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Зміни до Галузевої угоди на 2017 – 2024 роки
Стара редакція

Нова редакція

Зміни, %

Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду
не менше 160 %

не менше 180%

на +13%

Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду для робіт з
експлуатації та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення
1,58

1,58 - 1,7

до +8%

Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника для водіїв автотранспортних
засобів (вантажні автомобілі)
1,66 - 3,27

1,74 - 3,43

до +5%

Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І
розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної
професії)
2,25 - 3,35

2,25 - 5,6

до +67%

Слід зауважити, що пунктом 7.2.5. передбачено надання матеріальної допомоги працівникам
при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу або тарифної ставки працівника.
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Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання
житлово-комунальних послуг» від 03.12.2020 № 1060-IX.

Вимоги, які стосуються тарифоутворення:
1) встановлення різних тарифів для споживачів з комерційним обліком
та без комерційного обліку;
2) витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі
вузлами комерційного обліку води та теплової енергії включаються до
складу тарифів;
3) джерелом фінансування заходів із встановлення вузлів комерційного
обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма виконавця
відповідної комунальної послуги.
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ВПРАВАДЖЕННЯ ЗУ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»

ЗУ № 2189 «Про ЖКП»

10.12.2017

Закон введено в дію:
обов'язок обрати модель
договору та укласти з
виконавцем послуг до
01.05.2020

01.05.2019

ЗУ № 1060
Зміни до
Законодавства
про ЖКП

03.12.2020
Gallery image feature 02

З 01.05.2021 по 01.12.2021

01.12.2021

Очікуємо на зміни
690 ПРАВИЛ

Укладання нових
типових договорів
згідно 690 Правил

(6 місяців)

(протягом 2 місяців з дня
опублікування 690 Правил)
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Набирає чинності
ЗУ № 1060

01.05.2021

ЗУ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» та «ПРО КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК»3
До змін Закону про ЖКП

ЗУ № 1060

Тариф
на централізоване водопостачання
та централізоване водовідведення
(ЦВП та ЦВВ)

Тариф
на централізоване водопостачання
та централізоване водовідведення

Абонентська плата (багатоквартирні будинки)

Абонентська плата:
Gallery image feature 02
включає ВНЕСКИ на ЗАМІНУ та ОБСЛУГОВУВАННЯ
вузлів комерційного обліку
•
багатоквартирні будинки
•
приватний сектор
•
юридичні особи

Внески: за встановлення,
обслуговування,
заміну вузлів комерційного обліку

ЦВП та ЦВВ включає ВНЕСКИ НА ВСТАНОВЛЕННЯ
вузлів комерційного обліку (інвестиційна програма)

MAX

32,19 грн. на 1 о/р з 01.05.2021р.
(Постанова КМУ №808)

РОЗМІР АБОНПЛАТИ ТА ТАРИФУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ:
залежить від наявності вузла комерційного обліку
Вартість за обслуговування в/б мереж

Вартість за обслуговування в/б мереж

НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН
Мешканці
багатоквартирних будинків

Приватний
будинок

Мешканці
багатоквартирних будинків

ОСББ

Договір з колективним
споживачем

Індивідуальний договір

Індивідуальний договір
ПУБЛІЧНИЙ

(обов'язково Протокол зборів)

(для багатоквартирних будинків, якщо не визначились)

(обов'язково Протокол зборів)

ЦВП,ЦВВ

ЦВП,ЦВВ

ЦВП,ЦВВ

Абонплата

Абонплата

-

Обслуговування в/б мереж
(Кошторис підприємства)

-

ЦВП, ЦВВ (Постанова НКРЕКП № 302, Постанова КМУ №869)
Розподіл послуг (Наказ Мінрегіону №315)

Квитанції (Наказ Мінрегіону №23)
Абонплата (Постанова КМУ №808)
Обслуговування в/б мереж (Кошторис підприємства)

Укладення договорів
та встановлення комерційних
лічильників згідно Закону 1060

Директор Департаменту правового
забезпечення ПрАТ “АК “Київводоканал”
Гула Катерина Олексіївна

Індивідуальний

Індивідуальний (публічний)

з обслуговуванням

без обслуговування

внутрішньобудинкових мереж

внутрішньобудинкових мереж

• Договір з кожною квартирою
• точка передачі послуги - на вводі
у будинок
• тариф ЦВ
• абонентська плата (в т.ч. внески*)

• Виконує розподіл між квартирами
• Тариф ЦВ

• Абонентська плата

ОСББ/ЖБК

Колективний договір

Приватний сектор

• Укладання одного договору від

• Окремий договір
• Тариф ЦВ
• Абонплата (в т.ч.
внески*)

імені за рахунок співвласників
будинку
• Обов'язкова наявність
будинкового засобу обліку

• Абонентська плата

• Укладання одного договору від
свого імені (ОСББ/ЖБК)

• Договір з кожною квартирою
• точка передачі послуги - на вводі
у квартиру
• тариф ЦВ
• абонентська плата (в т.ч. внески*)
• вартість обслуговування
внутрішньобудинкових мереж

• Тариф ЦВ

Колективний споживач

*споживач може вирішити
обслуговувати лічильник КО власними
силами, тоді абонплата без внесків

уповноважена особа

Юридична особа

Бюджетна установа,
• Окремий договір
інші юридичні особи,
• Тариф ЦВ
що підключені
• Абонплата (в т.ч. внески*) до зовнішніх
інженерних мереж

Встановлення комерційного лічильника
Водоканал

(оператор зовнішніх
інженерних мереж)
за два місяці до встановлення
розміщує :
- на власному офіційному сайті
або
- на сайті виконкому міської, сільської,
селищної ради
Додатково може:
- на стенді у під’їзді
- на паперовому носії

ОСББ

(співвласники)

Згода на встановлення лічильника на
запропонованих Водоканалом умовах

Повідомляє,
що встановить
самостійно
за власні кошти

Не встановив лічильник
протягом 4-х місяців після
повідомлення Водоканалу
про такий намір

у квартиру

Повідомлення:
- вартість встановлення вузла
комерційного обліку, яку Водоканал
включає в тариф із розтермінуванням
до 01.08.2022
- поштова та/або електронна адреса,
на яку необхідно надсилати відповідь
на повідомлення

Не надає
жодної відповіді
у 2-х місячний
термін

Водоканал
зобов’язаний включити
до тарифу затрати
на встановлення вузлів
комерційного обліку
та встановити вузол

