
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про необхідність прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішення про 

обрання моделі організації договірних відносин із виробником послуг  з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 

МКП "Покровводоканал" інформує, що відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про 
житлово-комунальні послуги" (далі – Закон) та пункту 6 Правил надання послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, надання житлово-комунальних 
послуг здійснюється виключно на договірних засадах. 

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових 
договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено 
наступні моделі типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення»: 

- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових 
систем); 

- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових 
систем); 

- типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними 
об'єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення; 

- типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення; 

- типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення. 

Відповідно статті 13 Закону співвласники багатоквартирного будинку зобов’язані прийняти 
рішення про вибір моделі договірних відносин та укласти з виконавцем комунальної послуги 
відповідний договір. 

Згідно статті 14 Закону договір про надання комунальних послуг укладається з виконавцем 
комунальної послуги за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, а саме: 

1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що 
укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умови що 
співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації договірних 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 співвласників 
багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою; 

3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укладається з 
об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка 
об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір. 

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначених цією 
частиною, за кожним видом комунальних послуг. 

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей 
організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг. 
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Прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку про вибір моделі організації 
договірних відносин з виконавцями комунальних послуг здійснюється відповідно до Закону 
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким 
передбачено, що такі рішення мають прийматися на зборах співвласників. 

Копію рішення загальних зборів щодо обраної  моделі договірних відносин необхідно 
надати МКП "Покровводоканал". 

Згідно статті 13 Закону у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли 
рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги 
відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної 
послуги, що є публічним договором приєднання.  

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту 
договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті 
виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір 
моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної 
послуги.  

Дякуємо за розуміння та співпрацю! 


