


Товари у сфері ЖКГ Проблеми: 

1) Складність організації обліку холодної та горячої 
води 

2) Неможливість розв’язати проблеми у сфері 
гарячого водопостачання 

 

Спосіб вирішення: 

Ввведення в обіг товарної продукції “вода”, що 
матиме різні температурні характеристики 

 

Питання, які потребують визначення: 

 - наявність “питної води, яка не відповідає 
стандартам на питну воду”   

- у якому акті законодавства мають бути 
врегульовані питання гарячого водопостачання 
(“Про теплопостачання” або “Про питну волу та 
питне водопостачання”)  

 

Єдина товарна продукція - 

теплова енергія 

 

При цьому існує посилання 
на: 

- питну воду ( Закон “Про 
теплопостачання”, “Про 
питну воду і питне 
водопостачання”) 

- централізоване 
постачання холодної  та 
гарячої   води  (Закон про 
ЖКП) 

- комунальну та стічну воду 
(Закон “Про питну воду і 
питне  водопостачання”) 



Послуги у сфері ЖКГ- 
водопостачання та 
водовідведення 
Проблеми: 
1) Відсутність законодавчого 

визначення змістовного 
наповнення «послуг», якими 
оперують суб’єкти ринків у 
житлово-комунальній сфері та, 
відповідно, неможливість 
визначитись з «економічно-
обгрунтованими» 
цінами/тарифами на відповідні 
послуги  

2) Наявність послуг, які не 
можливо співставити між собою 

3) Часткове регулювання питань 
водовідведення Законом «Про 
питну воду та питне 
водопостачання» 

4) Протиріччя у визначенні 
комунальних послуг у різних 
законах (Про житлово-
комунальні послуги» та «Про 
державне регулювання у сфері 
комунальних послуг») 

5) Невизначеність сторони 
договору з надання  послуг 
(будинок або окрема 
квартира/приміщення) 

 

Державне 
регулюванн

я 

централізоване постачання 
холодної та горячої води 

ЗУ «Про житлово-комунальні 
послуги» 

централізоване водопостачання 
та водовідведення  

Закон «Про природні 
монополії», Про державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг  

  

питне водопостачання  ЗУ «Про питну воду та питне 
водопостачання» 

централізоване питне    
водопостачання  

ЗУ «Про питну воду та 
питне водопостачання» 

нецентралізоване питне    
водопостачання  

ЗУ «Про питну воду та питне 
водопостачання» 

водовідведення ЗУ «Про житлово-комунальні 
послуги» 

централізоване водовідведення ЗУ «Про питну воду та питне 
водопостачання» 

виробництво питної води  ЗУ «Про питну воду та 
питне водопостачання» 

транспортування питної воді  ЗУ «Про питну воду та питне 
водопостачання» 



Послуги у сфері ЖКГ- 
теплопостачання 

Проблеми: 

1) Відсутність законодавчого 
визначення змістовного 
наповнення «послуг», якими 
оперують суб’єкти ринків у 
житлово-комунальній сфері та, 
відповідно, неможливість 
визначитись з «економічно-
обгрунтованими» 
цінами/тарифами на відповідні 
послуги  

2) Наявність послуг, які не 
можливо співставити між собою 

3) Протиріччя у визначенні 
комунальних послуг у різних 
законах (Про житлово-
комунальні послуги» та «Про 
державне регулювання у сфері 
комунальних послуг» 

4) Невизначеність сторони 
договору з надання  послуг 
(будинок або окрема 
квартира/приміщення) 

 

 

Державне 
регулювання 

Централізоване опалення ЗУ «Про житлово-комунальні 
послуги» 

Виробництво теплової енергії Закон «Про природні 
монополії», Про державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг, Про 
теплопостачання 

  

Транспортування теплової 
енергії 

Закон «Про природні 
монополії», Про державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг, Про 
теплопостачання 

  

Постачання теплової енергії Закон «Про природні 
монополії», Про державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг, Про 
теплопостачання 

  



Інші послуги у 
сфері ЖКГ обслуговування внутрішньо будинкових 

мереж  
Закон про 
ЖКП 

ЖЕО 

технічне обслуговування внутрішньо 
будинкових систем: гарячого 
водопостачання, холодного 
водопостачання, водовідведення, 
централізованого опалення, зливової 
каналізації  

Постанова 
КМУ №869 

ЖЕО 

технічне обслуговування внутрішньо 
будинкових систем: гарячого 
водопостачання, холодного 
водопостачання, водовідведення, 
централізованого опалення, зливової 
каналізації  

Постанова 
КМУ №869 
 

ЖЕО 

Проблеми: 

1) Відсутність законодавчого 
визначення змістовного 
наповнення «послуг», якими 
оперують суб’єкти ринків у 
житлово-комунальній сфері 
та, відповідно, неможливість 
визначитись з 
відповідальністю суб’єктів, що 
надають такі послуги 

2) Наявність послуг, які не 
можливо співставити між 
собою 

3) Протиріччя у визначенні 
послуг у різних законах (Про 
житлово-комунальні послуги» 
та «Про державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг» та 
підзаконних нормативних 
актах) 

 

Вивезення побутових відходіа Захоронення 
побутових 

відходів 

Перероблення 
побутових 

відходіа 

Комунальна 
послуга 

 
 
 
 
 

Закон про ЖКП 

Послуга з 
утримання 
будинків та 

прибудинкових 
споруд 

 
Закон про ЖКП 

Відноситься до сфери комунальних послуг 
 
 
 
 

Закон “Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг” 



Способи розв’язання проблем 

Визначити: 
1) Товари і послуги, якими можуть оперувати суб’єкти ринків у 

житлово-комунальній сфері; 
2) Змістовне наповнення послуг у житлово-комунальній сфері  
3)  Правову природою товарів та послуг (належність до ринку 
природних монополій або суміжних до них ринків, конкурентного 
ринку) та засоби державного регулювання  на відповідних ринках 
 
 
 
1) Закон України “Про житлово-комунальні послуги” 
2) Закон України “Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг” 
3) Закон України “Про теплопостачання” 
4) Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” тощо 



Правовий режим об’єктів у сфері 

ЖКГ: мережі 

Закон “Про трубопровідний транспорт” 

Магістральні мережі Промислові мережі 

Магістральні теплові мережі Місцеві (розподільчі) теплові мережі 

Мережі водопостачання 

Мережі водовідведення 

Внутрішньобудинкові мережі 

? 



Правовий статус суб’єктів у сфері ЖКГ 

Теплотранспортуюча організація 

Теплогенеруюча организація 

Теплопостачальна організація 

Теплосервісна організація 

Підприємство питного 
водопостачання: 

- Підприємство централізованого 
водопостачання 

- Підприємство з постачання 
фасованої води 

 

Підприємство централізованого 
водовідведення 

Виконавець послуг Виробник послуг 

Балансоутримувач 



Повноваження у сфері ЖКГ органів 
виконавчої влади, ОМС, національних комісій 

  
КМУ Мінрегіон 

Нацкомісія 
ЖКГ 

Нацкомісія 
енергетика 

ОМС 

Закон про ЖКП 

Закон про питну воду і питне 
водопостачання 

Закон про державне регулювання 
у сфері комунальніх послуг 

Закон про теплопостачання 

Закон про ОМС 



Права та обов’язки споживачів у сфері 
ЖКГ 

  
Закон про ЖКП 

Закон про питну воду і питне 
водопостачання 

Закон про державне регулювання 
у сфері комунальніх послуг 

Закон про теплопостачання 

Закон про захист прав споживачів 

Споживач 



Інші проблемні питання у сфері ЖКГ 

• Неврегульованість відносин суб’єктів ринків теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, поводження з побутовими відходами із споживачами, що мешкають у 
багатоквартирних будинках, у тому числі, у випадках створення у таких будинках ОСББ, 
ЖБК, ЖК. Розповсюдження режиму правовідносин між виконавцями послуг у житлово-
комунальній сфері та юридичними особами на об’єднання співвласників будинку,  ЖБК, 
ЖК, які мають іншу економічну сутність та правову природу.  

• Відсутність ефективних механізмів схвалення колективних рішень співвласниками 
квартир/приміщень багатоквартирних житлових будинків з питань управління ним. 

• Відсутність законодавчого врегулювання відносин, що існують у сфері гарячого 
водопостачання, у тому числі  щодо практики використання центральних теплових 
пунктів.  

• Відсутність єдиного підходу до організації обліку товарів та послуг у житлово-
комунальній сфері. 

• Декларативність прозорості тарифної політики в частині відшкодування економічно-
обґрунтованих витрат суб’єктів господарювання на виробництво товарів/надання 
послуг на ринках, що підлягають державному регулюванню. Відсутність відпрацьованих 
механізмів здійснення такого відшкодування органами, рішення яких призвели до 
застосування суб’єктами ринку економічно необґрунтованих тарифів, а також механізмів 
реалізації відповідальності у цій сфері.   

• Відсутність у суб’єктів ринку (у тому числі, у споживачів) реальних стимулів для 
запровадження механізмів енерго- та ресурсозбереження, енергоефективності.  

• Невизначеність з принципами та критеріями надання державної підтримки у житлово-
комунальній сфері, відсутність законодавчо врегульованих механізмів її надання.  

 



Питання, що мають бути врегулювані на єдиних 
засадах у всіх чинних законах в сфері ЖКГ 

• правовий режим об’єктів житлово-комунальної інфраструктури;  
• суб’єкти ринків, що відносяться до житлово-комунальної сфери, та їх 

правовий статус;  
• обов’язки щодо експлуатації, користування та утримання електричного, 

сантехнічного, газового та іншого обладнання (внутрішньобудинкових 
мереж) за межами  або всередині квартири багатоквартирного будинку, що 
здійснюється на засадах права спільної сумісної власності; 

• повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та національних регулюючих комісій, що здійснюють державне 
регулювання у відповідних сферах, з урахуванням особливостей 
функціонування певних ринків, зокрема, тих, що підлягають державному 
регулюванню; 

• принципи та механізми формування тарифів на ринках природних 
монополій, суміжних до них ринків та штучно монополізованих ринках, а 
також механізми відшкодування різниці в тарифах; 

• основні засади здійснення обліку товарів та послуг у житлово-комунальній 
сфері; 

• механізмами стимулювання енергозбереження  
 



Технологія внесення змін до законодавства у 
житлово-комунальній сфері: сучасний стан 

 
Закон 

Зміни, 
внесені у 

2010-2012р., 
кількість 

Кількість змін 
відповідно до 

законів, що 
зареєстровані у 

ВРУ 

Про житлово-комунальні послуги 10 4 

Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг 

4 2 

Про теплопостачання 9 3 

Про питну воду та питне водопостачання 5 3 

Про ОСББ 3 2 



Загальнодержавна програма реформування 
та розвитку ЖКГ: законодавство 

Захід Термін 
виконання 

Результат 

Схвалення закону “Про централизоване водопостачання та водовідведення” 2009-2011   

Перегляд та схвалення  нової редакції закону “Про питну воду та питне 
водопостачання” 

2009-2011   

Схвалення закону “Про основи державної житлової політики” 2009   

Схвалення закону “Про енергетічну ефективність будівель” 2009   

Схвалення нової редакції закону про ОСББ 2009-2010   

Схвалення закону про особливості передачі в оренду та концесію о’бєктив 
централизованого тепло-, водопостачання та водовідведення 

2009   

Схвалення закону про акціонування (корпоратизацію) об’єктів комунальної 
власності 

2009-2010   

Схвалення закону про спеціальний режим оподаткування ПДВ житлово-
комунальних послуг 

2009-2010   

Розроблення Державної програми розвитку систем теплозабезпечення 
населених пунктів 

2009-2011   

Розроблення проекту закону щодо стимулювання енергозбереження на 
підприємствах ЖКГ 

2009-2010 

Розроблення проекту закону щодо податкового стимулювання використання 
альтернативних джерел енергії та палива 

2010-2011 

Внесення змін до законодавства щодо сприяння виробництву та використання 
біологічних видів  палива у сфері ЖКП 

2010-2011 



Дякую за увагу 


