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ДОКУМЕНТИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання окремих питань у сфері 

надання житлово-комунальних послуг
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної 

Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 55 частини першої статті 26 виключити;
2) підпункт 2 пункту «а» статті 28 викласти в такій редакції:
«2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на те-

плову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання), тарифів 
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, на інші кому-
нальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, тарифів на комунальні послуги, які встановлюються Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг), побутові, транспортні та інші послуги»;

3) у пункті «а» статті 30:
у підпункті 6 слова «збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побу-

тових відходів» замінити словами «поводження з побутовими відходами»;
підпункт 19 виключити;
доповнити підпунктами 23 та 24 такого змісту:
«23) визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють 

у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально 
обладнаними для цього транспортними засобами;

24) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з ура-
хуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними норма-
ми і правилами та іншими нормативними документами».

2. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 
2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) частину першу статті 11 після абзацу третього доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«затвердження методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим 

— дев’ятим;
2) абзац сьомий статті 16 доповнити словами «а також тарифів на теплову енер-

гію, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання, суб’єктам 
господарювання — ліцензіатам Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

3) третє речення частини чотирнадцятої статті 20 викласти в такій редакції: «Тари-
фи на теплову енергію, що виробляється та постачається суб’єктом господарюван-
ня за допомогою систем автономного теплопостачання, формуються та встановлю-
ються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про житлово-ко-
мунальні послуги».

3. У частині четвертій статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологіч-
ну діяльність» (Відомості Верховної Ради України,  2014 р., № 30, ст. 1008; 2018 р., 
№ 1, ст. 1):

в абзаці четвертому:
у другому реченні слова «за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерцій-

ного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік те-
плової енергії та водопостачання» замінити словами «за рахунок плати за абонент-
ське обслуговування — за умови укладення індивідуального договору або індивіду-
ального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання ко-
мунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

доповнити третім реченням такого змісту: «У разі укладення колективного догово-
ру про надання комунальних послуг, договору про надання комунальних послуг з ко-
лективним споживачем або прийняття рішення співвласниками про порядок обслу-
говування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства 
періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких ви-
користовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію 
і воду) проводиться за рахунок співвласників багатоквартирного будинку»;

в абзаці п’ятому слова «а у разі укладення співвласниками багатоквартирного бу-
динку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги пері-
одична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортуван-
ня і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги 
за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» виключити.

4. Частину третю статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234;  2020 р., № 26, ст. 172) доповнити 
пунктами 41-43 такого змісту:

«41) затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобу-
динкових систем газопостачання житлових (багатоквартирних) будинків (між влас-
ником або уповноваженою співвласниками багатоквартирного будинку особою та 
оператором газорозподільної системи);

42) затвердження методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання ви-
дів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання багатоквартирних будинків;

43) встановлення для операторів газорозподільних систем граничних рівнів вар-
тості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудин-
кових систем газопостачання багатоквартирних будинків, які розраховані згідно із 
затвердженою Регулятором методологією».

5. У Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» 
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 34, ст. 370; 2018 р., № 23, ст. 211):

1) пункт 3 частини першої статті 1 виключити;
2) у статті 3:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встанов-

лення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про 
намір встановити такий вузол та вартість такого встановлення. Порядок такого ін-
формування визначається Кабінетом Міністрів України.

Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання такого по-
відомлення має право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за сво-
їм вибором) про:

згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором 
зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку у встановлено-
му законодавством порядку.

У разі якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення власник (спів-
власники) не надав згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропоно-
ваних оператором зовнішніх інженерних мереж умовах або не повідомив оператора 
зовнішніх інженерних мереж про намір самостійно обладнати будівлю вузлами ко-
мерційного обліку у встановленому законодавством порядку, а також у разі якщо 
власник (співвласники) повідомив про намір самостійно обладнати будівлю вузлами 
комерційного обліку у встановленому законодавством порядку, але не зробив цьо-
го протягом чотирьох місяців з дати повідомлення оператором про намір встанови-
ти вузли комерційного обліку, оснащення будівлі вузлами комерційного обліку здій-
снює оператор зовнішніх інженерних мереж.

У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди 
для встановлення вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних 
мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєд-
нується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будів-
лі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуго-
вування такого вузла обліку. У такому разі порядок відшкодування витрат на осна-
щення будівлі вузлами комерційного обліку, встановлений цією статтею, не зміню-
ється»;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
«Вузли комерційного обліку, встановлені за рахунок власника (співвласників) бу-

дівлі, належать на праві власності власнику будівлі або є спільною сумісною власніс-
тю співвласників багатоквартирного будинку»;

у частині шостій:
абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«6. Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі вузла-

ми комерційного обліку води та теплової енергії включаються до складу тарифів на 
теплову енергію та відповідні комунальні послуги, крім випадків, якщо такі вузли ко-
мерційного обліку були встановлені власником (співвласниками) будівлі або були 
наявні при введенні в експлуатацію завершених будівництвом нових житлових і не-
житлових будівель, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і не-
житлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж. 
У такому разі джерелом фінансування заходів із встановлення вузлів комерційно-
го обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма виконавця відповідної ко-
мунальної послуги.

У разі встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку власником (співвласни-
ками) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж відшкодовує такому власнику 
(співвласникам) будівлі фактично сплачені ним (ними) кошти на оснащення будівлі 
вузлом (вузлами) комерційного обліку за рахунок відповідних витрат, передбачених 
у тарифах на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, цен-

тралізованого водопостачання, за період дії цих тарифів до моменту встановлення 
відповідного вузла (вузлів) комерційного обліку та взяття їх на абонентський облік. 
Такі кошти відшкодовуються оператором зовнішніх інженерних мереж споживачам 
відповідних комунальних послуг шляхом зарахування їх у рахунок майбутніх плате-
жів за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізова-
ного водопостачання. У разі якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є вико-
навцем комунальної послуги, він зобов’язаний перераховувати кошти, сплачені спо-
живачами комунальних послуг на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційно-
го обліку, виконавцю відповідної комунальної послуги для подальшого їх відшкоду-
вання виконавцем споживачам.

Порядок такого відшкодування встановлює Кабінет Міністрів України».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слово «внески» замінити словом «кошти»;
друге речення абзацу першого частини сьомої виключити;
у частині восьмій:
друге і третє речення абзацу першого виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Оснащення будівель вузлами комерційного обліку може здійснюватися за раху-

нок коштів державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законом»;
частини одинадцяту і дванадцяту виключити;
доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. З дати взяття на абонентський облік оператором зовнішніх інженерних ме-

реж вузла (вузлів) комерційного обліку, наявного (наявних) при введенні в експлуа-
тацію завершених будівництвом нових житлових і нежитлових будівель, реконстру-
йованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані 
(приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, або вузла (вузлів) комерційного об-
ліку, встановленого (встановлених) власником (співвласниками) будівлі, відповідні 
власники (співвласники) оплачують вартість відповідної комунальної послуги за та-
рифом, що не враховує витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащен-
ня будівлі вузлами комерційного обліку.

Органи, уповноважені встановлювати тарифи, при прийнятті рішення про вста-
новлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги повинні забезпечити 
встановлення одночасно тарифів, що враховують витрати на оснащення будівлі вуз-
лами комерційного обліку, і тарифів, що не враховують витрат на оснащення будівлі 
вузлами комерційного обліку і застосовуються у випадках, зазначених у абзаці пер-
шому цієї частини»;

3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються операто-

ром зовнішніх інженерних мереж відповідно до цього Закону, якщо інше не передба-
чено договорами про надання комунальних послуг, укладеними відповідно до Зако-
ну України «Про житлово-комунальні послуги», з урахуванням вимог Закону України 
«Про метрологію та метрологічну діяльність».

Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в 
наявності обмінний фонд вузлів комерційного обліку.

Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вуз-
лів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачами відпо-
відної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, об-
ладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у 
такій будівлі, шляхом сплати виконавцю комунальної послуги плати за абонентське 
обслуговування — за умови укладення індивідуальних договорів або індивідуальних 
договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комуналь-
них послуг та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом і Законом Укра-
їни «Про житлово-комунальні послуги».

У разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовніш-
ніх інженерних мереж, він зобов’язаний забезпечити розподіл, збір та перерахуван-
ня сплачених споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних 
індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, коштів на об-
слуговування та заміну вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних 
мереж відповідно до договору.

Відносини між виконавцем комунальної послуги та оператором відповідних зо-
внішніх інженерних мереж регулюються договором.

Оператор зовнішніх інженерних мереж використовує кошти, отримані за обслуго-
вування та заміну вузлів комерційного обліку, виключно за цільовим призначенням.

Обслуговування та заміна вузла (вузлів) комерційного обліку за рахунок співвлас-
ників суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залу-
ченими співвласниками багатоквартирного будинку, здійснюються за умови:

укладення колективних договорів про надання комунальних послуг;
укладення договорів про надання комунальних послуг з колективним спожива-

чем;
прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла 

(вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства»;
4) у розділі IV «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 1 слова та цифри «з 1 серпня 2020 року» замінити словами та цифрами 

«з 1 серпня 2022 року»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чин-

ності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснаще-
ні такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим 
Законом вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних ме-
реж до 1 серпня 2022 року»;

пункти 41 і 7 виключити.
6. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради 

України, 2018 р., № 1, ст. 1, № 23, ст. 211; 2020 р., № 18, ст. 123):
1) пункти 3 і 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку — механічне, елек-

тричне, газове, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового та/або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до об-
ладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеватор-
ні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для ди-
мовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачан-
ня від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлово-
го) приміщення (для систем газопостачання — від запірного пристрою на вводі в бу-
динок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, 
газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо)»;

«11) плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує ви-
конавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комуналь-
них послуг (далі — індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з об-
слуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі 
— індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім 
послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу елек-
тричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору 
про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг 
між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послу-
ги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у 
разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а та-
кож за виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонен-
тів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного ремонту вну-
трішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та по-
стачання гарячої води)»;

2) у статті 4:
у частині першій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) визначення та встановлення граничного розміру плати за абонентське обслу-

говування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 
споживачам за індивідуальним договором або за індивідуальним договором з обслу-
говуванням внутрішньобудинкових систем»;

у пункті 8 слова «якості надання комунальних послуг та послуг з управління бага-
токвартирним будинком» замінити словами «кількості та якості наданих комуналь-
них послуг, якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком»;

доповнити пунктами 12—14 такого змісту:
«12) затвердження порядку ведення електронного реєстру багатоквартирних бу-

динків;
13) затвердження порядку зберігання технічної та іншої документації на багато-

квартирні будинки та їх прибудинкові території;
14) затвердження порядків зберігання органами місцевого самоврядування при-

мірників рішень (протоколів) загальних зборів співвласників багатоквартирних бу-
динків, розміщення на їх офіційних веб-сайтах інформації про рішення, прийняті та-
кими зборами»;

у частині другій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централі-

зованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води»;
доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:
«9) встановлення порядку утримання спільного майна багатоквартирного будин-

ку та прибудинкової території;
10) ведення галузевої звітності у сфері житлово-комунальних послуг»;
частину третю доповнити пунктами 7—10 такого змісту:
«7) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з ура-

хуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними норма-
ми і правилами та іншими нормативними документами;

8) передача відомостей до електронного реєстру багатоквартирних будинків;

  ЗАКОН УКРАЇНИ
9) зберігання та забезпечення доступу до технічної та іншої передбаченої законо-

давством документації на багатоквартирні будинки та їх прибудинкові території, зо-
крема документів за обов’язковим переліком, визначеним центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфе-
рі житлово-комунального господарства, документів, на підставі яких багатоквартир-
ний будинок прийнято в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів інженер-
них мереж, документів, що засвідчують право власності чи користування земельни-
ми ділянками, документації щодо проведення робіт з капітального ремонту в багато-
квартирних будинках;

10) зберігання примірників рішень (протоколів) загальних зборів співвласників 
багатоквартирних будинків та розміщення на своїх офіційних веб-сайтах інформації 
про рішення, прийняті такими зборами»;

3) пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком.
Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:
забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокре-

ма прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, якщо 
прибудинкова територія, за даними Державного земельного кадастру, знаходиться у 
власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до 
вимог законодавства, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що ви-
користовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення інди-
відуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання 
такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконав-
цем), утримання ліфтів тощо;

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна 
багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені співвласниками багатоквар-

тирного будинку»;
4) у статті 8:
у пункті 7 частини першої слова «індивідуального договору про надання кому-

нальної послуги» замінити словами «індивідуального договору або індивідуального 
договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем»;

у частині другій:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги спожива-

чів, у визначених законом випадках — управителів, і проводити відповідні перера-
хунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повно-
му обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених 
договором про надання комунальних послуг»;

у пункті 10 слова «індивідуальних договорів про надання комунальних послуг» за-
мінити словами «індивідуального договору або індивідуального договору з обслуго-
вуванням внутрішньобудинкових систем»;

доповнити пунктами 12—14 такого змісту:
«12) контролювати дотримання встановлених міжповіркових інтервалів вузлів ко-

мерційного обліку;
13) у разі укладення колективного договору або договору про надання комуналь-

них послуг з колективним споживачем інформувати управителя, уповноважений ор-
ган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління жит-
лово-будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з 
ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного облі-
ку, а також про настання терміну їх повірки;

14) направляти управителю або відповідним виконавцям протягом п’яти робочих 
днів отримані скарги споживачів щодо надання комунальних послуг, якщо вирішення 
таких скарг стосується обов’язків управителя або інших виконавців послуг»;

у частині третій:
у пункті 9 слова «припинити/призупинити надання послуг» замінити словами 

«припинити/призупинити надання послуг з управління»;
доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) за письмовою заявою співвласника багатоквартирного будинку діяти від йо-

го імені як представник такого співвласника у відносинах з виконавцями комуналь-
них послуг. У такому разі застосовуються положення Цивільного кодексу України 
про доручення»;

частину четверту після абзацу одинадцятого доповнити трьома новими абзаца-
ми такого змісту:

«11) направляти протягом п’яти робочих днів відповідним виконавцям отримані 
скарги споживачів щодо надання комунальних послуг, якщо вирішення таких скарг 
стосується обов’язків виконавців послуг (робіт);

12) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рі-
шення від імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями ко-
мунальних послуг договори про надання таких послуг, здійснювати облік обсягу від-
повідних спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного 
співвласника; здійснювати розподіл між співвласниками обсягу спожитої комуналь-
ної послуги відповідно до законодавства;

13) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рі-
шення від імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями ко-
мунальних послуг договори про надання таких послуг, відкривати поточний рахунок 
із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для про-
ведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних по-
слуг у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкрит-
тя поточних рахунків».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
5) статтю 9 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Структура плати виконавцю комунальної послуги визначається згідно з дого-

вором про надання відповідної комунальної послуги, укладеним за вимогами цьо-
го Закону.

Споживач щомісяця (або з іншою періодичністю, визначеною договором) вносить 
однією сумою плату виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та 
розподілу природного газу та електричної енергії), у тому числі якщо вона склада-
ється з окремих складових, передбачених відповідним договором, укладеним відпо-
відно до цього Закону. При цьому виконавці комунальних послуг забезпечують дета-
лізацію інформації щодо складових плати у рахунках споживачів»;

6) у статті 10:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Якщо управитель визначений органом місцевого самоврядування на конкурсних 

засадах, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається на рівні 
ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу»;

у частині третій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Управитель у порядку та з періодичністю, визначеними договором, та/або на ви-

могу споживача зобов’язаний інформувати споживача про фактичні витрати та ви-
конані (надані) роботи (послуги) з утримання і ремонту спільного майна багатоквар-
тирного будинку та його прибудинкової території»;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«У разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена 

у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибиран-
ня та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного бу-
динку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного 
будинку та прибудинкової території (у тому числі при визначенні управителя на кон-
курсних засадах) виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних за-
садах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, 
яку співвласники згодні утримувати»;

7) друге речення частини другої статті 12 викласти в такій редакції: «Договори 
про надання комунальних послуг можуть затверджуватися окремо для різних моде-
лей організації договірних відносин (індивідуальний договір, індивідуальний договір 
з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, колективний договір) та для різ-
них категорій споживачів (індивідуальний споживач (співвласник багатоквартирного 
будинку, власник будівлі, у тому числі власник індивідуального садибного житлово-
го будинку), колективний споживач)»;

8) у статті 13:
абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або 

про внесення змін до нього (крім індивідуальних договорів, укладених відповідно 
до частини п’ятої цієї статті) може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово 
другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з ти-
повим договором»;

частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення 

про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної по-
слуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і 
послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивіду-
альний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором при-
єднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікуван-
ня тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або 
на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийня-
ли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з 
виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце 
опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стен-
дах та/або рахунках на оплату послуг.

У разі укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних по-
слуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг 
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згідно із законодавством та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартир-
ного будинку окремо на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/
або на власному веб-сайті. При цьому розміщується повідомлення про місце опублі-
кування таких вимог у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або 
рахунках на оплату послуг.

У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обран-
ня моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (крім 
послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподі-
лу електричної енергії) відповідно до частини першої статті 14 цього Закону та пові-
домлення виконавців комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до за-
планованої дати укладення договору:

такий виконавець зобов’язаний укласти договори про надання комунальних по-
слуг відповідно до вимог цієї статті згідно з обраною співвласниками моделлю орга-
нізації договірних відносин;

раніше укладений із таким виконавцем договір про надання комунальної послу-
ги достроково припиняється з дати набрання чинності новим договором, укладеним 
із співвласниками, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору 
не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідаль-
ності за порушення його умов.

Якщо за 30 днів до закінчення строку дії договору співвласники багатоквартирно-
го будинку не повідомили виконавця відповідної комунальної послуги (крім послуг 
з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу елек-
тричної енергії) про прийняття рішення про вибір моделі організації договірних від-
носин, визначеної в частині першій статті 14 цього Закону, публічний індивідуальний 
договір про надання комунальної послуги, укладений з таким виконавцем, вважаєть-
ся продовженим на наступний однорічний строк.

Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками ін-
дивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протя-
гом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу міс-
цевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчи-
нив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги. При цьому розміщу-
ється повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних 
місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання 
комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тари-
фів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, ви-
значеного відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України»;

9) у статті 14:
частини першу — третю викласти в такій редакції:
«1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно 

до закону, з виконавцем відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання 
та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) 
укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:

1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що 
укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умо-
ви що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації до-
говірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру 
плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

2) колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласни-
ків багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласни-
ками особою;

3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укла-
дається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридич-
ною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укла-
дає відповідний договір.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних від-
носин, визначених цією частиною, за кожним видом комунальних послуг (крім по-
слуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу 
електричної енергії).

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моде-
лей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

2. Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу і з постачан-
ня та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних 
договорів.

Індивідуальний договір про надання послуг з постачання та розподілу природного 
газу, послуг з постачання та розподілу електричної енергії укладається між співвлас-
ником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відпо-
відність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на 
межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-техніч-
них систем приміщення споживача.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем елек-
тропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласни-
ками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

Плата виконавцям комунальних послуг з постачання та розподілу природного га-
зу, виконавцям комунальної послуги з постачання та розподілу електричної енергії за 
індивідуальним договором складається з плати за послугу, що розраховується від-
повідно до засад формування та встановлення цін/тарифів на відповідну комуналь-
ну послугу, визначених законом.

3. Індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем укла-
дається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної 
комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і по-
слуг з постачання та розподілу електричної енергії).

Виконавець комунальної послуги за таким договором забезпечує відповідність 
кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі вну-
трішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних сис-
тем приміщення споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартир-
ного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім по-
слуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу 
електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідно-
го договору із співвласниками.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, 
що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвлас-
никами чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт суб’єктами 
господарювання за рахунок співвласників або за кошти з інших джерел, не заборо-
нених законодавством.

У разі укладення індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудин-
кових систем у багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, 
до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносять-
ся зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного бу-
динку та прибудинкової території на суму витрат на утримання, обслуговування та по-
точний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забез-
печують надання відповідної комунальної послуги.

Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу 
природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) за індивіду-
альним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тари-
фів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, ви-
значеного відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України;

плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових сис-
тем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної послуги, що 
визначається договором між виконавцем та співвласниками багатоквартирного бу-
динку»;

у частині четвертій:
абзаци третій і сьомий виключити;
в абзаці одинадцятому слова «в тому числі, але не виключно» виключити;
абзаци дванадцятий — шістнадцятий виключити;
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються суб’єктами 

господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвлас-
никами та за рахунок співвласників. Порядок та умови здійснення обслуговування та 
заміни вузлів комерційного обліку визначаються у рішенні співвласників про укла-
дення колективного договору про надання комунальних послуг».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзаца-
ми двадцять першим — двадцять четвертим;

частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Такий договір може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної по-

слуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, що 
забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги у будинку. Обслугову-
вання та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються суб’єктами господарюван-
ня, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвласниками та за ра-
хунок співвласників»;

абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
«7. До дати обрання співвласниками багатоквартирного будинку однієї з моделей 

організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або до-
сягнення згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудин-

кових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної ко-
мунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним спів-
власником укладається публічний договір приєднання відповідно до вимог частини 
п’ятої статті 13 цього Закону з урахуванням таких особливостей»;

10) пункт 2 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
«2) міжопалювальний період для мереж (систем) опалення (теплопостачання) ви-

ходячи з кліматичних умов згідно з нормативно-правовими актами»;
11) абзац третій частини першої статті 17 замінити чотирма новими абзацами та-

кого змісту:
«Витрати, пов’язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку во-

ди та теплової енергії, відшкодовуються:
шляхом сплати споживачами комунальних послуг виконавцю комунальної послу-

ги плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України, — у разі укладення індивідуальних до-
говорів або індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових сис-
тем;

за рахунок співвласників багатоквартирного будинку — у разі укладення колек-
тивного договору про надання комунальних послуг, договорів про надання кому-
нальних послуг з колективним споживачем або у разі прийняття співвласниками від-
повідного рішення про обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Порядок та умови обслуговування та заміни вузла комерційного обліку визнача-
ються правилами і типовими договорами про надання відповідних комунальних по-
слуг»;

12) частини третю — п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
«3. Для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинко-

вих систем газопостачання дво- або багатоквартирного будинку до надання послуг 
з розподілу та постачання природного газу співвласники такого будинку або за їхнім 
рішенням — управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають уклас-
ти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи або іншим 
суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багато-
квартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників такого багатоквартир-
ного будинку.

У разі укладення такого договору за технічне обслуговування та безпечну експлуа-
тацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку не-
се відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господа-
рювання, з яким укладено договір.

Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня у багатоквартирному будинку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного 
обслуговування, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.

У разі укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарю-
вання, ніж оператор газорозподільної системи, сторони визначають істотні умови 
договору на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського 
та Цивільного кодексів України. При цьому управитель багатоквартирного будинку, 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або інша уповноважена спів-
власниками особа повідомляють про це оператора газорозподільної системи протя-
гом 15 днів з дати укладення такого договору.

У разі укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної 
системи такий договір укладається за формою типового договору, затвердженого 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, та є публічним. Оператор газорозподільної системи не має пра-
ва вимагати укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповіда-
ють умовам типового договору, затвердженого Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя 
або іншої уповноваженої співвласниками особи оператор газорозподільної системи, 
що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмо-
вити в укладенні договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем 
газопостачання багатоквартирного будинку.

У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або 
інша уповноважена співвласниками особа не звернулися до оператора газорозпо-
дільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування вну-
трішньобудинкових  систем газопостачання багатоквартирного будинку та не напра-
вили йому повідомлення про укладення такого договору з іншим  суб’єктом госпо-
дарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що співвласни-
ки багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з опе-
ратором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розта-
шований відповідний будинок.

У такому разі оператор газорозподільної системи розподіляє кошторисну вартість 
технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропо-
рційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природ-
ного газу у такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому бу-
динку для оплати послуг з технічного обслуговування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, щороку встановлює для операторів газорозподільних сис-
тем граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслугову-
вання внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

Оператор газорозподільних систем у місячний строк з дати затвердження Націо-
нальною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудин-
кових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та граничних рівнів вар-
тості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування зобов’язаний роз-
містити на своєму офіційному веб-сайті публічний договір на технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та ін-
формацію про кошторисну вартість технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання кожного багатоквартирного будинку, розташованого на 
території його ліцензійної діяльності. При цьому інформація про кошторисну вартість 
подається у двох формах:

оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання єдиним платежем управителем або іншою особою, уповноваженою на 
це співвласниками, від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку та за їх-
ній рахунок;

оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання окремими платежами кожним співвласником багатоквартирного будин-
ку за індивідуальними квитанціями.

Договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня багатоквартирного будинку, укладений з оператором газорозподільної системи, 
заборгованість за яким перевищує кошторисну вартість технічного обслуговування 
за шість місяців, може бути припинений в односторонньому порядку оператором га-
зорозподільної системи.

Представник оператора газорозподільної системи або іншого суб’єкта господа-
рювання, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання багатоквартирного будинку має право доступу до при-
міщень будинку для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання такого будинку. Власник (співвласник) зобов’язаний надати 
представнику оператора газорозподільної системи доступ до приміщень будинку для 
здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня такого будинку.

Законодавством встановлюється порядок надання такого доступу та відповідаль-
ність власника (співвласників) багатоквартирного будинку за його ненадання.

Доступ до житла для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання здійснюється з урахуванням особливостей, встановле-
них цим Законом.

Поточний і капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання у 
багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників багатоквартирно-
го будинку відповідно до кошторису, наданого оператором газорозподільної систе-
ми або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, 
та затвердженого співвласниками багатоквартирного будинку.

4. Управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або уповно-
важена співвласниками особа може звернутися до оператора газорозподільної сис-
теми із запитом про отримання копії технічної документації на внутрішньобудинкову 
систему газопостачання у багатоквартирному будинку. У разі отримання письмово-
го запиту про надання копії технічної документації на внутрішньобудинкову систему 
газопостачання оператор газорозподільної системи надає (за наявності) таку копію 
протягом  30 днів з дати отримання запиту (за умови відшкодування витрат на копі-
ювання та друк відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

5. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій здійснюються оператором газороз-
подільної системи»;

13) у статті 21:
в абзаці першому частини третьої слово «централізованого» виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для 

споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії.

Органи, уповноважені законом встановлювати порядки (методики) формування 
тарифів на транспортування, постачання теплової енергії, визначають особливості 

врахування в тарифах на теплову енергію для споживача витрат на утримання та об-
слуговування теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою недопущен-
ня подвійної компенсації споживачами таких витрат»;

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії, що виробля-

ється суб’єктом господарювання за допомогою систем автономного теплопоста-
чання, визначаються та встановлюються органом, що регулює діяльність такого 
суб’єкта господарювання, окремо для кожного багатоквартирного будинку, облад-
наного такою системою автономного теплопостачання, як сума тарифів на вироб-
ництво та постачання теплової енергії».

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
14) частину п’яту статті 22 викласти в такій редакції:
«5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляєть-

ся суб’єктом господарювання за допомогою систем автономного теплопостачання, 
визначаються та встановлюються органом, що регулює діяльність такого суб’єкта 
господарювання, окремо для кожного багатоквартирного будинку з урахуванням 
собівартості надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарюван-
ня, що провадить таку діяльність»;

15) статтю 24 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Виконавець послуги з постачання гарячої води зобов’язаний щомісяця на-

давати дані про загальний обсяг спожитої у будівлі гарячої води виконавцю по-
слуг з централізованого водовідведення для нарахування плати за водовідведен-
ня гарячої води»;

16) абзаци третій і четвертий частини п’ятої статті 27 викласти в такій редакції:
«У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водо-

постачання, постачання гарячої води або постачання природного газу споживач 
має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до ак-
та-претензії.

Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з 
централізованого водопостачання, постачання гарячої води та послуг з постачання 
природного газу затверджується Кабінетом Міністрів України»;

17) у статті 28:
частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«За письмовою заявою співвласника управитель має право діяти від імені та в 

інтересах співвласника як його представник у відносинах з виконавцями комуналь-
них послуг. У такому разі застосовуються положення Цивільного кодексу Украї-
ни про доручення»;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«За письмовою заявою співвласника управитель має право діяти від його імені 

та в інтересах співвласника у відносинах з виконавцями комунальних послуг. У та-
кому разі застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення»;

18) у розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункти 3, 31 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цьо-

го Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати 
набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укла-
деними за правилами, визначеними цим Законом.

У разі якщо договорами про надання комунальних послуг, укладеними до вве-
дення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі до-
говори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками ба-
гатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договір-
них відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавця-
ми відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чиннос-
ті рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних дого-
ворів приєднання про надання комунальних послуг.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, що 
надаються за договорами, укладеними до введення в дію цього Закону, надаються 
до дати набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладе-
ними відповідно до цього Закону.

31. Договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій, укладені з виконавцями таких послуг або з управителями, визначени-
ми згідно із цим Законом, до введення в дію норм цього Закону, що регулюють на-
дання послуги з управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умо-
вах, визначених такими договорами (у тому числі щодо вивезення побутових від-
ходів — за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг 
з управління багатоквартирним будинком, укладеними за правилами, визначеними 
цим Законом.

У разі якщо такими договорами передбачено більш ранній строк їх припинення, 
такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

З дати введення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком, зміна будь-яких умов договорів про на-
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, додат-
ків і кошторисів (цін/тарифів) до них забороняється та вважається нікчемною. Ви-
конавець таких послуг або управитель має право достроково розірвати відповід-
ний договір, попередивши про це споживачів не пізніш як за два місяці до дня ро-
зірвання договору.

У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про фор-
му (зміну форми) управління багатоквартирним будинком договори про надання 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені з вико-
навцем таких послуг або управителем, визначеним згідно із цим Законом до вве-
дення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуги з управління бага-
токвартирним будинком, втрачають чинність з дати, визначеної зборами співвлас-
ників (загальними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будин-
ку, або з дати початку виконання зобов’язань за договором про надання послуги 
з управління багатоквартирним будинком, укладеним за правилами, визначеними 
цим Законом, але не раніше ніж через два місяці після направлення особою, упо-
вноваженою на це зборами співвласників (загальними зборами об’єднання спів-
власників) багатоквартирного будинку, такому виконавцю, управителю письмово-
го повідомлення про припинення договорів.

У такому разі виконавець або управитель не пізніше 30 днів з дати припинення 
договорів має здійснити остаточне нарахування плати за надані послуги відповідно 
до фактичних нарахувань та обсягів наданих відповідних послуг.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій надаються протягом строку дії догово-
рів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

До затвердження Кабінетом Міністрів України Типового договору про надання 
послуги з управління багатоквартирним будинком сторони укладають договір про 
надання послуг з управління багатоквартирним будинком за формою та на умовах, 
погоджених між управителем та співвласниками, а в разі визначення управителя 
органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах — виконавчим органом 
місцевої ради (або іншим органом — суб’єктом владних повноважень, якому де-
леговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального госпо-
дарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня 
та якості послуг). Умови таких договорів, що суперечать положенням Типового до-
говору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком після його 
затвердження Кабінетом Міністрів України, не застосовуються, а регулювання від-
носин сторін договору в цій частині здійснюється згідно з відповідними нормами 
Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

4. Співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми 
управління багатоквартирним будинком можуть прийняти рішення про модель ор-
ганізації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з по-
стачання та розподілу електричної енергії і послуг з постачання та розподілу при-
родного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою 
статті 14 цього Закону та укласти з виконавцями комунальних послуг письмові до-
говори про надання відповідних комунальних послуг»;

пункт 5 виключити;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. У багатоквартирних будинках, у яких станом на 1 січня 2021 року не створе-

но об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не при-
йнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено 
конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до час-
тини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власнос-
ті у багатоквартирному будинку», виконавчий орган місцевої ради (або інший ор-
ган — суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управ-
ління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання 
та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний ого-
лосити і провести такий конкурс до 1 травня 2021 року.

Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 
будинку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної житлової політики і державної політики у сфері житлово-
комунального господарства.

Організатор конкурсу не може встановлювати інші умови чи положення прове-
дення конкурсу, які суперечать такому порядку.

Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком строком 
на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповнова-
жена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого при-
значено управителя.

Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не пові-
домить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається про-
довженим на черговий однорічний строк.

У разі якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквар-
тирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники багатоквар-
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тирного будинку приймуть рішення про форму (зміну форми) управління багато-
квартирним будинком або про обрання іншого управителя, вони мають право до-
строково розірвати такий договір з дати, визначеної зборами співвласників (загаль-
ними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку, але не раніше 
ніж через два місяці після направлення особою, уповноваженою на це зборами спів-
власників (загальними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будин-
ку, такому виконавцю, управителю письмового повідомлення про припинення дого-
вору. У такому разі управитель має здійснити остаточне нарахування плати за надані 
послуги відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих відповідних послуг»;

доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. У багатоквартирних будинках, а також одно- і двоквартирних житлових бу-

динках, гуртожитках, у яких всі квартири, житлові та нежитлові приміщення є ви-
ключно державної або комунальної власності, управитель багатоквартирного бу-
динку визначається органом, уповноваженим управляти державним або комуналь-
ним майном відповідно.

Зобов’язання з оплати послуги з управління багатоквартирним будинком у таких 
будинках, гуртожитках у разі здачі в найм (оренду) квартир, житлових та/або не-
житлових приміщень несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень»;

у пункті 7:
в абзаці першому слова «мереж централізованого опалення та централізовано-

го постачання гарячої води» замінити словами «мереж (систем) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», а слова «таких мереж» 
— словами «таких мереж (систем)»;

в абзаці другому слова «мереж централізованого опалення», «таких мереж» і 
«цих мереж» замінити відповідно словами «мереж (систем) централізованого опа-
лення (теплопостачання)», «таких мереж (систем)» і «цих мереж (систем)»;

доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71. Споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, 
у відповідній будівлі, які сплачують плату за абонентське обслуговування, надають-
ся пільги та субсидії на оплату цього платежу».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

крім абзацу четвертого підпункту 3 пункту 6 розділу I в частині положення щодо 
знаходження, за даними Державного земельного кадастру, прибудинкової терито-
рії у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповід-
но до вимог законодавства, що вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

2. У разі якщо на день набрання чинності цим Законом власники (співвласники) 
багатоквартирного будинку відшкодували частину коштів на встановлення вузла 
(вузлів) комерційного обліку шляхом сплати виконавцю комунальної послуги вне-
сків за встановлення вузлів комерційного обліку, а оператор зовнішніх інженер-
них мереж відповідної будівлі не здійснив встановлення вузла комерційного об-
ліку у такій будівлі за рахунок цих внесків, такий виконавець комунальної послуги 
відшкодовує такому власнику (співвласникам) будівлі фактично сплачену ним (ни-
ми) частину внесків за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку. Такі ко-
шти відшкодовуються оператором зовнішніх інженерних мереж зокрема шляхом 
зарахування їх у рахунок зобов’язань власника (співвласників) будівлі перед та-
ким оператором за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої во-
ди, централізованого водопостачання. Порядок такого відшкодування встановлює 
Кабінет Міністрів України.

Протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію багатоквартирного бу-
динку, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або набран-
ня чинності цим Законом власники (співвласники) будівель приймають рішення 
про порядок обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерційного обліку і пові-
домляють (протягом місяця з дня прийняття такого рішення) про це оператора зо-
внішніх інженерних мереж. Рішення про порядок обслуговування та заміни вузла 
(вузлів) комерційного обліку за власні кошти, прийняте у зазначений строк, не по-
требує погодження з оператором зовнішніх інженерних мереж.

3. Кабінету Міністрів України:
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення дер-

жавного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства, перед-
бачивши утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комуналь-
ного господарства;

про внесення комплексних законодавчих змін, зокрема до Земельного кодексу 
України, Цивільного кодексу України, законів України «Про державний земельний 
кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будин-
ку», щодо врегулювання питання реалізації співвласниками багатоквартирних бу-
динків права на отримання у користування чи власність земельних ділянок, на яких 
розташовані такі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудин-
кові території;

затвердити порядки:
списання багатоквартирних будинків, в яких розташовані квартири та нежитлові 

приміщення приватної та інших форм власності, з балансу міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади (зокрема зі спеціальним статусом), органів міс-
цевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, органі-
зацій, а також господарських товариств, інших господарських організацій та під-
приємств, створених внаслідок приватизації або корпоратизації державних або ко-
мунальних підприємств, зокрема щодо багатоквартирних будинків, які не увійшли 
до статутного капіталу таких господарських товариств та знаходяться у них на ба-
лансі (обліку) як об’єкти державної або комунальної власності;

відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будів-
лі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на тепло-
ву енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла 
(вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти);

відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі 
вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлен-
ня вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інже-
нерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-

ки та комунальних послуг, у двомісячний строк з дня набрання чинності Порядком 
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багато-
квартирного будинку та видів робіт, які є обов’язковими під час технічного обслу-
говування, розробити та затвердити:

Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем га-
зопостачання багатоквартирного будинку;

методологію розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та по-
слуг, що входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем га-
зопостачання у багатоквартирному будинку, які виконуються операторами газо-
розподільних систем;

граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг, що входять до техніч-
ного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквар-
тирному будинку.

5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику в нафтогазовому комплексі, у двомісячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом розробити та затвердити Порядок технічного обслу-
говування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного бу-
динку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного обслуговування.

6. Операторам газорозподільних систем у тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом поінформувати мешканців газифікованих багатоквартир-
них будинків про необхідність укладення договору на технічне обслуговування вну-
трішньобудинкових систем газопостачання окремо на кожний багатоповерховий 
будинок шляхом розміщення такої інформації у квитанціях на оплату послуг з роз-
поділу природного газу, в електронних особистих кабінетах та у загальнодоступних 
місцях на інформаційних стендах будинків.

З дня набрання чинності цим Законом до дня укладення договорів на технічне 
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного 
будинку в порядку, передбаченому цим Законом, технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку здійснюється у 
порядку та на умовах, що діяли на день набрання чинності цим Законом.

7. Виконавці комунальних послуг, які уклали договори про надання відповід-
них комунальних послуг до дня набрання чинності цим Законом і стягують із спо-
живачів плату за абонентське обслуговування, внески за встановлення, обслугову-
вання та заміну вузлів комерційного обліку, зобов’язані переглянути їх з урахуван-
ням вимог цього Закону.

8. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування до 31 грудня 
2021 року забезпечити формування земельних ділянок шляхом визначення меж зе-
мельних ділянок державної чи комунальної власності, на яких розташовані багато-
квартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові тери-
торії, за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
3 грудня 2020 року 
№ 1060-IX

Токмацький районний суд Запорізької області, що розташований за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, викли-
кає Марфіча Михайла Михайловича як обвинуваченого у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/328/24/21 (справа № 461/3087/17), 
за обвинуваченням Марфіча М.М. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01.06.2021 
року о  14-30 годині. З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання справи. 

Суддя Новікова Н.В.

ВІДОМОСТІ
про народного депутата України,  

обраного на проміжних виборах народного депутата України  

28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87

Вірастюк Василь Ярославович, 1974 року народження, осві-

та вища, фізична особа — підприємець, проживає в місті Києві, 

безпартійний, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА  

НАРОДУ», обраний в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської ка-
тастрофи, серії «Д» № 384947 від 16.06.2009 року, видане Київською 
облдерж адміністрацією на ім’я Мельніченко Василь Васильович, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобильської ка-

тастрофи категорії 3 серії Б №011144 від 20.07.93 року, видане Київською 
облдержадміністрацією на ім’я Мельніченко Василь Васильович, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності за №6-1308 від 18.08.2009 року 
на одну другу частку квартири за адресою: м. Харків, вул. Бучми, буд.18А, 
кв.80, видане на Літвінову Наталію Василівну, 
вважати недійсним. 

✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 491 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 19 березня 1997 р. № 252
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 «Про По-

рядок обслуговування громадян залізничним транспортом» (Офіційний вісник України, 
1997 р., число 12, с. 167; 2002 р., № 37, ст. 1736; 2007 р., № 87, ст. 3196; 2013 р., № 22, ст. 
741; 2020 р., № 16, ст. 623) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 травня 2021 р. № 491

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252
1. У вступній частині постанови цифру «22» замінити цифрою «20».
2. У Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженому 

зазначеною постановою:
1) у пункті 1 слова «підприємств, установ і організацій» замінити словами 

«суб’єктів господарювання»;
2) у пункті 2 слова «Про підприємства в Україні»,» виключити;
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення пасажирів, багажу та ванта-

жобагажу (далі — перевізник), повинен мати:
рухомий склад (вагони пасажирські, локомотиви, мотовагонний рухомий склад, 

дизель-поїзди, автомотриси тощо);
технічні засоби для:
- продажу проїзних/перевізних документів;
- прийому та видачі багажу, вантажобагажу у вагон та з вагона;
- завантаження та розвантаження багажних вагонів, вагонів для перевезення ав-

томобілів;
спеціальне обладнання для забезпечення посадки та висадки осіб з інвалідністю;
приміщення для прийому, видачі та зберігання багажу, вантажобагажу.»;
4) доповнити Порядок пунктами 51 і 52 такого змісту:
«51. Суб’єкт господарювання, що надає послуги, пов’язані з обслуговуванням паса-

жирів (далі — надавач послуг), повинен мати:
зали очікування, обладнані згідно з установленими нормами;
камери схову для зберігання ручної поклажі;
службові приміщення;
кімнати для тривалого відпочинку пасажирів;
спеціальне обладнання для безперешкодного користування послугами залізнично-

го транспорту особами з інвалідністю, які користуються технічними та іншими засоба-
ми реабілітації, та пасажирами з дітьми;

інші приміщення та обладнання, необхідні для надання послуг, пов’язаних з обслу-
говуванням пасажирів;

технічні засоби для продажу проїзних/перевізних документів.
52. На вузлових станціях перевізники та надавачі послуг повинні мати у випадках, 

передбачених Правилами, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, кімнати ма-
тері та дитини.»;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Суб’єкти господарювання, визначені в пунктах 5 та 51 цього Порядку, пови-

нні забезпечити:
дотримання вимог охорони праці та збереження навколишнього природного сере-

довища;
роботу квиткових кас на вокзалах за встановленим режимом роботи;
продаж на вимогу громадян проїзних документів на поїзди, в яких є вільні місця, до 

будь-якої станції призначення, де поїзд зупиняється;
переоформлення проїзного документа на поїзд, який відходить раніше зазначено-

го у проїзному документі;
поновлення проїзних документів у разі прибуття поїзда до пункту пересадки паса-

жира із запізненням;
відновлення дійсності проїзного документа, крім плацкарти, у разі запізнення паса-

жира на поїзд у випадках, передбачених Правилами;
надання користувачам безоплатно інформації про розклад руху поїздів, вартість 

проїзду, перевезення багажу, вантажобагажу, перелік та вартість послуг, наявність 
вільних місць у поїздах;

повне або часткове повернення платежів у разі відмови від поїздки на умовах, уста-
новлених Правилами;

продаж абонементних квитків (повних, пільгових, дитячих, студентських та квитків 
вихідного дня) на поїзди приміського сполучення;

здійснення контролю за використанням засобів залізничного транспорту і дотри-
манням цього Порядку та Правил;

надання пільг особам, які мають на це право згідно із законодавством;
заміну проїзних документів чи повне повернення їх вартості у разі виявлення будь-

яких неточностей в оформленні з вини суб’єкта господарювання.»;
6) доповнити Порядок пунктами 61, 62 і 63 такого змісту:
«61. Перевізник повинен забезпечити:
прийом багажу для перевезення до будь-якої станції, де здійснюється прийман-

ня та видача багажу;
оголошення зупинок та правил проїзду через радіооповіщувальну мережу примісь-

кого поїзда;
відповідність рухомого складу вимогам законодавства та нормативних докумен-

тів щодо його експлуатації;
перевезення до місця роботи та з місця роботи працівників робочих змін, які про-

живають у приміській зоні, а працюють у мм. Києві, Сімферополі, Севастополі, об-
ласних центрах та містах обласного значення. Приміська зона для залізничних пере-
везень встановлюється АТ «Укрзалізниця» (регіональними філіями/філіями) за по-
годженням з обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністра-
ціями;

забезпечення безпеки руху, збереження багажу та вантажобагажу у сховищах та 
під час перевезення;

дотримання санітарно-гігієнічних норм у рухомому складі;
повне або часткове повернення платежів у разі відмови від перевезення багажу на 

умовах, установлених Правилами;
видачу пасажирам за окрему плату, що справляється згідно з пунктом 63 цього По-

рядку, постільних речей в усіх вагонах пасажирських та швидких поїздів (крім загаль-
них вагонів) та вагонів з місцями для сидіння 3-го, 2-го та 1-го класу);

інформування пасажирів під час здійснення поїздки щодо послуг, які надаються 
у поїзді (вагоні), зупинок за маршрутом прямування поїзда (вагона), щодо запізнень 
поїзда;

можливість перевезення організованих груп пасажирів;
можливість пасажирам робити зупинки та відновлювати поїздку, змінювати марш-

рут та умови проїзду на шляху прямування;
можливість перевідправлення багажу за заявою пасажира;
можливість перевезення ручної поклажі пасажирів згідно з установленими нор-

мами;
безпеку пасажирів у користуванні залізничним транспортом;
забезпечення пасажирів під час поїздки питною водою;
обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті.
62. Надавач послуг повинен забезпечити:
відповідність будівель, виробничих приміщень та приміщень, призначених для об-

слуговування пасажирів вимогам законодавства та нормативних документів щодо їх 
експлуатації;

роботу об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів, за встановленим режи-
мом роботи;

своєчасне доведення до відома пасажирів та зустрічаючих громадян інформації 
про запізнення, основні пункти пересадки, зміну колії прибуття чи відправлення поїз-
да та розташування вагонів у ньому;

надання пасажирам приміщень для очікування поїзда згідно з установленими нор-
мами;

оголошення правил проїзду;
схоронність ручної поклажі пасажирів у камерах схову;
у разі потреби надання безкоштовної допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим 

пасажирам з числа маломобільних груп населення для безперешкодного доступу до 
інфраструктури (у разі переміщення територією станції, вокзалу, до/з пасажирських 
платформ, рухомого складу);

умови та порядок надання допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим пасажи-
рам з числа маломобільних груп населення;

роботу квиткових кас та інших об’єктів обслуговування пасажирів на вокзалах за 
встановленим режимом роботи.

63. Перевізники та надавачі послуг визначають норми якості надання послуг з пере-
везення пасажирів та обслуговування пасажирів на вокзалах.

Перевізники та надавачі послуг забезпечують впровадження системи управління 
якістю послуг.

Основні стандарти якості послуг повинні включати положення про:
продаж квитків та надання інформації про порядок, умови перевезення та надан-

ня послуг;
забезпечення виконання графіка руху;
своєчасність надання послуг і загальні принципи дій у разі виявлення порушень 

під час надання послуг;
порядок та умови надання допомоги пасажиру в разі запізнення поїзда з вини пе-

ревізника;
дотримання санітарно-гігієнічних та технічних норм на вокзалах та поїздах;
вивчення рівня задоволеності пасажирів;
порядок та умови обробки скарг, надання компенсацій та відшкодування збитків у 

разі недотримання норм якості надання послуг;
безкоштовну допомогу;
доступ для осіб з інвалідністю та осіб з  числа маломобільних груп населення до 

вокзалів, платформ, рухомого складу поїздів та іншого обладнання, призначеного для 
обслуговування пасажирів;

необхідну допомогу на вокзалах та у поїзді, в тому числі пов’язану з посадкою та/
чи виходом в/з поїзд/у;

умови та порядок надання допомоги пасажирам — особам з інвалідністю та паса-
жирам із числа маломобільних груп населення.

Перевізник та надавач послуг щороку оприлюднюють на власних веб-сайтах звіти 
стосовно дотримання норм якості надання послуг, які, зокрема, включають інформа-
цію про кількість і види отриманих звернень, строк надання відповіді і заходи, вжи-
ті для поліпшення ситуації.»;

7) у пункті 14:
абзац перший викласти в такій редакції:
«14. У всіх випадках повернення проїзних документів, крім випадків, які сталися з 

вини суб’єкта господарювання, який допустив порушення умов перевезення, у випад-
ках, визначених Правилами, пасажир вносить плату за послуги. Кошти, сплачені за 
послуги, пов’язані з резервуванням місць і продажем проїзних документів, не повер-
таються, за винятком випадків, коли повернення проїзних документів сталося з вини 
суб’єкта господарювання.»;

в абзаці другому слова «АТ «Укрзалізниця» замінити словами «суб’єкта господа-
рювання»;

8) у третьому реченні абзацу першого пункту 15 слова «встановлює АТ «Укрзаліз-
ниця» замінити словами «встановлюють суб’єкти господарювання»;

9) у пункті 16:
абзац другий після слів «суб’єктами господарювання» доповнити словами «, які 

надають послуги з продажу проїзних документів,»;
абзац четвертий після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «, який 

надає послуги з продажу проїзних документів,»;
10) у пунктах 17 та 35 слова «суб’єкт господарювання» у всіх відмінках замінити 

словами «надавач послуг» у відповідному відмінку;
11) у пункті 34 слова «Суб’єкти господарювання» замінити словом «Надавачі по-

слуг»;
12) в абзаці другому пункту 40 слова «суб’єкт господарювання» замінити словом 

«перевізник»;
13) у пунктах 45, 65, 76 слова «АТ «Укрзалізниця» замінити словом «Перевізник»;
14) пункт 50 викласти в такій редакції:
«50. У приміщеннях вокзалів, на станціях пасажирам повинна надаватися всіма до-

ступними засобами інформація, у тому числі візуальна, щодо:
розкладу руху пасажирських поїздів, вартості проїзду та перевезення багажу і ван-

тажобагажу від станції відправлення до станцій, потік пасажирів до яких є найбільшим;
правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу;
графіка роботи і спеціалізації квиткових, багажних кас, камер схову, багажних, 

вантажобагажних сховищ, зберігання ручної поклажі;
послуг, які надаються на вокзалі (станції), та їх вартості;
розміщення вокзальних приміщень;
місця знаходження книги скарг, заяв та пропозицій, місця та годин прийому паса-

жирів посадовими особами вокзалу;
адреси та номерів телефонів надавача послуг, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержан-
ням законодавства про захист прав споживачів, та виконавчого органу сільської, се-
лищної міської ради;

правил користування послугами залізничного транспорту, у тому числі для паса-
жирів з велосипедами.

Особам з інвалідністю, які користуються технічним та іншим засобом реабілітації, 
повинна надаватися інформація щодо порядку отримання допомоги під час користу-
вання послугами залізничного транспорту для таких осіб.»;

15) перше і друге речення пункту 72 викласти в такій редакції:
«На кожній станції та в пасажирському поїзді ведеться книга скарг, заяв та пропо-

зицій, аркуші якої повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (в 
разі наявності) відповідного суб’єкта господарювання. На вокзалах, де обслуговуван-
ня пасажирів здійснюється в різних приміщеннях, розташованих на великих відста-
нях, таких книг повинно бути кілька.»;

16) пункт 75 викласти в такій редакції:
«75. Пасажири та інші користувачі послуг несуть відповідальність перед суб’єктами 

господарювання за пошкодження рухомого складу, обладнання вагонів, майна нада-
вача послуг, пасажирів та інших осіб, а також за невиконання пункту 42 цього Поряд-
ку згідно із законом, крім випадків, коли пасажир або інший користувач послуг дове-
де, що пошкодження були спричинені обставинами, яких він не міг уникнути, і наслід-
ків, яких він не міг передбачити.».

ЦВК ПОВІДОМЛЯЄ


