Відповідно до статті першої Закону
України «Про житлово-комунальні послуги»
(далі – Закон), житлово-комунальні послуги –
результат
господарської
діяльності,
спрямованої на забезпечення умов проживання
та/або перебування осіб у житлових і
нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах,
комплексах будинків і споруд відповідно до
нормативів, норм, стандартів, порядків і
правил, що здійснюється на підставі
відповідних договорів про надання житловокомунальних послуг.
Згідно зі статтею 12 Закону, надання
житлово-комунальних послуг здійснюється
виключно на договірних засадах.
Договори
про
надання
житловокомунальних послуг укладаються відповідно до
типових
або
примірних
договорів,
затверджених Кабінетом Міністрів України або
іншими уповноваженими законом державними
органами відповідно до закону.
Такі договори можуть затверджуватися
окремо для різних моделей організації
договірних відносин (індивідуальний договір та
колективний договір про надання комунальних
послуг) та для різних категорій споживачів
(індивідуальний
споживач,
колективний
споживач).
Увага!!! Істотні умовами договору про
надання житлово-комунальної послуги:
 перелік послуг;
 вимоги до якості послуг;
 права і обов’язки сторін;

 відповідальність сторін за порушення
договору;
 ціна послуги;
 порядок оплати послуги;
 порядок і умови внесення змін до
договору, в тому числі щодо ціни послуги;
 строк дії договору, порядок і умови
продовження його дії та розірвання.
Розглянемо порядок укладання, зміни і
припинення договорів про надання
комунальних послуг
Договір про надання комунальної послуги
укладається між виконавцем відповідної
послуги та споживачем або особою, яка
відповідно до договору або закону укладає
такий договір в інтересах споживача, або з
управителем багатоквартирного будинку з
метою постачання електричної енергії для
забезпечення
функціонування
спільного
майна багатоквартирного будинку.
Договір про надання комунальних послуг
укладається строком на один рік. Якщо за
один місяць до закінчення зазначеного строку
жодна із сторін не повідомить письмово другу
сторону про відмову від договору, договір
вважається продовженим на черговий
однорічний строк.
З пропозицією про укладання договору про
надання комунальних послуг або внесення
змін до нього може звернутися будь-яка
сторона, надавши письмово другій стороні
проект відповідного договору (змін до нього),
складений згідно з типовим договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання
проекту договору (змін до нього) виконавець
комунальної послуги, який одержав проект
договору (змін до договору) від споживача
(іншої особи, яка відповідно до договору або
закону укладає такий договір в інтересах
споживача), не повідомив про свою відмову від
укладання договору (внесення змін) та не надав
своїх заперечень або протоколу розбіжностей до
нього і при цьому не припинив надання
комунальної послуги цьому споживачу (або в
інший спосіб засвідчив свою волю до надання
відповідної комунальної послуги споживачу),
договір (зміни до нього) вважається укладеним у
редакції, запропонованій споживачем (іншою
особою, яка відповідно до договору або закону
укладає такий договір в інтересах споживача),
якщо інше не передбачено цим Законом.
Якщо споживач який отримав проект
договору (змін до нього) від виконавця
комунальної послуги, не повідомив протягом 30
днів про свою відмову від укладання договору
(внесення змін) та не надав своїх заперечень або
протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії,
які засвідчують його волю до отримання
(продовження
отримання)
відповідної
комунальної послуги від цього виконавця
(у тому числі здійснив оплату наданих послуг),
договір (зміни до нього) вважається укладеним у
редакції,
запропонованій
виконавцем
комунальної послуги, якщо інше не передбачено
цим Законом.
Зверніть увагу, що необґрунтована відмова
споживача (іншої особи, яка відповідно до
договору або закону укладає договір в інтересах
споживача) від укладання договору є підставою
для припинення в односторонньому порядку
виконавцем надання відповідної комунальної
послуги такому споживачу.

Відмова будь-якої із сторін від укладання
запропонованого другою стороною договору не
позбавляє її права звернутися з повторною
пропозицією про укладання договору.
Також, зазначаємо, що відмова споживача
(іншої особи, яка відповідно до договору або
закону укладає такий договір в інтересах
споживача) від укладання договору з
виконавцем комунальної послуги не звільняє
його від обов’язку оплати фактично спожитої
комунальної
послуги,
наданої
таким
виконавцем.
Розглянемо порядок укладання, зміни і
припинення договорів про надання послуг з
управління багатоквартирним будинком.
Відповідно до статті 15 Закону, договір про
надання послуг з управління багатоквартирним
будинком (зміни до нього) від імені всіх
співвласників багатоквартирного будинку
укладається з визначеним відповідно до
законодавства управителем співвласником
(співвласниками),
уповноваженим
(уповноваженими) на це рішенням зборів
співвласників. Такий договір підписується на
умовах, затверджених зборами співвласників,
та є обов’язковим для виконання всіма
співвласниками.
У випадках, визначених законом, договір
про
надання
послуг
з
управління
багатоквартирним будинком укладається від
імені співвласників багатоквартирного будинку
уповноваженою особою органу місцевого
самоврядування.
В одному багатоквартирному будинку
договір про надання послуг з управління може
укладатися одночасно не більш як з одним
управителем.
Договір про надання послуг з управління
багатоквартирним
будинком
укладається
строком на один рік.

Якщо за один місяць до закінчення
зазначеного строку жодна із сторін не
повідомить письмово другу сторону про
відмову від договору, договір вважається
продовженим на черговий однорічний строк.
Увага! Відповідальність за неналежне
виконання договору.
У разі несвоєчасного здійснення платежів
за житлово-комунальні послуги споживач
зобов’язаний сплатити пеню в розмірі,
встановленому в договорі, але не вище 0,01
відсотка суми боргу за кожен день
прострочення. Загальний розмір сплаченої пені
не може перевищувати 100 відсотків загальної
суми боргу. Нарахування пені починається з
першого робочого дня, наступного за останнім
днем граничного строку внесення плати за
житлово-комунальні послуги.
Пеня не нараховується за умови наявності
заборгованості держави за надані населенню
пільги та житлові субсидії та/або наявності у
споживача заборгованості з оплати праці,
підтвердженої належним чином.
Виконавець комунальної послуги або
управитель
багатоквартирного
будинку
зобов’язаний
самостійно
здійснити
перерахунок вартості комунальної послуги або
послуги з управління багатоквартирним
будинком за весь період їх ненадання, надання
не в повному обсязі або невідповідної якості, а
також сплатити споживачу неустойку (штраф,
пеню) у порядку та розмірі, визначених
законодавством або договором.
Виконавець комунальної послуги не несе
відповідальності за її ненадання, надання не в
повному обсязі або невідповідної якості, якщо
доведе, що в точці обліку такої послуги її якість
відповідала вимогам, встановленим цим
Законом, іншими актами законодавства і
договором.
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