   установлених обсягах, 

належної якості, та які не   спричиняють   шкоди   його   майну,   

відповідно   до   вимог законодавства, Правил та цього договору;  
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     2) інформувати   споживача   про  адресу  та  номер  телефону 

диспетчерської,  аварійної  або   аварійно-диспетчерської   служби 

(зазначаються  в  договорі  і  рахунках на сплату послуг,  а також 

розміщуються   на    дошках    оголошень    в    усіх    під'їздах 

багатоквартирного   будинку,   а   також   на   дошках  оголошень, 

розташованих поблизу житлового будинку);  

     3) надавати споживачеві в  установленому  порядку  інформацію про  

перелік  послуг,  їх  вартість,  загальну  вартість місячного платежу,  

структуру тарифів,  нормативи (норми) споживання,  режим надання 

послуг,  їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, 

граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання  

послуг,  а  також  інформацію про Правила (зазначається у цьому  

договорі,  а  також  розміщується  на  дошці  оголошень   у приміщенні 

виконавця); 

     4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити 

періодичну повірку  у місцях загального користування засобів обліку, їх 

обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та 

монтаж у порядку, передбаченому чинним законодавством;  

     5) узгодити  із  споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до 

проведення планових робіт всередині  місць загального користування  час 

доступу   до   такого  приміщення  з  наданням  йому  відповідного 

письмового повідомлення;  

     6) повідомляти споживача  про  плановану  перерву  в  наданні послуг  

через  засоби  масової  інформації, не пізніше ніж за 10 днів до її настання  

(крім  перерви,  що  настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із 

зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;  

     7) відновлювати надання послуг за письмовою заявою  споживача 

шляхом  зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у місцях 

загального користування;  

     8) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий  строк на 

абонентський облік  у місцях загального користування засобів обліку;  

     9) вести  облік  скарг (заяв,  вимог,  претензій) споживачів щодо  

кількості  та  якості  надання  послуг,  а  також  облік  їх виконання;  

     10) звільняти від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та виплачувати   

компенсацію   за   перевищення   строків  проведення аварійно-

відбудовних робіт;   

     11)  проводити  перерахунок розміру плати за надання послуг у разі  

ненадання  їх  або  надання  не  в повному обсязі,  зниження якості, 

зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від   

затверджених   нормативів   (норм)  споживання,  в  порядку, 

встановленому  Кабінетом  Міністрів  України  та  визначеному  цим 

договором;  



 

125 

     12) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з  усунення 

виявлених   несправностей,  пов'язаних  з  отриманням  послуг,  що 

виникли з його вини;  

     13) відшкодовувати збитки,  завдані майну  та/або  приміщенню 

споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуг,  які 

визначаються відповідно до законодавства і цього договору;  

     14) сплачувати  споживачу  неустойку  (штраф,  пеню)  у  разі 

ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у 

випадках, передбачених законодавством і цим договором;  

     15) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства  та умов 

цього договору; 

     16) в разі необхідності разом з представниками споживача комісійно 

проводити обстеження внутрішньо будинкових та транзитних мереж з 

оформленням актів обстеження; 

     17) у разі виникнення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових 

мережах за заявкою споживача відключати від водопостачання будинок та 

відновляти водопостачання після повідомлення  з боку споживача про 

усунення аварійної ситуації; 

     18)  надавати платні послуги по ремонту внутрішньобудинкових мереж 

за замовленням споживача за додатковою угодою; 

Відповідальність сторін 
     17. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим 

договором за:  

     1) недотримання  вимог  нормативно-правових  актів  у   сфері житлово-

комунальних послуг;  

     2) несвоєчасне  внесення  платежів за послуги - шляхом сплати пені у 

порядку визначеному законодавством;   

     3) втручання у роботу засобів обліку води;   

     4) порушення зобов'язань,  установлених законодавством і  цим 

договором.   

     18. Виконавець несе відповідальність у разі:  

     1) неналежного  надання або ненадання послуг,  що призвело до 

заподіяння збитків,  завданих майну та/або  приміщенню  споживача - 

шляхом відшкодування  

збитків;  

     2)  надання  послуг  не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема  

зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення  

розміру  плати  та  виплати  споживачеві компенсації за перевищення   

строків   проведення  аварійно-відбудовних  робіт  у розмірі,  

встановленому  законодавством, ______ відсотків місячної плати за 

послугу за кожну добу її ненадання;   

     3) порушення  зобов'язань,  установлених  цим  договором  або 

законодавством.   

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг 
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від виконавця споживачеві  

     19. Точками  розподілу,  в  яких здійснюється передача послуг  від 

виконавця споживачеві, є:  

Комерційного розподілу(Додаток№2):  

     1) у багатоквартирному будинку послуги з:   

     постачання холодної   води   -   після  першої водозапірної  арматури  на  

відгалуженні  від  стояка  у  місцях загального користування споживача;  

     водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів;  

Технічного розподілу(додаток№1):  

    2) у точці на межі балансового розмежування мереж між виконавцем 

послуги та споживача. 

Порядок встановлення факту неналежного надання 
або ненадання послуг та розв'язання спорів  

     20. У   разі   неналежного   надання   або  ненадання  послуг виконавцем 

споживач повідомляє про це виконавця в усній  формі  за допомогою 

телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в 

цьому договорі.  

     У повідомленні зазначається назва  та адреса споживача,  а  також  

найменування виду неналежно наданої або ненаданої  послуги.  

Повідомлення  споживача незалежно   від   його   форми  (усна  або  

письмова)  обов'язково реєструється представником виконавця у журналі  

реєстрації  заявок споживачів.    Представник   виконавця   зобов'язаний   

повідомити споживачеві  відомості  про  особу,  яка   прийняла   

повідомлення (прізвище,  ім'я та по батькові), реєстраційний номер 

повідомлення та час його прийняття.  

     21. Представник виконавця,  якому відомі причини  неналежного 

надання або ненадання послуг,  зобов'язаний невідкладно повідомити про  

це  споживача  та  зробити  відповідну  відмітку  в   журналі реєстрації  

заявок,  що  є підставою для визнання виконавцем факту неналежного 

надання або ненадання послуг.  

     22. Представник   виконавця,   якому   не   відомі    причини 

неналежного надання або ненадання послуг,  зобов'язаний узгодити зі 

споживачем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, 

надання  їх  не  у  повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних 

показників надання послуг.  У разі необхідності проведення такої  

перевірки  у  приміщенні  споживача  представник  виконавця повинен 

з'явитися до споживача не пізніше визначеного  у  договорі строку.  

     23. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних 

показників надання послуг споживач і виконавець визначають час  і дату 

повторної перевірки,  для проведення якої запрошується представник 

уповноваженого органу виконавчої влади  та/або  органу місцевого   

самоврядування.  За  результатами   проведення   повторної   перевірки 

складається  акт про неналежне надання або ненадання послуг,  який 

підписується  споживачем   (його   представником),   представником 
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виконавця,  представниками  уповноваженого органу виконавчої влади 

та/або органу  місцевого  самоврядування.   

     24. За  результатами  перевірки складається акт-претензія про 

неналежне надання або ненадання  послуг  (далі  -  акт-претензія), який  

підписується  споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 

до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для 

споживача та виконавця.  

     25. У  разі  неприбуття представника виконавця в установлений 

договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних 

показників    або    необґрунтованої    відмови   від   підписання акта-

претензії такий акт вважається дійсним,  якщо його  підписали не менш як 

два споживачі.   

     26. Акт-претензія    реєструється    уповноваженими   особами 

виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до   

Правил.   Виконавець  зобов'язаний  розглянути  такий  акт  і повідомити  

протягом  трьох  робочих   днів   споживача   про   її задоволення  або про 

відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови.  У разі  

ненадання  протягом  установленого  строку виконавцем   відповіді  

вважається,  що  він  визнав  викладені  в акті-претензії факти неналежного  

надання  або  ненадання  послуг. Спори  щодо задоволення претензій 

споживачів розв'язуються у суді. Споживач  має  право  на   досудове   

розв'язання   спору   шляхом задоволення пред'явленої претензії.   

Форс-мажорні обставини 
     27. Сторони  звільняються  від  відповідальності згідно з цим договором 

у разі настання дії непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює  

надання  відповідної  послуги   згідно   з   умовами договору.   

Строк дії договору  

     28. Цей договір укладається на _______________________________  

(строк) 

і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку 

продовженим,  якщо  за місяць до закінчення строку його дії однією із 

сторін не  буде  письмово  заявлено  про  його  розірвання  або 

необхідність перегляду.   

     29. Договір може бути розірваний достроково у разі:   

     - зникнення потреби  в  отриманні послуги або відмови споживача від 

користування послугами виконавця;   

     - переходу права власності (користування) на житловий комплекс до 

іншої особи;  

     - невиконання умов договору сторонами договору.  

     30. Договір   складено   у  двох  примірниках,  один  з  яких зберігається 

у споживача, другий - у виконавця.  

Інші умови 

________________________________________________________________  
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________________________________________________________________  

     Телефони спеціального виклику у  разі  виникнення  аварій  та інших 

надзвичайних ситуацій ________________________________________  

     Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж  

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

               (адреса і телефон виконавця послуг)   

     Органи, які відповідно до законодавства  здійснюють  контроль за  

дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної води  і водовідведення:  
     центральний орган     виконавчої     влади      з      питань житлово-

комунального господарства:   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

     територіальний орган Держспоживстандарту:   

назва ___________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________ 

  

     структурний підрозділ     з    питань    житлово-комунального 

господарства місцевої державної адміністрації:   

назва _________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

     територіальний орган Державної житлово-комунальної інспекції:   

назва ___________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

     виконавчий комітет міської, сільської, селищної ради:  

назва ____________________________________________________   

адреса ___________________________ телефон _______________________  

Адреси і підписи сторін 
           Виконавець                                               Споживач 

 _______________________________   _______________________________  

 (прізвище, ім'я та по батькові)                        (прізвище, ім'я та по батькові) 

  

 адреса ________________________   адреса _________________________  

телефон ________________________  телефон ________________________  

 _______________________________   _______________________________  

             (підпис)                                                               (підпис)  

 М.П.                               М.П. 
 

 

 
 

Дніпропетровська міська громадська організація 

Асоціація захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг 

НАШ ДІМ 
49089, м. Дніпропетровськ, пров. Екіпажний б. 2, корп. 2, кв. 32, тел. (097) 241-71-69, chizhik81@list.ru 
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вих. № 08/07 від 11.07.2011 

Президенту України 

Януковичу В.Ф. 

01220, м. Київ-220,  

вул. Банкова 11 

Голові НКРЕ 

Тітенку С.М. 

03680 м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 

Заступнику міністра з 

питань ЖКГ 

Шаповаленку В.Г. 

03150 Київ-150,  

вул. Димитрова 24 

 

Шановний Вікторе Федоровичу! 

Звертаємось до Вас від імені 141 багатоквартирного будинку ОСББ та 

ЖБК міста Дніпропетровська.  

На сьогодні залишається невирішеним питання взаємовідносин між 

Об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами (надалі ОСББ, 

ЖБК, ОК) та енергопоставляючими компаніями. З останніх робочих груп, з 

цього питання, вбачається намір з боку НКРЕ захисту потужних монополістів, 

переклавши тягар відповідальності та матеріальної навантаженності на 

багатоквартирні будинки де створено ОСББ або існує ЖБК, ОК. Вважаємо 

недопустимою таку поведінку з боку керіництва НКРЕ. Невирішення цього 

питання є діскредитацією програми Предидента та Уряду країни зі створення 

та сприяння розвитку ОСББ, та унеможливлює процес реєстрації нових ОСББ.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства разом з громадськими організаціями з різних 

регіонів неодноразово проводили робочі зустрічі з представниками 

енергопоставляючих компаній та НКРЕ, де висловлювали чітку позицію 

підтримки ефективних власників, але не були почуті.  

У зв`язку з чим просимо Вашого особистого втручання у складну 

ситуацію та проведення зустрічі з профільними громадськими організаціями 

для обговорення подальшої співпраці з розвитку житлово-комунальної галузі. 

 

Співголова Асоціації «Наш дім»                       К.В. Чижик 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

28.11.2011                   № 215-р 

Про врегулювання взаємовідносин енергопостачальних компаній та 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельних 

кооперативів) 
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Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та на виконання 

пункту 3 Протоколу заключного засідання Робочої групи з розширеного 

обговорення проблемних питань, які виникають під час врегулювання 

взаємовідносин енергопостачальних компаній (електропередавальних 

організацій) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (житлово-

будівельних кооперативів), від 13.10.2011 Національна комісія регулювання 

електроенергетики України ВИРІШИЛА: 

Ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

(енергопостачальним компаніям) та ліцензіатам з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами (електропередавальним 

організаціям) забезпечити реалізацію відповідних схем врегулювання 

взаємовідносин власників квартир (мешканців) багатоквартирних житлових 

будинків та енергопостачальних компаній на практиці з урахуванням 

нижченаведеного. 

Незалежно від форми управління багатоквартирним житловим будинком 

(об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний 

кооператив, житлово-експлуатаційна організація тощо), питання щодо 

постачання електричної енергії споживачам – власникам квартир (мешканцям) 

відповідних багатоквартирних житлових будинків має бути врегульоване за 

вибраною безпосередньо самими споживачами (власниками квартир) однією із 

двох можливих схем, а саме: 

1) укладення між енергопостачальною компанією та власниками квартир 

(мешканцями) відповідного багатоквартирного житлового будинку договорів 

про користування електричною енергією згідно з Правилами користування 

електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із змінами), та укладення згідно з 

Правилами користування електричною енергією, затвердженими 

постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами) (далі –ПКЕЕ), між 

енергопостачальною компанією та відповідним управителем багатоквартирного 

житлового будинку договору про постачання електричної енергії 

для електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) та освітлення 

дворів, східців і номерних знаків багатоквартирного житлового будинку. При 

цьому, управитель має забезпечити встановлення за власний рахунок 

розрахункового засобу (засобів) обліку електричної енергії з метою обліку та 

розрахунків за електричну енергію, що 

споживаєтьсядля електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) 

та освітлення дворів, східців і номерних знаків багатоквартирного житлового 

будинку. 

У такому разі енергопостачальна компанія (електропередавальна 

організація) має право встановлювати за власний рахунок згідно з погодженою 

проектно-кошторисною документацієюзагальнобудинковий прилад обліку 

електричної енергії, який використовуватиметься енергопостачальною 

компанією як технічний прилад обліку для контролю за 
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рівнемелектроспоживання та виявлення понаднормативних втрат електричної 

енергії увнутрішньобудинкових електричних мережах відповідного 

багатоквартирного житлового будинку; 

2) постачання електричної енергії 

для електрозабезпечення багатоквартирного житлового будинку, як для 

"населеного пункту" відповідно до розділу 12 ПКЕЕ. 

У такому разі "населений пункт" має забезпечити встановлення 

розрахунковогозагальнобудинкового приладу обліку електричної енергії для 

розрахунків за загальний обсяг електричної енергії, спожитої "населеним 

пунктом". 

Рекомендувати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків 

(житлово-будівельним кооперативам) приймати у встановленій законодавством 

формі рішення щодо обраної мешканцями багатоквартирного житлового 

будинку однієї із вищезазначених схем врегулювання взаємовідносин. 

При цьому, у разі прийняття рішення щодо укладення договорів про 

користування електричною енергією між кожним членом об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу) 

та енергопостачальником, кожний власник квартири (мешканець) має письмово 

звернутись до енергопостачальника із заявою стосовно укладення відповідного 

договору та надати для цього усі необхідні документи. 

 

Після  рішення найбільш конфліктних питань у відношеннях ОСББ міста 

Дніпропетровська, ПАТ « Дніпрообленерго» прийняло рішення привести 

ці взаємовідносини у відповідність до розпорядження НКРЕ № 215-р. 

Підтвердженням цього стало створення робочої групи в ПАТ 

«Дніпрообленерго» за участю представників Асоціації «Наш Дім». Деякі 

протоколи засідань робочої групи приводимо нижче. 

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» 

ПРОТОКОЛ № 1 

совещания рабочей группы по вопросам урегулирования договорных 

отношений с объединениями совладельцев многоквартирных домов и 

жилищно-строительных кооперативов  (далее – ОСМД и ЖСК) и 

рассмотрению спорных вопросов (далее – Рабочая группа) 

14.02.2012 г.      г. Днепропетровск 

Слушали: 

Председатель рабочей группы - коммерческий директор Паршин Ю. А. 

выступил со вступительным словом о необходимости создания Рабочей 

группы, выделил основную цель создания Рабочей группы, а именно наладить 

взаимовыгодные партнерские отношения между ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» 

и ОСМД и ЖСК, а также совместными и практическими действиями 

выработать общие подходы в решении спорных вопросов между 

потребителями и ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», сформировать универсальную 

и комфортную систему взаимоотношений ОСМД, ЖСК и энергоснабжающей 

компании. 
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Регламент работы по вынесению спорных вопросов на рассмотрение 

Рабочей группы: 

1. Основные направления работы Рабочей группы. 

2.Разработка методических рекомендаций и общих подходов в работе                                  

ПАО«ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» и ОСМД, ЖСК. 

3. Подготовка материалов, требующих привлечение городских и 

областных властей. 

Заместитель областной ассоциации ОСМД и ЖСК Днепропетровской 

области «НАШ ДОМ» Чижик Е. В. вынесла на рассмотрение Рабочей группы 

следующие проблемные вопросы:  

1. Установка и поверка приборов учета электрической энергии, которые 

являются собственностью ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» в местах общего 

пользования в домах ОСМД и ЖСК. 

2. Информировать ОСМД и ЖСК обо всех изменениях в 

распорядительных, инструктивных и законодательных документах, а также в 

нормативно-правовых документах и распоряжениях НКРЭ. 

3. Рассмотреть на заседании Рабочей группы спорные вопросы, 

касающиеся ОСМД «Гудзон», ОСМД «Мира-7» и ОСМД «Нотис» и других в 

присутствии представителей перечисленных ОСМД и структурных единиц 

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», на территории которых они находятся. 

4. Организация на официальном сайте ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» 

раздел «ОСМД и ЖСК» для более оперативного решения общих и спорных 

вопросов, касающихся урегулирования взаимоотношений энергоснабжающей 

компании и ОСМД и ЖСК. 

5. Передача жилых домов ОСМД от жилищно-эксплуатационных контор, 

имеющих задолженность за потребленную электроэнергию. 

Председатель рабочей группы – коммерческий директор Паршин Ю.А. 

предложил рассмотреть следующее: 

1.Рассмотреть 21.02.2012 на заседании Рабочей группы спорные вопросы, 

касающиеся ОСМД «Гудзон», ОСМД «Мира-7» и ОСМД «Нотис» и других в 

присутствии представителей перечисленных ОСМД и структурных единиц                                                

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», на территории которых они находятся. 

2. Совместно вынести вопрос о передаче жилых домов ОСМД от 

жилищно-эксплуатационных контор, имеющих задолженность за 

потребленную электроэнергию на рассмотрение городских и областных 

властей. 

3.  Решить вопрос установки и поверки приборов учета электрической 

энергии для ОСМД (ЖСК) осуществить по одной из нижеприведенных схем: 

- по истечению межповерочного интервала расчетных приборов учета 

электроэнергии, которые установлены на объектах ОСМД (ЖСК) и являются 

собственностью                       ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», ОСМД (ЖСК) 

приобретает, поверяет и устанавливает расчетные приборы учета 

электроэнергии за свой счет, но в соответствии с техническими 

рекомендациями ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»; 
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- по истечению межповерочного интервала расчетных приборов учета 

электроэнергии, которые установлены на объектах ОСМД (ЖСК) и не являются 

собственностью                     ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», ОСМД (ЖСК) 

проводит поверку этих приборов учета электроэнергии за свой счет. 

4. ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» выполняет Распоряжение НКРЭ № 215-

р от 28.11.2011, однако ОСМД (ЖСК), согласно пункта 3.26 ППЭЭ, при 

наличии других потребителей – юридических лиц, должно организовать 

расчетный учет таким образом, чтобы обеспечить составление баланса 

электрической энергии в собственных сетях для проведения коммерческих 

расчетов,до иного разъяснения НКРЭ или перевода всех юридических лиц на 

прямые договора, согласно протокольного решения ОСМД и ЖСК. 

5. Согласно протокольного решения НКРЭ №5 от 02.02.2012, 

перезаключение договоров на поставку электрической энергии с каждым 

собственником квартиры ОСМД с принятием на баланс имеющихся 

квартирных учетов в любом состоянии и проведением внеплановой поверки 

данных учетов.  

РЕШИЛИ: 

1.Рассмотреть 21.02.2012 на заседании Рабочей группы спорные вопросы, 

касающиеся ОСМД «Гудзон», ОСМД «Мира-7» и ОСМД «Нотис» и других в 

присутствии представителей перечисленных ОСМД и структурных единиц   

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», на территории которых они находятся. 

2. Совместно вынести вопрос о передаче жилых домов ОСМД от 

жилищно-эксплуатационных контор, имеющих задолженность за 

потребленную электроэнергию на рассмотрение городских и областных 

властей. 

3. Решение вопроса по поверке и установке приборов учета являющихся 

собственностью ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» находящихся на объектах 

ОСМД (ЖСК) перенести на заседание рабочей группы 28.02.12г., с целью более 

детального изучения данного вопроса. 

4. ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» выполняет Распоряжение НКРЭ № 215-

р от 28.11.2011, однако ОСМД (ЖСК), согласно пункта 3.26 ППЭЭ, при 

наличии других потребителей – юридических лиц, должно организовать 

расчетный учет таким образом, чтобы обеспечить составление баланса 

электрической энергии в собственных сетях для проведения коммерческих 

расчетов до иного разъяснения НКРЭ или перевода всех юридических лиц на 

прямые договора, согласно протокольного решения ОСМД и ЖСК. 

5. Согласно протокольного решения НКРЭ №5 от 02.02.2012, 

перезаключение договоров на поставку электрической энергии с каждым 

собственником квартиры ОСМД с принятием на баланс имеющихся 

квартирных учетов в любом состоянии и проведением внеплановой поверки 

данных учетов.                                    
 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания рабочей группы по вопросам урегулирования договорных 

отношений с объединениями совладельцев многоквартирных домов 
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(жилищно-строительных кооперативов) (далее – ОСМД (ЖСК)) и 

рассмотрению спорных вопросов (далее – Рабочая группа) 

21.02.2012  г. Днепропетровск 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Мира-7». 

2. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Нотис». 

3. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Краснопольская 4А». 

4. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Гудзон». 

5. Рассмотрение вопроса о заключении договора о поставке 

электроэнергии с ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В», при наличии неоплаченных актов 

о нарушении ППЭЭ.  

6. Прочие вопросы. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя  Ассоциации защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг «Наш дом» Чижик Е. В. о ситуации, 

сложившейся на сегодняшний день. Ранее дом, расположенный по адресу: пр. 

Мира, 7, находился на обслуживании ЧП «БСТ «Европа Центр». Главный 

офис», который в настоящее время находится в стадии ликвидации, население 

не имеет прямых договоров о пользовании электрической энергией с ДГЭС.  

Жители приняли решение о заключении населением прямых договоров о 

пользовании электрической энергией и договора о поставке электрической 

энергией между данным ОСМД и ДГЭС (на технические нужды), т.е. об 

урегулировании договорных отношений с поставщиком электроэнергии в 

соответствии с требованиями Распоряжения НКРЭ от 28.11.11 № 215-р (по 

первой схеме). 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Руководитель департамента по работе с юридическими потребителями 

Федько Ю. Б. обратил внимание на то, что в состав договора № 023826 от 

31.12.09, заключенного между ДГЭС и ЧП «БСТ «Европа Центр». Главный 

офис», входит еще жилой дом, расположенный по адресу: ул. Высоцкого, 2, 

население которого находится на прямых договорах о пользовании 

электрической энергией с поставщиком электроэнергии. По действующему 

договору о поставке электрической энергии имеется дебиторская 

задолженность в сумме 55525,44 грн., погашение которой является 

обязательным условием его расторжения, в соответствии с требованиями п. 

6.18 Правил пользования электрической энергией (далее – ППЭЭ). На один 

объект не может быть заключено несколько договоров. Таким образом, 

одновременно с заключением договоров о поставке электрической энергии с 

юридическими лицами, входящими в состав договора № 023826 от 31.12.09, 
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действующий договор должен быть расторгнут, а долг погашен. Федько Ю. Б. 

предложил решать проблему в 2 этапа: 1 – заключение договоров о 

пользовании электрической энергией с населением, 2 – погашение 

существующей задолженности и заключение договора о поставке 

электроэнергии с ОСББ.  

2.  Председатель ОСМД «Мира-7» Легкоступ Д. И. сообщил,чтообъем 

потребленной населением электроэнергии определялся по показаниям 

неповеренных приборов учета.Председатель ОСББ настаивает на разделении 

существующего лицевого счета на два. 

3. Коммерческий директор Паршин Ю. А. заметил, что платежей, 

сделанных на расчетный счет ЧП «БСТ «Европа Центр». Главный офис» 

Компания «не видит» и предложил сделать разделительный баланс, оформив 

договоренность трехсторонним протоколом, при участии представителей двух 

многоквартирных домов  и ЧП «БСТ «Европа Центр» Главный офис, или 

двусторонним протоколом, без участия последнего. Подписание такого 

протокола позволит разделить сумму долга по принадлежности. 

4. Заместитель директора ДГЭС по сбыту энергии (по обслуживанию 

потребителей)                                                                 Бондарева И. В. обратила 

внимание на необходимость продления срока действия договора 

поручительства, на основании которого в настоящее время производится оплата 

за потребленную ОСМД «Мира-7» электроэнергию.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять население на прямые договора (в установленном порядке). 

2. Председатель ОСМД «Мира-7» Легкоступ Д. И. взял на себя 

обязательства по оформлению разделительного баланса в течение 2 недель (при 

участии представителя ДГЭС), а также по пролонгации договора 

поручительства.  

3. 06.03.12, после составления разделительного баланса, повторно 

рассмотреть вопрос связанные с заключением договора о поставке 

электрической энергии между ДГЭС и ОСМД «Мира-7», и принять решение о 

путях их решения.  

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Председателя правления  ОСМД «Нотис» Зимон  А. Д., которая 

сообщила, что  в настоящее время между ДГЭС и ОСМД «Нотис», 

расположенного по адресу: ул. Малышева, 12 (девятиэтажный дом, 2 подъезда, 

107 квартир),   заключен договор о поставке электрической энергии с 

ограниченным сроком действия (до 01.04.12).  На момент заключения договора 

электроустановки ОСМД были подключены к бесхозным сетям, которые в 

настоящее время приняты на баланс ДГЭС. Определение объема 

электроэнергии,  потребленной на хозяйственные нужды дома, определяется по 

двум расчетным приборам учета (лифт и л/кл). Задолженности по договору нет. 

Население находится на прямых договорах о пользовании электрической 

энергией с ДГЭС. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

1. Коммерческий директор Паршин Ю. А. отметил, что на сегодняшний 

день нет препятствий для заключения постоянного договора о поставке 

электрической энергии.  

2. Начальник 1 РЭС Боровская О. А. сообщила, что в настоящее время 

ведется работа по его заключению, инспектор произведет проверку схемы 

подключения и приборов учета не позднее 23.02.12. 

РЕШИЛИ: 

1. Урегулировать договорные отношения между  ОСМД «Нотис» и 

ДМЕМ до 28.02.12. 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Представителя ОСМД «Краснопольская 4А» Мирошниченко Т. Г.,  

сообщившего, что в настоящее время между ДГЭС и ОСМД «Кораснопольская 

4А», расположенного по адресу: ул. Краснопольская, 4а (девятиэтажный дом, 4 

подъезда, 108 квартир),   заключен договор о поставке электрической энергии 

№ 023820 от 04.02.10, в соответствии с которым объем потребленной 

электроэнергии определяется по показаниям общедомового расчетного прибора 

учета. Для учета электроенергии, потребленной лифтами и лестничными 

клетками установлен отдельный прибор учета, население находится на прямых 

договорах о пользовании электрической энергией с ДГЭС.  

Компанией был подан иск в суд о взыскании задолженности с ОСМД 

«Краснопольская 4А» по договору о поставке электрической энергии, в 

удовлетворении которого судом было отказано, в связи с чем потребитель 

требует произвести перерасчетсделанных ранее начислений. ОСМД настаивает 

на своем праве урегулировать договорные отношения с поставщиком 

электроэнергии в соответствии с требованиями Распоряжения НКРЭ от 28.11.11 

№ 215-р (по первой схеме, которой предусмотрено заключение договоров о 

пользовании электрической энергией с населением, договора о поставке 

электрической энергии с ОСМД для технических целей).  

ОСМД просит произвести замену учетов за средства ПАО 

«Днепрооблэнерго». 

Представитель ОМСД сообщил о возможных хищениях электроэнергии 

жильцами дома. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Коммерческий директор Паршин Ю. А. высказал мнение о 

нецелесообразности продолжения  судебных разбирательств и необходимости 

проведения перерасчета.  

РЕШИЛИ: 

1. ОСМД «Краснопольская 4А» должно обратиться в ДГЭС с заявлением 

о выборе его жильцами первой из предусмотренных Распоряжением НКРЭ от 

28.11.11 № 215-р схем урегулирования договорных отношений. 
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2. В течение 1 недели с момента обращения ОСМД с заявлением, 

структурной единицей будет заключен договор о поставке электроэнергии (без 

общего расчетного учета). Определение объема электроэнергии, потребленной 

на технические цели, будет определяться по предназначенным для этого 

расчетным приборам учета.   

По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Начальника 5 РЭС Козаня А.Б. о проблемах, возникших при 

урегулировании договорных отношений с ОСМД «Гудзон», расположенному 

по адресу: ул. Героев Сталинграда, 108 (104 квартиры, 3 юридических лица). 

ОСМД «Гудзон» входит в состав договора о поставке электрической энергии, 

заключенного ДГЭС с ООО «Инвестиционно-Строительная Компания XXI 

Век», по которому существует дебиторская задолженность.  Прямые договора о 

пользовании электрической энергией населением не заключались. ОСМД 

«Гудзон» дом на баланс не принят. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1 Председатель ОСМД «Гудзон» Яценко М. В.сообщил, что оплата за 

потребленную электроэнергию производилась жильцами путем сбора наличных 

денежных средств и перечисления их ООО «ИСК XXI Век». Жильцами 

приобретены приборы учета, но не выполнено требование энергопоставщика по 

установке вводного аппарата на 25 А. 

К внутридомовым сетям подключено 3 юридических лица: у одного есть 

отдельный лицевой счет, договора о поставке электрической энергии с двумя 

находятся в стадии заключения. От организации расчетного учета в 

соответствии с п. 3.26 ППЭЭ потребитель отказывается и предлагает изменить 

схему подключения юридических лиц. 

2. Заместитель председателя Ассоциации защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг «Наш дом» Чижик Е. В. сообщила, что в 

настоящее время население за потребленную электроэнергию не платит, что 

приводит к увеличению задолженности. За объем электроэнергии, 

потребленной на технические цели ОСМД, оплата производится по 

соответствующим расчетным приборам учета. 

3. Коммерческий директор Паршин Ю. А. акцентировал внимание 

Рабочей группы на том, что в состав договора о поставке электрической 

энергии, заключенный ДГЭС с ООО «ИСК XXI Век» входят также 

юридические лица. Коммерческий директор предложил решать проблему 

комплексно, т.е. заключить одновременно: договора о пользовании 

электрической энергией с бытовыми потребителями,  договор о поставке 

электрической энергии для технических целей с ОСМД «Гудзон» и договора о 

поставке электрической энергии с другими юридическими лицами, для чего 

необходимо разделить существующую задолженность по принадлежности, 

провести техпроверку общего учета до 28.02.12 и составить разделительный 

баланс. Разделить сумму долга по принадлежности поручено начальнику 5 РЭС 

Козаню А. Б. до 24.02.12.   
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4. Руководитель департамента по работе с юридическими потребителями 

Федько Ю. Б. обратил внимание на необходимость учесть при урегулировании 

договорных отношений с ОСМД требований п. 3.26 ППЭЭ, в соответствии с 

которым, основной потребитель в случае присоединения к его технологическим 

электрическим сетям электроустановок других субъектов хозяйствования, 

обязан организовать расчетный учет таким образом, чтобы обеспечить 

составление баланса электрической энергии в собственных технологических 

электрических сетях для проведения коммерческих расчетов. 

5. Начальник Дніпропетровського ТП НКРЕ Трифонов Д. В. согласился с 

необходимостью призвести разделениесуммы долга по принадлежности. 

РЕШИЛИ: 

1. РЭС 5 должен принятьприборы учета бытовых потребителей (104 

прибора учета) в течение 2-х дней. 

2. Начальнику 5 РЭС провести техпроверку общего учета до 28.02.12 и 

совместно с ОСМД «Гудзон»  составить разделительный баланс по 

существующему долгу.  

25.02.12 должен  урегулировать договорные отношения с бытовыми 

потребителями, ОСМД «Гудзон», со всеми юридическими лицами, в том числе 

вывести из договорных отношений ООО «ИСК XXI Век». Расчетные приборы 

учета всех юридических лиц должны находиться в опломбированной щитовой 

ОСМД «Гудзон» (для контроля они могут установить технические приборы 

учета). Для контролирования уровня электропотребления и выявления 

сверхнормативных потерь электроэнергии во внутридомовых электрических 

сетях ДГЭС будет использовать общедомовой технический прибор учета. В 

случае отказа юридических лиц или бытовых потребителей от такого варианта 

решения вопроса, их электроустановки должны быть отключены в 

установленном ППЭЭ порядке.  

3. Начальнику 5 РЭС следует принять меры по предупреждению 

возможности бездоговорного электропотребления в пустующих нежилых 

помещениях. 

По пятому вопросу повестки дня 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Руководитель департамента по работе с юридическими потребителями 

Федько Ю. Б. сообщил о проблемах  при урегулировании договорных 

отношений с ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В», который имеет дебиторскую 

задолженность по актам о нарушении. С ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В» был 

заключен договор о поставке электрической энергии с ограниченным сроком 

действия, условиями которого предусматривалась 100 % предоплата. 

Дополнительным соглашением  № 63 ТД / 62-176/12 от 31.01.12 к договору о 

поставке электроэнергии № 062176 от 22.09.11 внесены изменения, в 

соответствии с которыми срок действия договора установлен до 31.12.12, а 

также предусмотрена его автоматическая пролонгация. С целью приведения 

условий данного договора к требованиям ППЭЭ, необходимо также внести 

изменения в договор относительно условий оплаты.   
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РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть акты о нарушении, составленные на ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-

18В», на Комиссии при исполнительной дирекции по рассмотрению спорных 

вопросов и актов о нарушении ППЭЭ - 02.03.12.   

2. ДГЭС необходимо до 06.03.12оформить с потребителем 

дополнительное соглашение о внесении изменений в приложение 3 «Порядок 

расчетов» к договору о поставке электрической энергии, в соответствии с 

которым потребитель должен производить полную оплату стоимости объема 

потребленной электроэнергии один раз по фактическим показаниям приборов 

учета электроэнергии в начале периода, следующего за расчетным периодом. 

По шестому вопросу повестки дня 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Заместитель председателя Ассоциации защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг «Наш дом» Чижик Е. В. с сообщением о 

планируемом НКРЭ внесении изменений в ППЭЭ и дополнение их разделом, 

касающимся урегулирования договорных отношений между 

энергопоставщиками и ОСМД. В том числе НКРЭ планирует утвердить 

отдельную форму договора о поставке электрической энергии для ОСМД и 

ввести в тариф затраты поставщика электроэнергии на поверку счетчиков. 

Чижик Е. В. также предложила информировать жителей 

Днепропетровской области о возможности заключения договоров о поставке 

электрической энергии ОСМД (ЖСК) в соответствии с распоряжением НКРЕ 

от 28.11.11 № 215-р путем размещения рекламы на телевидении (бегущей 

строкой). 

2. Коммерческий директор Паршин Ю. А. подчеркнул, что на 

рассмотрение Рабочей группы следует выносить только проблемные вопросы. 

Таким образом, урегулирование договорных отношений с большинством 

потребителей будет производиться в рабочем порядке структурными 

единицами Компании, адреса которых будут размещены на сайте  Компании.  

3.   Председатель правления ОСМД «Зоряний» Гавриленко А. В. 

попросил рассмотреть на заседании Рабочей группы 06.03.12 проблемные 

вопросы, возникшие при урегулировании договорных отношений по данному 

ОСББ, расположенному по адресу: б-р Зоряный, 1.  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о возможных изменениях принять к сведению. До 

внесения соответствующих изменений в ППЭЭ, взаимоотношения между 

Компанией и ОСББ (ЖСК) будут строиться в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Разместить на сайте ПАО «Днепрооблэнерго» адреса структурных 

единиц, в которые ОСМД (ЖСК) должны обращаться (по принадлежности), а 

также  постоянно размещать нформацию, касающуюся урегулирования 

договорных отношений ОСМД (ЖСК) с энергоснабжающей организацией. 

Дополнительно разместить на сайте Компании следующую информацию: 
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По проблемным вопросам ОСМБ (ЖСК) могут обращаться для получения 

разъяснений к  заместителю председателя Ассоциации защиты прав 

потребителей жилищно-коммунальных  

услуг «Наш дом» Чижик Е. В. (электронный адрес: chizik81@list.ru; тел. 

0972417169, 0999227770), а также к офис-менеджеру Полине Cоловьевой (тел. 

767-28-40). 

2. Вынести на рассмотрение Рабочей группы (06.03.12) проблемные 

вопросы по ОСМД «Зоряний». 

 
ПРОТОКОЛ№ 3 

совещания рабочей группы по вопросам урегулирования договорных 

отношений с объединениями совладельцев многоквартирных домов 

(жилищно-строительных кооперативов) (далее – ОСМД (ЖСК)) и 

рассмотрению спорных вопросов (далее – Рабочая группа) 

г.Днепропетровск                                                                                                              

28.02.2012                                                                                                                   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Нотис». 

2. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Гудзон». 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в приложение 3 

«Порядок расчетов» к договору о поставке электрической энергии ОСМД 

«ПРОМЕТЕЙ-18В», а также вопрос о  неоплаченных актах о нарушении ППЭЭ.  

4. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «152 Дивизии». 

5. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Дружный».  

6.  Прочие вопросы. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Председателя правления ОСМД «Нотис» Зимон А.Д., которая сообщила, 

что в настоящее время совместно с 1 РЭС ведется работа по заключению 

постоянного договора на поставку электроэнергии, инспектором произведена 

проверка схемы подключения и приборов учета. При проверке установлено что, 

от электрощитовой дома по адресу ул. Малышева, 12, подключена насосная 

станция, расположенная во дворе дома по адресу ул. Малышева, 11 и 

принадлежащая КП «ДНЕПРОВОДОКАНАЛ». Насосная станция включена в 

договор на поставку электроэнергии, заключенного между ДГЭС и 

потребителем КП «ДНЕПРОВОДОКАНАЛ». Данный потребитель 

рассчитывается за потребленную электроэнергию по прибору учета, 

установленному у него на объекте, в связи с чем, ОСМД «Нотис» не имеет 

возможности контроля его расхода.  

РЕШИЛИ: 

mailto:chizik81@list.ru
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1. Персоналу 1 РЭС определить техническую возможность 

переподключения насосной станции КП «ДНЕПРОВОДОКАНАЛ», либо 

выдать технические требования КП «ДНЕПРОВОДОКАНАЛ» для переноса его 

прибора учета электроэнергии на границу балансовой принадлежности.  

2. Урегулировать договорные отношения между ОСМД «Нотис» и 

ДГЭС до 06.03.12. 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Начальника 5 РЭС Козаня А.Б., который сообщил, что с ОСМД 

«Гудзон», расположенный по адресу: ул. Героев Сталинграда, 108 (104 

квартиры, 3 юридических лица), была произведена сверка оплат и начислений 

по договору на поставку электроэнергии, заключенному с                   ООО 

«ИСК XXI Век». В результате сверки выяснилось, что по состоянию на 

24.02.2012 дебиторская задолженность составляет: места общего пользования - 

235 грн, население - 9721 грн, «небаланс» - 12354 грн. Жильцы дома не 

приняты 5 РЭС на прямые договора о пользовании электроэнергии, приборы 

учета электроэнергии, которые установлены у населения, не опломбированы 

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО». Козань А.Б. предложил провести собрание 

жильцов дома совместно с заместителем областной ассоциации ОСМД и ЖСК 

Днепропетровской области «НАШ ДОМ» Чижик Е. В. и представителями 5 

РЭС.  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Председатель правления ОСМД «Гудзон» Яценко М. В. сообщил, что 

«небаланс» по дому возник с апреля 2011. Контроль потребления 

электроэнергии 3-х юридических лиц, которые подключены к внутридомовым 

сетям ОСМД, проводится регулярно. В связи с тем, что приборы учета 

электроэнергии жильцов не опломбированы ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО», то 

возможность контроля потребления их усложняется. ООО «ИСК XXI Век» не 

передает дом на баланс ОСМД «Гудзон», в связи с этим усложняется вопрос 

заключения прямых договоров с жильцами.  

2. Коммерческий директор Паршин Ю. А. предложил заключить с ООО 

«ИСК XXI Век» график погашения задолженности или ОСМД «Гудзон» по 

договору поручительства оплачивает электроэнергию за ООО «ИСК XXI Век». 

3. Начальник Днепропетровского ТП НКРЭ Трифонов Д. В. предложил 

подготовить и направить исковое заявление в суд для взыскания задолженности 

с ООО «ИСК XXI Век», принять население на прямые договора о пользовании 

электроэнергии и провести техническую проверку общедомового прибора 

учета для выявления причины «не баланса».  

РЕШИЛИ: 

1. Провести 02.03.2012 собрание жильцов дома совместно с 

заместителем областной ассоциации ОСМД и ЖСК Днепропетровской области 

«НАШ ДОМ», заместителем председателя СВЖУ Чижик Е. В. и 

представителями 5 РЭС для информирования населения в ОСМД «Гудзон» о 
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возможных вариантах развития событий и принятии решении в отношении 

«небаланса»/ 

2. До 29.02.2012 провести техническую проверку общедомового прибора 

учета. 

3. Принять население на прямые договора (в установленном порядке), 

срок до 06.03.2012. 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель директора ДГЭС по сбыту энергии (по обслуживанию 

потребителей)                                                                        Бондарева И. В. 

предложила председателю правления ОСМД «Прометей-18В» Губкиной Е. Е. 

предоставить на подпись дополнительное соглашение о внесении изменений в 

приложение 3 «Порядок расчетов» к договору о поставке электрической 

энергии, в соответствии с которым потребитель должен производить 

предварительную оплату стоимости объема потребленной электроэнергии по 

объекту «Нежилое помещение» до 13 числа месяца, который предшествует 

расчетному, в размере полной стоимости договорной величины потребления 

электрической энергии. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Начальник Днепропетровского ТП НКРЭ Трифонов Д. В. сообщил, 

что акты о нарушении, составленные на ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В», будут 

рассмотрены на Комиссии при исполнительной дирекции по рассмотрению 

спорных вопросов и актов о нарушении ППЭЭ - 02.03.12 в его присутствии. 

РЕШИЛИ: 

1. ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» предоставить копии актов о 

нарушении ППЭЭ и расчетов по ним в Днепропетровского ТП НКРЭ  до 

02.03.2012. 

2. 02.03.12  рассмотреть акты о нарушении ППЭЭ, составленные на 

ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В», на Комиссии при исполнительной дирекции по 

рассмотрению спорных вопросов и актов о нарушении ППЭЭ в присутствии 

начальника Днепропетровского ТП НКРЭ Трифонова Д. В. 

3. Направить на рассмотрение и подписание ОСМД «Прометей-18В» 

дополнительное соглашение о внесении изменений в приложение 3 «Порядок 

расчетов» к договору о поставке электрической энергии, в соответствии с 

которым потребитель должен производить предварительную оплату стоимости 

объема потребленной электроэнергии по объекту «Нежилое помещение» до 13 

числа месяца, который предшествует расчетному, в размере полной стоимости 

договорной величины потребления электрической энергии. 

По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Начальника 5 РЭС Козаня А.Б., сообщившего, что в настоящее время 

договор на поставку электроэнергии с ОСМД «152 Дивизии», расположенного 

по адресу ул. 152 Дивизии, 2, не заключен. Ранее жилой дом был на балансе 

КЖРЭП Бабушкинского района и входил в состав его договора на поставку 
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электроэнергии. На 27.02.2012 задолженность по договору на поставку 

электроэнергии с КЖРЭП Бабушкинского района составляет 2 386 344,68 грн. 

Жильцы дома находятся на прямых договорах о пользовании электроэнергии с 

5 РЭС. Общедомовой прибор учета и прибор учета на технические цели 

отсутствует. Освещение лестничных клеток отключено.   

ВЫСТУПИЛИ: 

Начальник Днепропетровского ТП НКРЭ Трифонов Д. В. предложил 

вынести на рассмотрение НКРЭ (в виде письменного запроса) вопрос об 

урегулирования договорных отношений с ОСМД, создаными на базе домов, 

которые ранее входили в состав жилищно-эксплуатационных контор, имеющих 

задолженность за потребленную электроэнергию. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести дополнительно на рассмотрение Рабочей группы (06.03.12) 

вопрос об урегулировании договорных отношений с ОСМД «152 Дивизии». 

2. ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» в срок до 06.03.2012 подготовить 

письменный запрос в НКРЭ относительно действий энергопоставщика при 

урегулировании договорных отношений с ОСМД, создаными на базе домов, 

которые ранее входили в состав жилищно-эксплуатационных контор, имеющих 

задолженность за потребленную электроэнергию. 

По пятому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Председателя правления ОСМД «Дружный» Савчука В. А., 

сообщившего, что в настоящее время договор на поставку электроэнергии с 

ОСМД «Дружный», расположенного по адресу бул. Зоряный, 1, не заключен. 

ОСМД «Дружный» входит в состав договора о поставке электрической 

энергии, заключенного ДГЭС с АО «НВО «Созидатель». Прямые договора о 

пользовании электрической энергией населением не заключались. Данный 

жилой дом отсутствует на балансе АО «НВО «Созидатель», однако ТП, от 

которого осуществляется электроснабжение дома, находится на балансе АО 

«НВО «Созидатель». 

ВЫСТУПИЛИ:1. Руководитель департамента по работе с 

юридическими потребителями Федько Ю. Б. предложил,  передать ТП, которое 

находится на балансе АО «НВО «Созидатель, на баланс ПАО 

«ДНЕПРООБЛЭНЕРГО». 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести дополнительно на рассмотрение Рабочей группы (06.03.12) 

вопрос об урегулировании договорных отношений с ОСМД «Дружный». 

По шестому вопросу повестки дня 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Заместитель областной ассоциации ОСМД и ЖСК Днепропетровской 

области «НАШ ДОМ», зам. председателя СВЖУ Чижик Е. В. предложила 

информировать жителей Днепропетровской области о возможности заключения 
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договоров о поставке электрической энергии и о пользовании электрической 

энергии для ОСМД (ЖСК) в соответствии с распоряжением НКРЕ от 28.11.11 

№ 215-р путем размещения информации в структурных подразделениях ПАО 

«ДНЕПРООБЛЭНЕРГО». 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить информацию о возможности заключения договоров о 

поставке электрической энергии и о пользовании электрической энергии для 

ОСМД (ЖСК) в соответствии с распоряжением НКРЕ от 28.11.11 № 215-р, на 

информационных стендах структурных подразделений ПАО 

«ДНЕПРООБЛЭНЕРГО». 
 

ПРОТОКОЛ№ 4 

совещания рабочей группы по вопросам урегулирования договорных 

отношений с объединениями совладельцев многоквартирных домов 

(жилищно-строительных кооперативов) (далее – ОСМД (ЖСК)) и 

рассмотрению спорных вопросов (далее – Рабочая группа) 

г.Днепропетровск  06.03.2012                                                                                                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов по урегулированию договорных отношений между 

ДГЭС и ОСМД «Нотис», ОСМД «Гудзон», ОСМД «ПРОМЕТЕЙ-18В» и ОСМД 

«Краснопольская 4А». 

2. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «МИРА-7». 

3. Рассмотрение проблемных вопросов, возникших при урегулировании 

договорных отношений между ДГЭС и ОСМД «Дружный».  

Заместитель областной ассоциации ОСМД и ЖСК Днепропетровской 

области «НАШ ДОМ», СВЖУ Чижик Е. В. сообщила, что в связи с отсутствием 

председателя правления   ОСМД«Зоряний» Гавриленко А. В. на заседании 

Рабочей группы 06.03.2012, проблемные вопросы, возникшие при 

урегулировании договорных отношений по данному ОСББ, расположенному по 

адресу: б-р Зоряный, 1, необходимо рассмотреть на заседании Рабочей группы 

13.03.2012.  

По первому вопросу повестки дня 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Начальник 1 РЭС Боровская О. А., сообщила, что 06.03.2012 с ОСМД 

«Нотис» заключен договор на поставку электрической энергии № 062068 со 

сроком его действия до 31.12.2012 и ежегодной пролонгацией на следующий 

календарный год. Персоналом 1 РЭС выполнено переподключение насосной 

станции КП «ДНЕПРОВОДОКАНАЛ», которая расположена во дворе дома по 

адресу ул. Малышева, 11. 

Председатель правления ОСМД «Нотис» Зимон А.Д., сообщила, что 

проблемные вопросы, возникшие между ДГЭС и ОСМД «Нотис» 

урегулированы.   

2. Начальник отдела расчетов и прогнозирования Яловая Н. Б., 

сообщила, что акты о нарушении потребителем ППЭЭ и/или условий договора 
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(далее – Акты) № 005224 от 02.06.2010 и № 001173 от 22.09.2011, составленные 

на ОСМД «Прометей-18В», были дополнительно рассмотрены комиссией при 

исполнительной дирекции                                      ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» 

по рассмотрению спорных вопросов по актам о нарушении ППЭЭ для 

населения и юридических лиц, спорных вопросов по расчетам за потребленную 

электроэнергию, начисления оплаты за превышение договорных величин 

потребления энергии и мощности, применение штрафных санкций к 

потребителям и, в результате рассмотрения, было принято решение о списании 

этих Актов в установленном порядке.  

Председатель правления ОСМД «Прометей-18В» Губкина Е. Е. 

сообщила, что проблемные вопросы, возникшие между ДГЭС и ОСМД 

«Прометей-18В» урегулированы.   

3. Начальник 5 РЭС Козань А.Б., сообщил, что в договор на поставку 

электрической энергии  № 23-820/09 от 04.02.2010, заключенного с ОСМД 

«Краснопольская, 4», дополнительным соглашением от 02.03.2012 внесены 

изменения в приложения 4, 5 и 10 в части изменения расчетного прибора учета 

потребителя. Таким образом, проблемные вопросы, возникшие между ДГЭС и 

ОСМД «Краснопольская, 4» урегулированы.   

4. Начальник 5 РЭС Козань А.Б., также сообщил, что жильцы дома 

ОСМД «Гудзон» по                 ул. Героев Сталинграда, 108 приняты 5 РЭС на 

прямые договора о пользовании электрической энергией. После встречи 

представителей ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» с жильцами ОСМД «Гудзон», 

было принято решение о заключении графика погашения задолженности за 

потребленную электроэнергию на шесть месяцев. Таким образом, проблемные 

вопросы, возникшие между ДГЭС и ОСМД «Гудзон» урегулированы. 

РЕШИЛИ: 

1. В срок до 10.03.2012 информировать НКРЭ об урегулировании 

договорных отношений между ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» и ОСМД 

«Нотис», ОСМД «Гудзон»,ОСМД«ПРОМЕТЕЙ-18В» и ОСМД 

«Краснопольская4А».  

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

 Председателя ОСМД «МИРА-7» Легкоступа Д. И., который сообщил, 

что самостоятельно составил разделительный баланс суммы долга по 

принадлежности, в результате чего задолженность жилого дома по пр. Мира, 7 

составила 42,37 грн, остальное - задолженность ЧП «БСТ «Европа Центр».  

Начальник Днепропетровского ТП НКРЭ Трифонов Д. В предложил 

принять население на прямые договора о пользовании электроэнергии.  

Руководитель департамента по работе с юридическими потребителями 

Федько Ю. Б. предложил: 

1. Для оплаты за текущее потребление по объекту ОСМД «МИРА-7» 

заключить договор поручительства между ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» 

(кредитор), ОСМД «МИРА-7» (поручитель) и ЧП «БСТ «Европа Центр». 

Главный офис» (должник), на основании которого ОСМД «МИРА-7» будет 
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производить оплату за потребленную жилым домом электроэнергию, объем 

которой будет определяться по показаниям прибора учета, установленногопо 

адресу: пр. Мира, 7. 

2. Взыскать задолженность за потребленную электроэнергию с ЧП «БСТ 

«Европа Центр». Главный офис»  в пользу ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» в 

судебном порядке. 

3. Для окончательного урегулирования вопроса относительно 

задолженности ЧП «БСТ «Европа Центр». Главный офис», пригласить 

должника на заседание рабочей группы (13.03.12). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять население на прямые договора (в установленном порядке), 

срок до 20.03.2012. 

2. ДГЭС подготовить договор поручительства ОСМД «МИРА-7» за ЧП 

«БСТ «Европа Центр» по конкретному прибору учета, установленному на 

объекте по адресу пр. Мира, 7, срок до 13.03.2012. 

3. ДГЭС подготовить и направить исковое заявление о взыскании 

задолженности за потребленную электроэнергию с ЧП «БСТ «Европа Центр» в 

судебном порядке, срок до 20.03.2012. 

4. Председателю ОСМД «Мира-7» Легкоступу Д. И. совместно с 

представителем ДГЭС оформить разделительный баланс суммы долга по 

принадлежности. 

5. ДГЭС пригласить на заседание Рабочей группы 13.03.2012 

представителей                             ЧП«БСТ «Европа Центр». 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

1. Коммерческого директора Паршина Ю. А., который сообщил, что                                         

ПрАТ«НПО«Созидатель» обращался с просьбой о включении его 

представителей в состав Рабочей группы.  

2. Директора УК«Созидатель» Гоголя Ю. А., который сообщил, что 

представители ОСМД требуют от ПрАТ «НПО «Созидатель» справку с БТИ о 

праве собственности для заключения договора на поставку электроэнергии с 

ПАО «ДНЕПРООБЛЭНЕРГО». Права собственности на квартиры находятся у 

жильцов дома. Внутридомовые сети не находяться на балансе ОСМД 

«Дружный», поэтому предложил оформить акт приема-передачи электрических 

сетей дома на баланс данного ОСМД. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Руководитель департамента по работе с юридическими потребителями 

Федько Ю. Б. выступил со следующими предложениями: 

1.  Проверить полноту выполнения технических условий ПрАТ 

«НПО«Созидатель». 

2. ОСМД «Дружный» должно рассмотреть вопрос принятия на свой 

баланс сетей, определив при этом какие именно сети они принимают баланс (в 

зависимости от договоров купли-продажи и решений городского совета). 



 

147 

РЕШИЛИ: 

1. Представителям ПрАТ «НПО«Созидатель» присутствовать на 

заседаниях Рабочей группы в качестве приглашенных. 

2. ДГЭС предоставить подтверждение о выполнении со стороны ПрАТ 

«НПО«Созидатель» технических условий. 

3. ПрАТ «НПО«Созидатель» предоставить на заседание Рабочей группы 

13.03.2012 документы, подтверждающие право собственности на ТП, а также 

документы, касаемые ввода в эксплуатацию электрических сетей. 

4.  ОСМД «Дружный» предоставить документы, подтверждающие какие 

именно здания и сооружения входили в состав покупки. 

 

 
 

Згідно п. 4.5.24. Про затвердження Правил безпеки систем 

газопостачання України договір з СПГГ на технічне обслуговування домової 

системи газопостачання укладається в будинках, які належать громадянам на 

правах особистої власності, тобто з власником. 

Відповідно до статі 382 Цивільного Кодексу України у дво- або 

багатоквартирному будинку приміщення загального користування, опорні 

конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання 

належать власникам квартир, і оскільки ОСББ не є власником таких 

квартир, то ОСББ не є власником будинку чи окремих приміщень і 

обладнання в ньому, включаючи внутрішньобудинкову систему 

газопостачання, та не підпадає під визначення "власника".  

Відповідно п. 2 Постанови КМУ № 2246 від 09.12.1999 р. газорозподільне 

підприємство - підприємство з експлуатації споруд систем газопостачання і 

газопроводів, яке транспортує газ газопостачального підприємства до 

споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту 

газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі 

відповідної ліцензії. 

Отже, у відносинах між  газопостачальною організацією та споживачем 

(власником квартири) не може бути посередників. Дані відносини укладаються 

виключно між постачальником послуги та споживачем, згідно типового 

договору затвердженого Постановою КМУ № 938 від 05.06.2006 р. та згідно 

Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій затверджених 

Наказом Держжитлкомунгоспу від 17.05.05 № 76, п. 2.3.8 яких говорить 

наступне: "Порядок утримання газових  та  електричних 

внутрішньобудинкових мереж регулюється нормативно-правовими 

актами з питань регулювання електроенергетики та газопостачання". 

Таким нормативно-правовим актом з утримання ВБСГ є Положення про 

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання 

житлових будинків громадських будівель, підприємств побутового та 

комунального призначення, затверджене Наказом ДАХК "Укргаз" № 35 від 

30.07.97р. Пп. 4.7, 4.10 даного Положення зазначається робота працівників 
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СПГГ з абонентами (коли будинок не належить нікому на праві приватної 

власності, тобто немає власника), а п. 4.11 говорить про те, що на кожний об'єкт 

(багатоквартирний будинок, квартира, об'єкт громадського призначення) 

складається акт про підсумки планового технічного обслуговування  або 

технічного обслуговування за заявкою та інвентаризаційна відомість.  

В нашому випадку це квартира, так як абоненти мають прямі договори з 

ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

тому, у ОСББ як юридична особа вважає, що не має ніяких підстав 

укладати договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання та назначати відповідального за газове господарство. 
 

 
 

Упримірному переліку послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, 

споруд, затвердженихНаказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 10.08.2004 р. N 150 дійсно говориться про 

послуги з перевірки наявності тяги в димових і вентиляційних каналах та 

прочищення димових і вентиляційних каналів і віднесені ці послуги до пункту 

1.1.11 Печі та каміни. А у пункті 1.1.14. Газопостачання вказується тільки 

фарбування будинкового газопроводу. 

В наших звичайних багатоповерхових будинках з газовими плитами 

димових каналів немає, тільки вентиляційні (п. 4.5.19 правил безпеки систем 

газопостачання України (ПБСГУ), затверджених Наказом 

Держнаглядохоронпраці 01.10.97 N 254). Цей пункт говорить: При первинній і 

повторній перевірці і прочищенню повинні бути перевірені: наявність тяги, 

відсутність засмічення, герметичність, справність оголовків, відокремленість. 

 Відповідно до п. 4.5.6 (ПБСГУ) періодичність і порядок технічного 

обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і 

громадських будинків повинні виконуватися згідно з "Положенням про 

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання 

житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та 

комунального призначення", затвердженого Наказом Державної акціонерної 

холдингової компанії "Укргаз" від 30 липня 1997 р. N 35. 

Відповідно до пп. 4.1, 4.3 та п. 1.3 додатку 3 Положення про 

техобслуговування (Наказ ДАХК Укргаз № 35), перевірка вентиляційних 

каналів на наявність тяги робиться при ПТО (планове технічне обслуговування) 

з періодом в 3 роки. Причому недоліки оформлюються актом і приписом про їх 

усунення (п. 4. 12 Наказу № 35 та п. 4.5.23 ПБСГУ). 

В п. 16 правил надання населенню послуг з газопостачання, 

затверджених постановою КМУ № 2246 від 09.12.1999 року чітко сказано, що 

така перевірка проводиться за рахунок газорозподільних підприємств. 

В п. 16 порядку формування тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених Постановою 

КМУ № 869 від 01.06.2011р. сказано про обслуговування димовентиляційних 



 

149 

каналів, але ця послуга не може бути вжита до сучасних багатоповерхових 

будинків нашого типу так як в них немає, камінів, опалювальних печей, 

ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, опалювально-

варильних печей, газових протічних і ємкісних водонагрівачів для гарячого 

водопостачання. Так само як і обслуговування міжпанельних стиків – до 

цегляного будинку. 

Дніпрогаз визначає ОСББ власником будинку та, посилаючись на лист 

НКРЕ № 2052/14/27-11 від 11.08.2011 року та пп. 1.4.3 і 4.5.24 ПБСГУ, вимагає 

укласти договір на технічне обслуговування та обов‘язково перевіряти 

димвентканали власними силами. Але ОСББ не є власником будинку чи 

окремих приміщень і обладнання в ньому, як згадувалося вище. 

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про ОСББ" Основна діяльність 

об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав 

власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів 

об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння 

членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг 

належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх 

зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання. Тобто ОСББ є тільки 

представником організованого власника. 

Відносини між абонентом (власником квартири, квартиронаймачем) 

регулюються правилами надання населенню послуг з газопостачання 

(ПКМУ № 2246) та типовим договором про надання населенню послуг з 

газопостачання, затверджених Постановою КМУ № 938 від 05.07.2006 року. П. 

14 договору зазначає, що перевірка димових і вентиляційних каналів на 

наявність тяги здійснюється за рахунок коштів виконавця. 
Отже, на підставі вищевикладеного, ОСББ вважають недоцільним 

проведення перевірки вентиляційних каналів на наявність тяги за свій рахунок, 

так як це безпосередня робота газорозподільного підприємства вартість якої 

включається у тариф на газ. 

Якість тяги або нормальна тяга, як зазначає п. 4.5.14 ПБСГУ, повинна 

перевірятись у житлових і громадських будинках, в яких встановлюються 

прилади і апарати з відводом продуктів спалювання в димоходи. 

ОСББ МОЖУТЬ всебічно сприяти проведенню технічного обслуговування      

(п. 4.5.27 ПБСГУ) та ПТО і готове уповноважити представника для здійснення 

контролю за проведенням перевірок стану вентиляційних каналів з метою 

визначення їх придатності для подальшої експлуатації, як зазначає п. 4.5.23 

ПБСГУ. 

 
 

Головуючий наради: Перший заступник Міністра Мінрегіону – Аліпов О.М. 

Запрошені представники:НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", НКРЕ, Члени Нацради 

з питань розвитку та функціонування ОСББ, Громадські організації 
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Розглянувши лист НКРЕ № 2405/11/47-12 від 18.04.2012 року з 

пропозиціями щодо змін до ПКМУ № 869 "Про забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на ЖКП" Мінрегіон, в особі Аліпова О.М, члени 

Нацради та громадські організації висловились проти прийняття такої 

пропозиції від НКРЕ мотивуючи це серйозним підняттям тарифів по квартплаті 

(близько 30%) та запропонували НАК НАФТОГАЗу включити вартість 

обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання, як складову, в 

тариф на газ для населення. 

Представники НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" своїми доводами 

підтримували пропозицію НКРЕ та виступали проти думки Мінрегіону та 

народу, відхиляючи пропозицію включення вартості обслуговування в тариф на 

газ, мотивуючи тим, що немає на це правових підстав. 

Виступила Заступник  голови Нацради Чижик К.В. 

У своєму виступі доповідач, посилаючись на ЗУ "Про засади 

функціонування ринку природного газу" та на ПКМУ № 2246 від 09.12.1999 р. 

із змінами, внесеними 22.02.2012 року, звернула увагу колег на те, що у тарифі 

на постачання газу (у єдиного з монополістів) внесенні витрати на утримання 

внутрішньо будинкових мереж, включаючи зварювання на внутрішньо 

будинкових мережах. Єдиним конфліктним питанням може бути віднесення 

витрат на проведення капітальних ремонтів. Які  не закладені ані в тарифах на 

утримання будинків та прибудинкових територій, ані в тарифі на газ для 

населення. Тому необхідно вирішувати питання та вносити зміни до Постанов, 

для урахування цього питання та запобігання катастроф з вибухів побутового 

газу у багатоквартирних будинках.  

 Тобто, є всі підстави внесення вартості обслуговування 

внутрішньобудинкових мереж газопостачання, як складову, в тариф на газ для 

населення. 

Учасники наради та представники НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 

домовились провести наступну нараду наприкінці червня та за цей період 

опрацювати вищезазначені документи. 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська міська громадська організація 

Асоціація захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг 

НАШ ДІМ 
49089, м. Дніпропетровськ, пров.Екіпажний, 2, к.2, кв.32 тел.(097) 241-71-69 

Вих.№ __ від_______р.                                                 ПАТ «Дніпрогаз» 
 

Щодовиконання робіт з 

технічного обслуговування 

внутрішньобудинкових 

систем газопостачання 
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До Асоціації «Наш дім» масово звертаються члени нашої організації - 

ОСББ та ЖБК міста щодо листів, надісланих їм ПАТ «Дніпрогаз» про 

укладання договорів з технічного обслуговування внутрішньобудинкових 

систем газопостачання, яке немає під собою правової основи. 

В свою чергу, від імені своїх членів вимушені звернутися до Вас для 

розв`язання даної ситуації. 

З листів, що надіслані ПАТ «Дніпрогаз» на адреси ЖБК та ОСББ міста 

вбачається намір перекласти відповідальність в питанні технічного 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Це виходить з 

тих пунктів ваших листів, де ОСББ та ЖБК міста Дніпропетровська відносять 

до балансоутримувачів, власників,господарюючих суб*єктів. Насторожує 

також нав*язування договорних відносин між ПАТ «Дніпрогаз» та ОСББ/ЖБК.   

Для зняття напруги навколо цього питання та налагодження правових 

відносин між ПАТ «Дніпрогаз» та власниками в багатоквартирних будинків 

ЖБК/ОСББ нагадуємо:  

 

 ОСББ (аналогічно ЖБК) не є суб*єктом господарювання. Ст.3 ГКУ 

визначає діяльність ОСББ/ЖБК, як «діяльність негосподарюючих суб*єктів, 

спрямовану на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних 

умов функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб*єктів 

господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих 

суб*єктів», а не господарською діяльністю.  

Визначені ст.4 ЗУ «Про ОСББ» мета і предмет діяльності ОСББ не 

передбачають провадження об*єднанням господарської діяльності, а тому 

ОСББ (так само ЖБК) не є суб*єктом господарювання. 

 

 ОСББ (а також ЖБК) не є власником будинку чи окремих приміщень 

і обладнання. Власником у розумінні ст. 1 ЗУ «Про житлово-комунальні 

послуги» є «фізична або юридична особа, якій належить право володіння, 

користування та розпоряджанння приміщенням, будинком, спорудою, 

житловим комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому 

законом порядку» Оскільки відповідно до ст. 382 ЦКУ у двох- або 

багатоквартирному будинку приміщення загального користування, опорні 

кострукції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання 

належать власникам квартир, і оскільки ОСББ не є власником квартир, то ОСББ 

не є власником будинку чи окремих приміщень і обладнання в ньому не 

підпадає під визначення «власника» відповідно до ЗУ «Про ЖКП» 

Тобто посилаючись на п 3.4. Положення про технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем газоппостачання житлових будинків, 

громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, 

затвердженним наказом Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» 

від 30.07.97 №35 (зареєстрованного в Мінюсті України 02.10.97 за №451/2255) 

технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання житлових 

будинків та громадських будівель, підприємств побутового та комунального 
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призначення в населених пунктах України здійснюється спеціалізованими 

підприємствами газопостачання та газифікації (СПГГ) згідно з договорами з 

власниками зазначених об*єктів, тому наполягаємо на заключенні відповідних 

договорів з власниками в ОСББ та ЖБК міста. Просимо у найкоротші строки 

з боку ПАТ «Дніпрогаз» підготувати проект договору та розповсюдити в 

будинках ОСББ/ЖБК для ознайомлення та підписання з боку власників в 

багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК, та провести планове технічне 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання цих 

будинків(п. 3.5. Положення планове технічне обслуговування та дрібний 

ремонт газової апаратури і приладів, пов*язаний із заміною гвинтів, штифтів, 

пружин, ущільнюючих матеріалів при перепакуванні фланцевих та різьбових 

з*єднаннь і запірних пристроїв, застосуванні зварювальних робіт на 

газопроводах внутрішньобудинкових систем газопостачання виконується за 

рахунок експлуатаційних витрат СПГГ) 
 

З повагою, 

 

Співголова Асоціації «Наш дім»            _________________ К.В. Чижик 
 

 
 

Л И С Т 

21.03.2011  N 1891/14/17-11 

 

Асоціація "Підтримки ЖК, 

                                   ЖБК та ОСББ" 

 

Національна комісія   регулювання  електроенергетики  України(далі - НКРЕ) 

розглянула Ваше звернення від  10.02.2011  р.  N  14щодо     укладання    

договору    на    технічне    обслуговування 

внутрішньобудинкових систем газопостачання та в межах  

компетенціїповідомляє наступне. 

     Згідно положень     статті    13    Закону    України    "Прожитлово-

комунальні   послуги"      залежно    відфункціонального     призначення     

житлово-комунальні     послугиподіляються, зокрема, на: 

     1) комунальні  послуги (централізоване постачання холодної тагарячої води,   

водовідведення,   газо-   та    електропостачання,централізоване  опалення,  а  

також  вивезення  побутових відходів 

тощо); 

     2) послуги  з  утримання  будинків  і споруд та прибудинковихтериторій 

(прибирання    внутрішньобудинкових     приміщень     таприбудинкової    

території,   санітарно-технічне   обслуговування,обслуговування  

внутрішньобудинкових  мереж,   утримання   ліфтів,освітлення   місць   

загального   користування,  поточний  ремонт,вивезення побутових відходів 

тощо). 
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     Згідно з вищевикладеним,  обслуговування внутрішньобудинковоїсистеми  

газопостачання відноситься до послуг з утримання будинківі   споруд   та   

прибудинкових   територій    і    належить    дожитлово-комунальних послуг. 

     Відповідно до  положень  статті  1 зазначеного Закону України 

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексуабо  комплексу  

будинків  і  споруд  (далі  -  балансоутримувач) -власник або юридична особа,  

яка за договором з власником  утримуєна балансі   відповідне   майно,   а   

також  веде  бухгалтерську,статистичну та іншу передбачену законодавством 

звітність, здійснюєрозрахунки   коштів,   необхідних   для   своєчасного   

проведеннякапітального і поточного ремонтів та утримання, а також 

забезпечуєуправління цим майном і несе відповідальність за його 

експлуатаціюзгідно з законом. 

     Відповідно до   пункту    3.29    Правил    безпеки    системгазопостачання  

України,  затверджених наказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за 

охороною праці від 1 жовтня 1997  р.  N  254(далі  -  Правила  безпеки),  після  

пуску  газу  увнутрішні газопроводи система газопостачання передається  

власникубудинку. 

     Відповідно до  вимог пункту 1.4.3 Правил безпеки відповідальність  за  

технічний  стан  і   безпечну   експлуатацію об'єктів,  зокрема, газопроводів та 

газового обладнання житлових і громадських будинків,  побутових  газових  

приладів  і   апаратів, димових   і  вентиляційних  каналів,  ущільнень  вводів  

підземних інженерних комунікацій в будинки  і  будівлі  покладається  на  їх 

власників. 

     Відповідно до  пункту  4.2.8  Правил  безпеки  технічне  обслуговування  і  

ремонт  об'єктів  і   споруд систем газопостачання    житлових    і   громадських   

будинків   повинно здійснюватись  спеціалізованими     підприємствами     

газового господарства  (далі  -  СПГГ)  або газовими службами підприємств - 

власників цих об'єктів. 

     У пункті 4.5.6 Правил безпеки   зазначено,  що періодичність   і  порядок  

технічного  обслуговування  внутрішніх газопроводів і газового обладнання 

житлових і громадських будинків 

повинні    виконуватися   згідно   з   Положенням   про   технічне 

обслуговування внутрішніх систем газопостачання житлових будинків, 

громадських   будівель,  підприємств  побутового  та  комунального 

призначення, затвердженим наказом  ДАКХ  "Укргаз"  від  30.07.1997 N 35     за   

погодженням   Держнаглядохоронпраці (далі - Положення). 

    Згідно з вимогами пункту 1 Положення,  Положення є обов'язковим    для    

виконання   підприємствами,   установами, організаціями незалежно від  їхньої  

відомчої  належності  і  форм 

власності,    що    експлуатують    внутрішньобудинкові    

системигазопостачання (далі - ВБСГ)  природного  та  скрапленого  газу  

вжитлових будинках (квартирах), громадських будівлях, 

підприємствахкомунального та побутового призначення (тобто для юридичних  
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осіб,на   балансі   у   яких  перебувають  внутрішньобудинкові  

системигазопостачання). 

     Відповідно до пункту 3.4  Положення   технічне обслуговування   

газопроводів   і   газового  обладнання  житлових будинків  та  громадських  

будівель,  підприємств  побутового   та комунального  призначення в населених 

пунктах України здійснюється СПГГ згідно з договорами з власниками 

зазначених об'єктів. 

Зразок договору   на    планове    технічне    

обслуговуваннявнутрішньобудинкових  систем  газопостачання наведений у 

додатку 2Положення. 

     У договорі  повинні  бути  визначені   взаємні   зобов'язаннявласника  та  

СПГГ  щодо  безпечної експлуатації ВБСГ,  порядок їхтехнічного 

обслуговування,  відповідальність  за  додержання  умовдоговору  згідно  

чинного законодавства,  в тому числі за якісне ісвоєчасне  проведення  

технічного  обслуговування  ВБСГ,  а  такожвідповідальність за допущені 

збитки, що завдані власнику внаслідокнещасних випадків чи аварій, 

викликаних неналежним обслуговуваннямсистем газопостачання та газових 

приладів. 

     У пункті  3.5.  Положення зазначено,  що плановетехнічне обслуговування та  

дрібний  ремонт  газової  апаратури  іприладів, пов'язаний   із   заміною   

гвинтів,   штифтів,  пружин,ущільнюючих матеріалів при перепакуванні  

фланцевих  та  різьбовихз'єднань і запірних пристроїв,  застосуванні 

зварювальних робіт нагазопроводах ВБСГ виконується за  рахунок  

експлуатаційних  витратСПГГ. 

     Разом з  тим  послуги  з газопостачання надаються споживачеві(населення) 

на підставі договору, що укладається ним відповідно доТипового Договору  про  

надання населенню послуг з газопостачання,затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.07.2006N 938 (далі - Типовий договір). 

     Пунктами 14, 15 Типового договору передбачено,що за рахунок коштів 

виконавця здійснюється: 

     1) періодичне технічне обслуговування: 

     перевірка на  щільність  газопроводів,  газових  приладів   іпристроїв під 

робочим тиском; 

     перевірка відповідності  встановлення  газових   приладів   іпристроїв,  

побудови  приміщень,  прокладення газопроводів вимогамбудівельних норм, 

проекту і правилам експлуатації; 

     перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги; 

перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газовихприладів  і  

пристроїв,  а  також  у  підвали  та  на  горища,  депрокладено газопроводи; 

     розбирання, очищення   від   наслідків   корозії  і  залишківмастила, а також 

змащування всіх запірних пристроїв,  установленихна газопроводах та газових 

приладах і пристроях; 

     перевірка придатності до використання (експлуатації)  газовихприладів і 

пристроїв, їх налагодження та регулювання; 
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     дрібний ремонт газових приладів і  пристроїв,  пов'язаний  іззаміною гвинтів, 

штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разіперепакування фланцевих 

та нарізних з'єднань і запірних пристроїв; 

     2) періодична   повірка   лічильників   газу,   їх   технічнеобслуговування та 

ремонт,  пов'язаний з  такою  повіркою  (у  томучислі демонтаж, 

транспортування та монтаж); 

     3) ліквідація витоку газу. 

     Послуги з   монтажу   (демонтажу),   ремонту   та  технічного 

обслуговування газових  приладів  і пристроїв та лічильників газу, що 

надаються на підставі заяви споживача (крім робіт, зазначених у пункті  14),  

оплачуються  споживачем  у  визначеному  порядку  за встановленими 

тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей. 

     Враховуючи вищезазначене, в рамка Договору про надання послуг з 

газопостачання,  укладеного між споживачем (власником  квартири) та  

газопостачальним  підприємством,  за рахунок газорозподільного підприємства 

проводиться періодична повірка лічильників  газу,  їх технічне  обслуговування  

та  пов'язаний  з  такою повіркою ремонт (пункт 14 Типового договору). 

Послуги, що  надаються  на  підставі  заяви  споживача  (крімробіт, зазначених 

у пункті 14) оплачуються за рахунок споживача. 

     Планове технічне  обслуговування  внутрішньобудинкових 

системгазопостачання  проводиться  згідно  з  договорами,  укладеними  

звласниками зазначених об'єктів. 

     Таким чином,    для    забезпечення   належної   експлуатації 

багатоквартирних житлових  будинків,  що  перебувають  на  балансі ОСББ,  та  

утримання  їх  в  належному  стані,  балансоутримувачам будинків   необхідно   

укласти   Договір   на   планове   технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових     систем     газопостачання, передбачений 

Положенням. 

     Варто зазначити,   що   роботи   з   проведення    технічного обслуговування    

внутрішньобудинкових    систем    газопостачання відносяться  до  

конкурентного  ринку   та   можуть   виконуватись будь-якими підприємствами  

і організаціями,  які мають відповідний дозвіл на виконання такого виду робіт. 

     Додатково повідомляємо,  що  з   питань   щодо   застосування положень 

Правил безпеки та внесення змін до Положення доцільно звертатися до 

Державного комітету України  з промислової  безпеки,  охорони  праці  та  

гірничого  нагляду,  як правонаступника Держнаглядохоронпраці, який є 

основним розробником Правил безпеки. 

 

 Член Комісії                                           В.Меркушов 

 

 

 
  Власник нежитлового приміщення програв ОСББ про понудення 

укладення договору та узгодження «тарифу»: 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит-2Д" звернулося до 

господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку "Садовий" та з урахуванням 

клопотання про внесення виправлення до прохальної частини позовної заяви 

від 03.10.2011 року просить суд:  

- зобов'язати відповідача ОСББ "Садовий" укласти з ТОВ ―Фаворит-2Д‖ 

договір на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території 

щодо нежитлового приміщення № 102 (поз.1-17, І, II, ґанок літ. а6) загальною 

площею 443,3кв.м. в будинку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 

Комсомольська, 52-Б на умовах Типового договору, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №529 від 20.05.2009р. та за цінами (тарифами) 

розрахованими і затвердженими відповідно до вимог Закону України ―Про 

житлово-комунальні послуги" і Постанови Кабінету Міністрів України № 869 

від 01.06.2011 року;  

 - зобов'язати відповідача ОСББ "Садовий" укласти з ТОВ ―Фаворит-2Д‖ 

договір на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території 

щодо нежитлового приміщення № 102 (поз.1-17, І, II, ґанок літ. а6) загальною 

площею 443,3кв.м. в будинку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 

Комсомольська, 52-Б на умовах Типового договору, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №529 від 20.05.2009р. та за цінами (тарифами) 

розрахованими і затвердженими відповідно до вимог Закону України ―Про 

житлово-комунальні послуги" і Постанови Кабінету Міністрів України № 869 

від 01.06.2011 року;        

 - зобов'язати ОСББ ―Садовий‖ подати розрахунок тарифу (ціни) на послуги з 

утримання будинку і споруд та прибудинкової території будинку за адресою: м. 

Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52-Б на затвердження до виконкому 

Дніпропетровської міської ради;           

- зобов'язати ОСББ ―Садовий‖ надавати ТОВ ―Фаворит-2Д‖ послуги з 

утримання будинку і споруд та прибудинкової території в будинку за адресою: 

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52-Б за ціною (тарифом), 

затвердженим рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради;           

- судові витрати покласти на відповідача. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/20856772 

 

 
 

Лифт  — разновидность грузоподъѐмной машины, предназначенная для 

вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных 

платформах, передвигающихся по жѐстким направляющим.  
По назначению: Пассажирские лифты. Для перевозки людей. Также 

допускается перевозка грузов, если общая масса пассажиров с грузом не 

превысит грузоподъѐмности лифта. 
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Грузовые лифты. Для перевозки грузов с сопровождающим персоналом 

(как правило, проводником) и только грузов, перевозка людей запрещена 

регламентом. 

Больничные лифты. Лифты для лечебно-профилактических учреждений. 

Используются для транспортировки больных, в том числе на больничных 

транспортных средствах (каталках, инвалидных колясках), с сопровождающим 

персоналом (как правило, проводником). Отличаются плавностью хода и 

точностью остановки. 

Грузопассажирские. Для транспортировки людей и грузов. Имеет 

увеличенную площадь пола и размер дверей. 

Грузовые платформы. Для транспортировки грузов, материалов и 

оборудования.  

Грузовые с проводником. Для транспортировки грузов и 

сопровождающих их лиц. 

Грузовые без проводника. Для транспортировки только грузов. 

Оборудуются наружным управлением, перемещение людей в этих лифтах не 

допускается. 

Грузовые малые. Используются как правило в ресторанах и кафе (для 

подъѐма продуктов питания), библиотеках, складах и т. д. Грузоподъѐмность, 

как правило, от 5 до 300 кг.Подъѐм людей на них категорически запрещѐн. 

Промышленные. Для установки в зданиях с запылѐнной, содержащей 

агрессивные газы, взрыво- и пожароопасной окружающей средой и для 

опасных производств. 

По конструкции: 

Выжимные. В таком лифте канаты обхватывают кабину снизу. 

Тротуарные. Кабина выезжает из пола. Тротуарный лифт может быть 

выжимным. 

Грузовые с монорельсом, встроенным в кабину. 

Грузовые (малые магазинные). 

Лифты доступные для инвалидов. Предназначены для перемещения 

людей с ограниченными физическими способностями в коттеджах, 

административных и общественных зданиях. 

Пневмолифты. Работают за счѐт воздуха, который накачивается внутри 

цилиндра в секции ниже кабины. После достижения определѐнного давления 

(0,006-0,007 МПа) кабина начинает подниматься. 

Гидравлические. 

Коттеджные. От обычных серийных пассажирских лифтов отличаются 

следующим: низкое энергопотребление, возможность работать в автономном 

режиме при перебоях с электропитанием в доме, малый вес, минимальные 

габариты шахты. 

Строительные подъѐмники. Предназначены для подъѐма и подачи 

различных грузов внутрь проѐмов зданий или на крышу. 
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Ножницевидные подъѐмники. Фиксированное подъѐмное устройство, 

предназначенное для вертикального перемещения предметов с одного уровня 

на другой. 

Системы парковки автомобилей. 

Панорамные. Не имеют собственных лифтовых шахт. Из кабины 

панорамного лифта пассажирам открывается обозрение внешнего 

пространства. Прозрачность стен лифта избавляет некоторых людей от чувства 

дискомфорта при нахождении в ограниченном пространстве. 

Домашние лифты. Лифты устанавливаются в квартирах и жилых домах с 

питанием от обычной сети 220В переменного тока, способны при минимальной 

мощности (от 700 Вт) поднимать и опускать до 300 кг, требуется малый вес 

лифта для уменьшения влияния на строительные конструкции. 

По конструкции привода:   

С электрическим приводом: С барабанными лебѐдками. Имеют жѐсткое 

соединения кабины и противовеса с барабаном.Лебѐдки с канатоведущим 

шкивом. Не имеют жѐсткого соединения кабины и противовеса с 

канатоведущим шкивом. 

C гидравлическим приводом. 

С пневматическим приводом. 

По конструкции привода различают лебѐдки с редукторным и 

безредукторным приводом.  

Лебѐдки с редукторным приводом применяют на лифтах с небольшими 

скоростями, безредукторные лебѐдки применяют, наоборот, на лифтах с 

большими скоростями.Согласно правил строительства безопасности лифтов 

срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. 

График выполнения текущих работ определяется условиями договора и 

подразделяется на: 

1. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ:  

 выполняются лифтером или электромехаником 1 категории 

ЕЖЕДНЕВНО. 

Обход : обвязка дверного проема, свет в лифте, примыкание площадки к 

лифту, проверка кнопки вызова, при наличии проверка диспетчеризации, 

проверка на реагирование на "СТОП", проверка дверей на открытие снаружи и 

изнутри.  

Осмотр: все тоже + обход по всем этажам, машинному отделению, 

проверка приямка на наличие мусора. 

2. МЕСЯЧНЫЙ РЕМОНТ (выполняется механиком):  

 замена узлов по необходимости, проверка цепей, проверка 

контактов/искры/поджаты ли провода, прогон работы лифта в трех 

режимах на каждый этаж, проверка лебедки и тормозного 

устройства, всех узлов и деталей, проверка магнитной системы, 

целостности пружин, уровня масла, ограничения скорости а также 

обязательная отметка в журнале учета. 

3. КВАРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (выполняется МЕХАНИКОМ):  
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 смазывающие работы, переборка и сборка всех узлов вводного 

устройства, проверка трансформаторов, двигателя и подшибников, 

прибора ограничения скорости. 

4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (выполняется МЕХАНИКОМ):  

 проводится после 25 лет эксплуатации или по требованию 

собственика лифта и подразделяется на: 

1) ЗАМЕНА 

2) МОДЕРНИЗАЦИЯ 

3) РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Требует полного освидетельствования и отметки в журнале учета и 

паспорте. 

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (далее – ТО)  

ВЫДАЕТ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!! 

Техническое освидетельствование делится на полное, частичное и по 

индивидуальным калькуляциям. 

1. ПОЛНОЕ: 

 регламентные работы, месячный ремонт, квартальный ремонт, при 

внеплановой остановке восстановление в течение суток, 

диспетчеризация!!! 

2. ЧАСТИЧНОЕ: 

 месячный ремонт, квартальный ремонт, регламентные работы в 

этом случае выполняют собственники. Аварийное обслуживание не 

предусмотрено, но может быть оговорено условиями договора. 

3. ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: 

 обычно используется в частных домах, коммерческих структурах и 

т.д., как дополнительная услуга к обязательному обслуживанию.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: 

 

1. ПЕРВИЧНОЕ ПОЛНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: 

 - проводится один раз перед вводом в эксплуатацию (осмотр, 

проверка, динамические испытания). 

2. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОАНИЕ: 

 - проводится 1 раз в 24 месяца (кроме испытаний грузами). 

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: 

 - во время ремонта, реконструкции, модернизации, остановке 

лифта более чем 1 год, трещинах конструкций, в случае аварий и 

т.д.Во всех случаях обязательной является отметка в паспорте с 

подписью сотрудника, который проводил освидетельствование и 

печатью организации, которая проводила это освидетельствование 

в разделе РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.  

4. ЭКСПЕРТИЗА ЛИФТА: 
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 проводится при эксплуатации лифта более чем 25 лет, 

реконструкции, аварии, внеочередное техническое 

освидетельствование, проверка неразрушающим контролем.  

 

НАДЗОР ГОСГОРПРОМНАДЗОРА в отношении работы лифта может 

быть следующим: 

1). ПРЕДПИСАНИЕ;   

2). АДМИНШТРАФ;   

3). ОСТАНОВКА ЛИФТА. 

 

На сегодняшний день все акты ГОСГОРПРОМНАДЗОРА должны быть 

подтверждены решением суда. 
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