Огляд законодавчих змін у
наданні послуг централізованого
водопостачання та
водовідведення

ЗУ “Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання”
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Оснащення будівель вузлами комерційного обліку (ВКО) зобов’язаний
здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж (виконавець послуг) ВОДОКАНАЛ у строк:
• питної води для нежитлових будівель – до 1.08.2018 року
• питної води для житлових будівель – до 1.08.2019 року

Оснащення будівель ВКО – облік фактично спожитих у
будівлі послуг
Розрахунки за комунальні послуги повинні здійснюватись тільки
на основі комерційного обліку
За невиконання вимог закону передбачена відповідальність
оператора зовнішніх мереж - ВОДОКАНАЛУ з 01.08.2020 року
Відповідальність за збереження і цілісність вузлів комерційного
обліку покладається на власника (співвласників) будівлі, в якій вони
встановлені
Створення перешкод, самовільний демонтаж, умисне знищення,
пошкодження, тощо, вузла комерційного обліку тягнуть за собою
притягнення до відповідальності згідно діючого законодавства

Стан оснащення житлових будівель міста Кременчука вузлами
комерційного обліку (ВКО) станом на 01.10.2019 року

7 505 будинки ( 72,3% )
із 10 778 загальної
кількості житлових
будівель
Багатоквартирні
житлові будинки
29,9 %
(385 з 1285)

Житлові будинки
приватного сектору
75,0 %
(7 120 з 9 493)

Для забезпечення 100 %-го оснащення вузлами комерційного
обліку житлового фонду потрібно більше 67 млн.гривень.
(багатокв. будинки – 16 млн. грн., прив. сектор – 51 млн. грн.)

Як працює облік та розподіл питної води в будинках?
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Розподіл питної води на:

Облік 100 % питної
води, що надходить у
будинок

•Спожиту споживачами
у приміщеннях
(житлових та
нежитлових)
•Потреби на
утримання будинку
(поливання дворів і
газонів, прибирання)
•Приготування гарячої
води (за наявності
індивідуального
теплового пункту)
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Сума рахунків усіх споживачів у будинку повинна
дорівнювати 100 % обліку питної води, що
надходить у будинок
До встановлення будинкового лічильника розрахунок
споживання води може здійснюватись за
нормативами та з урахуванням показників
розподільчих (квартирних) лічильників.

Відповідальність за розподіл, формування та
виставлення рахунків споживачам

І ВАРІАНТ

Виконавець комунальної послуги
(водоканал)

ІІ ВАРІАНТ

ОСББ, управитель або інша особа,
визначена співвласниками будинку

знімає показання вузла
знімає показання вузла
комерційного вузла обліку, здійснює комерційного вузла обліку, здійснює
розподіл, формує та надає
розподіл, формує та надає
споживачам рахунки
споживачам рахунки

Як будуть нараховуватись платежі
за споживання холодної води за новим законом
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Якщо встановлено тільки
комерційний (загальнобудинковий) лічильник

Як будуть нараховуватись платежі
за споживання холодної води за новим законом
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Якщо встановлено комерційний (загальнобудинковий) лічильник і в
окремих квартирах (приміщеннях) розподільні лічильники
- для абонентів з розподільними лічильниками

- для абонентів без розподільних лічильників

Як будуть нараховуватись платежі
за споживання холодної води за новим законом
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Якщо встановлено комерційний (загальнобудинковий)
лічильник та в усіх квартирах (приміщеннях)
розподільні лічильники

Запровадження внесків за встановлення, обслуговування
та заміну вузлів комерційного обліку (ВКО)

відповідно до ЗУ “Про комерційний облік…”
Формування внесків

Оператор зовнішніх
інженерних мереж
(водоканал)

Встановлення внесків*

Орган місцевого
самоврядування

Розподіл між споживачами**

Виконавець
комунальної послуги
(водоканал)
Виставлення рахунку

Виконавець
комунальної послуги
(водоканал)

Сплата внесків

Споживачі
(щоквартально)

* Для кожної будівлі окремо
** Згідно методики, затвердженої наказом Мінрегіону
Проект рішення виконавчого комітету “Про встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та

заміну вузлів комерційного обліку води, та їх розподілу між споживачами комунального підприємства
«Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, для кожної будівлі» розміщено на сайті Кременчуцької
міської ради у розділі “Нормативно-правова база”, далі “Проекти виконавчого комітету” 6 вересня 2019 року

ВИМОГИ нового ЗУ “Про житлово-комунальні послуги
Нова класифікація житлово-комунальних
послуг
Нові правила надання, обліку та оплати
житлово-комунальних послуг, нові
договори
Нова структура платіжки виконавця
комунальних послуг
Нові тарифи на комунальні послуги
Нові вимоги до порядку перерахунку
розміру плати за період ненадання послуг
або надання послуг не в повному обсязі,
зниження якості

13.08.2019 р. набула чинності постанова Кабінету
Міністрів України № 690, якою затверджено
Правила надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення,
а також 5 різновидів типових договорів із
споживачами (4 види договорів із споживачами
багатоквартирних будинків та 1 договір із
споживачами приватного сектору)
Відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»,
споживачі багатоквартирних будинків до 01.05.2020
року повинні визначитись та спільним протокольним
рішенням обрати одну із моделей організації
договірних відносин із водоканалом.

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
(відповідно до редакції нових Правил надання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення )
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З індивідуальним споживачем
(з обслуговуванням
внутрішньобудинкових систем)

укладається водоканалом з кожним
споживачем, що є власником
(співвласником, користувачем) нерухомого
майна – для мешканців багатоповерхових
будинків
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З індивідуальним споживачем
(без обслуговування
внутрішньобудинкових систем)

укладається водоканалом з кожним споживачем, що
є власником (співвласником, користувачем)
нерухомого майна) у випадку не прийняття ними
рішення про вибір моделі взаємовідносин та в разі
неузгодження розміру плати за обслуговування
внутрішньобудинкових систем ) - для мешканців
багатоповерхових будинків

З індивідуальним споживачем
у будівлі, що є самостійним
об’єктом нерухомого майна

укладається водоканалом з кожним
споживачем, що є власником
(співвласником, користувачем)
Колективний договір нерухомого майна)- для мешканців
4
укладається водоканалом з
приватного сектору
уповноваженою споживачами на
укладання договору особою (УО) для мешканців багатоповерхових
будинків
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З колективним споживачем
укладається водоканалом з
юридичною особою, що об”єднує
споживачів у будівлі та в їх
інтересах укладає договір (ОСББ)
- для мешканців
багатоповерхових будинків

ОПЛАТА ПОСЛУГ
централізованого водопостачання, водовідведення
В залежності від моделі договору споживач сплачує:
Договір з індивідуальним
споживачем
(з обслуговуванням
внутрішньобудинкових
систем)

Договір з
індивідуальним
споживачем
(без обслуговування
внутрішньобудинкових систем)

З індивідуальним
споживачем у
будівлі, що є
самостійним
об’єктом
нерухомого майна

Договір з
колективним
споживачем

Колективний
договір

1.Плата за централізоване
водопостачання та
водовідведення (тариф,
встановлюється НКРЕКП, з
23.09.2019 року – 19,86 грн.
за 1 м.куб води та стоків)
2.Плата за абонентське
обслуговування
(розраховується
Водоканалом в межах
граничного розміру)
3.Плата за обслуговування та
поточний ремонт
внутрішньобудинкових
систем (розраховується
Водоканалом, договірна)

1.Плата за
централізоване
водопостачання та
водовідведення
(встановлюється
НКРЕКП, з 23.09.2019
року – 19,86 грн. за 1
м.куб води та стоків)
2.Плата за абонентське
обслуговування
(розраховується
Водоканалом в межах
граничного розміру)

1.Плата за
централізоване
водопостачання та
водовідведення
(встановлюється
НКРЕКП, з 23.09.2019
року – 19,86 грн. за 1
м.куб води та стоків)

1.Плата за
централізоване
водопостачання
та
водовідведення
(встановлюється
НКРЕКП, з
23.09.2019 року
- 19,86 грн. за 1
м.куб води та
стоків)

1. Плата за
централізоване
водопостачання
та
водовідведення
(встановлюється
НКРЕКП, з
23.09.2019 року
– 19,86 грн..за 1
м.куб води та
стоків)

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку
нараховуються ОКРЕМО від вищеперелічених нарахувань кожному споживачу

Запровадження плати за абонентське обслуговування
згідно з ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”
Плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач сплачує виконавцю
комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у
багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та
електричної енергії) для відшкодування витрат виконавцю, пов’язаних з укладанням договору
про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між
споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначеним
цим Законом, також і витрат на обслуговування приладів – вузлів обліку, що забезпечують
індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях)
багатоквартирного будинку.
Формується:
•виконавцем послуг
(водоканалом)
•за фактичними витратами
виконавця послуг
•у розрахунку на 1
абонента/місяць

Застосовується:
•до споживачів багатоквартирного будинку
•за умови укладання із споживачами індивідуальних
договорів
(у т.ч. індивідуального договору за замовчуванням)
•у розмірі, визначеному виконавцем послуг
(водоканалом), згідно з наказом по підприємству), але не
більше ніж граничний розмір плати за абонентське
обслуговування, визначений КМУ – 28,47 грн. на один
особовий рахунок в місяць)

Зміна граничного розміру плати за абонентське обслуговування відбуватиметься автоматично залежно від
зміни прожиткового мінімуму.

Плата за абонентське обслуговування для споживачів
м.Кременчука

До змін законодавства ( у складі
тарифів на послуги ЦПХВ та ЦВВ
з використанням
внутрішньобудинкових систем):

Витрати
Обсяги

= грн./1м3

Складова тарифів для
мешканців багатоповерхових
будинків, розраховувалась
водоканалом, встановлювалась
НКРЕКП

Після змін
законодавства:

Витрати
Кількість особових
рахунків

= грн./1особовий рахунок

Розрахункова плата
(розраховується водоканалом для
мешканців багатоповерхових
будинків, обмежується граничним
розміром, встановленим КМУ)

Орієнтовна абонплата для
споживачів міста
Кременчука
20 - 22 грн./1особовий
рахунок в місяць

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ З ПЕРІОДИЧНОЇ
ПОВІРКИ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ
Вузли комерційного обліку (будинкові)
за рахунок

внесків за обслуговування
у всіх випадках
Обов’язок обслуговування та заміни
вузлів комерційного обліку закріплено
за оператором зовнішніх інженерних
мереж (ВОДОКАНАЛОМ)

Вузли розподільчого обліку (квартирні)
за рахунок

плати за абонентське
обслуговування

власника
вузла обліку

у разі укладання
індивідуального договору

у разі укладання
інших моделей договорів

Особливості укладання ДОГОВОРІВ
за новими Правилами
Індивідуальні договори з
обслуговуванням
внутрішньобудинкових
систем

Індивідуальні договори
без обслуговування
внутрішньобудинкових
систем

Індивідуальний договір у будівлі,
приміщення якої є самостійними
об’єктами нерухомого майна

Колективний
споживач

Колективний договір

1.Стороною у договорі є: Власники квартир та
нежитлових приміщень у багатоквартирному
будинку

1. - Приватний сектор

1. ОСББ

1. Уповноважена
особа (УО)

2. Укладається на підставі: Протокол згідно ст.
10 ЗУ “Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку”
(50 % +1 від загальної площі квартир і
нежитлових приміщень)

2. Заява власника +
документ про право
власності на об’єкт

2. Рішення
органів
правління ОСББ

2. Будь хто, щодо
кого прийнято
протокол загальних
зборів співвласників

3. Розподіл послуги згідно Методики здійснює
Виконавець послуг

3. Оплата згідно
комерційного
(будинкового) лічильника

3. Розподіл послуг здійснює
ОСББ/уповноважена особа згідно
Методики

4. п.5 Типового
Договору:
укладається додатково
договір з
обслуговування
внутрішньобудинкових мереж з
переліком
конкретних послуг
(тільки поточний
ремонт) одночасно з
основним договором

4. Споживач самостійно (без участі Виконавця послуг (ВОДОКАНАЛУ)) вирішує питання
обслуговування внутрішньбудинкових мереж

Дякуємо за увагу!

