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пOрядOк 0БGлугOвувАння внутрlшньOБудинкOвих

Еистýпл тЕплOпOБтАчАння, вOдOпOGтАчАння,
вOдOвIдвЕдЕння тА п{]стдчАLlня гАряч0[ вOди

Затверджений наказоtчt MiHicTepcTBa реl,iонального розвитку, будiвницl-ва lа житлово-
комунаJlьного господарства Укра'iни вiд 15.08,1В р. No 219

Зареестровано в MirlicTepcTBi юстицij'Укра'iни 19.09.'1 8 р. за Ns '1 074lЗ2526

l. 3агальнi поло;кення
1. Цей Порпдок.визначае механiзм обслуговування внутрiшньобудинкових систем тепло-

постачання, водопостача1-1нн. водовlдведення та постачання гарячот води багатоквартир-
но,го .жи:глового будинку, забезпечення 'ix належного функцiонуванtзя, технiчноrо обслу-
говування та ремонту з метою надiйного та безпечного надання с1-1оживачам вiдпов]дtlих
комунальних послуг.

2. .Щiя цього Порядку поLllирю€ться на управителiв або iнших осiб, угrовноваЖеНИХ СПiВ-

tsласниками багатоквартирного будинку на виконання робiт з технiчного обслуговуванl{я та

поточного ремонту внутрiшньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водо-
вiдведення та постачання гарячоi води, а також виконавцiв комунальних послуг з постачання
тепловоj енергi'i, постачаннп гарпчо'f води, централiзованого водопостачання, централiзова-
ного водовiдведеннгl у разi укладення з ними споживачами iндивiдуальtlих договорiв про на-

/]ання такоi'послуги з використаннf]м та обслуговуваннг]м внутрiшrlьобудинкових мереж.
З, У цьому Порядку термiни вживаються у таких значеннпх:

. -- виконавець - lоридична або фiзичtlа особа - пiдприемець, уповноt]ажена спiввлас-
никами на виконання робiт з обслуговування внутрiшньобудинкових систем l,еплопоста-
чання, водопостачаннп, водовiдведення та постачаннп гарячо'i води (ycix разом або окре-
мо,KoHKpeTHo'i), управитель або виконаtsець коt,lунальноi' послуги з постачання тепловоl
еrrергiт, постачаtll{я гарячоi'води, централiзованого водопостачання, цснтралiзованого во-

довiдведення у разiукладеl]ня споживачами з ним iндивiдуальних договорiв про надання
та коi' послr7ги та обслУговуван н Я вiдповiлн иХ BHyTpi шн ьобуди нкових мереж;

- точка приеднання внутрiшньобудинковоi систеtли водовiдведення багаr,оквартирно-
го будинку до житлового (нежитлового) примiщення - трiйник на вiлгалуженнi вiд сто-

яка внутрiШньобудинкОвоl системИ водовiдвеДення (трiйНик належиТь до вllутрiшньобу-

линковоТ системи);

- точка приеднання внутрiшньобудинковоi системи водопостачання та системи поста-
чання гарячоi,води багатоквартирного будинку до житrlового {нежитлового) примiщеll-
НЯт ПеРша запiрна арматура на вiдгалуженнi вiд стоякiв у межах примiщеннп (запiрна

а рматура не н алежить до внутрiru н ьобуди tl KoBo'i систем и );

.- точк6[приеднання внутрiшньобудинковоi системи теплопостачання багатоквартирно-
го будиrrку до житлового (нежитлового) примiщення - вiдгалуженнп вlд стоякiв у межах

пр"йiщuппя д/lя вертика.rlЬноl'розводки, перша запiрна арматура на вiдгалухеннi в]д сто-

вка за межами п1.1имiщення для горизоl]тально'i розвоllки (запiрна арматура не належить

до внутрiшньобудинково'i системи). _
lншiтермiНи вживаютl,СЯ У ЗНаЧеннях, навелених у Законах Украi'ни "Про питну водlу,

питне водогlостачання та водовlдведенняl', "Про комерцiйний облiк r,еплово'i енергii'та во-

допостачання', l Про державне регулювання у оферi комунальних послуг", "Про житлово-

комуналhнj,по"пуr:r', "Про теплопостачання", "Про особливостi здiйснення права власностi

, ::&}"r?H;::;}J SIiiJЖ""будинкових систем теплопостачанl-ifl, водогlостачанi]я,

водовiдведёння та постачання гарячо'i води багатоквартирного будинку (далi - внутрiш-
ньобудинкЬвi системи)здiйснюеться виконавl_{ем та вклlоча0 комплеКс робiТ з технiчногО

оО.пуiо"ування,та проведен|Iя поточного peMoll1y внутрiшньобудинкових систем вiд зов-

пiшньоr''пЬверхнiстiilи будинку до точки приеднання житлового (нежитлового) примiщен-
ня г]ротпгом усього перiоду'iх експлуатацi'i,

5. ОбслугоВ,)/вqIнЯ систеМ теплопостачання, вод ння, водовlдведення та поста-

чаннв гарячоl води В межах житловогd'Тёжйтлilвого)ТрТТТЦСН'Е-я*Е]Тточки приеднання

здi йснюеться його власн и ком (сп idвласн и ка м и ).

6. Виконавець забезпечус функцiонуваннл та пiдтримку в робочому с,ганi елементiв BilyT

рiшньобудИнковиХ систеМ вiдповiднО ло заданиХ параметрiв i режимiв роботи,
7. Технiчне обслуговуВаннп внутРiшньобулиГlковиХ систеМ багатоквартирного будигlку-t,.

СКЛаДаеТЕ,ся з комплексу робiт, спрямованих на пiдтримку справност] елеN4ентiв систег,4и

чи заданих параметрiв та режимiв роботи обладнання внутрiшньобудинкових систем за -,

iir,i i:r i

обслуговуван.ня вузлiв комерцiйного облiку.
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8, Поточгr llil ремонт внутрiшньобудинкових систем багатоквар'гирного будинку складасть-ся з коl,tпJlексу робi1 що спрямованi на систематичне та своOчасне пiдтриruпп" експлу-aTaiiiilrl1,1x ilкостеЙ iнженерноГо обладr,rаНня, Поточний ремонт мае проводитися з перiсэ-ii ]'l|]i'lЛ, lriО:ЗабеЗПеЧУе ефеКТИВНУ експлуатацiю в перiодах rчliж капiтаllоп"пп p",rou,-ror.
1] i(orl i i](1,1 ь за дотриманНям законоДавсl,ва щодо захиСту прав сllоживачiв здiйснюоть-,]i"''Л;lСi;ijlIrО ЛО ЗаКОНiВ УКРаi'Ни "Про мiсцеве самоврядування в yKpai'tli,,,,,п'ро uu""",

;l i].]i.] с| ]oжi,l вачi в",

ii - Ё ;,i га н iзацiя 0бсЛугOв уsанНя вtlутрilлньOбуýиrЁк$ýjrf х Ёи ýтýм
'l , OcHoBtl1,1 l,]и заходаМи технiчного обслуговуваннЯ внутрiшrlьобудинкових систеtп €;

- а 1,1 з l] a] t] е l l н я тех н i.i н о го ста ну в r-r утр i ш t-l ьобуди н ко в их си с Iе |л ;
-_- усуF]е[]нГ,l лрiбниХ несправl-]оСтей e.lteMeHTiB систеМ з метоЮ забезпечення i'x безпере-бiilчоl роботи, а ,гакоЖ попереджеtlня поруцень санiтарно-гiгiенiчгtих вимог до приrиiщень

бчдlинкiв, l]алагодження та регулюваннп окремих видiв техrliчних пристроi'в;-- lеревilэкi] готовностi внутрiшньобудirнкових сис,гем до сезонноi'експлуатацii';
-- ви3tlачснгiя обсягiв та видiв ремонтtiих робiт внлрlшньобудинкових 

"йaru, для вра-хуваннл пiд час формування планУ проведення робiт з поточного ремонту на наступнийpik або уточi]еннл вiлповiдних планiв поточного року;
-- поl]оi]леl]l]я витратltих матерiалiв, зrчlащенНя, регулюваtjl]rt, l]epeBiPKa справностi е;lе-

ll,] i:] i ; l i] с 1,1 ,,]те [,, то Lцо .

i]. C-r б сл,,,., го в у в а н t] я в н утр i ш н ьо буд и tl ко в и х с и сте м ( з а
,, i к,,, ) з;]i йсr] iосться в и кон а в цем на п iдста Bi вiдllовiдного
, r; :,l i i:, ), пки й передбачае, ЗОКРеМа:

виt]яткоrtl вузлiв комерцiйного об-
договору з t]ласникоilл (11алi 

- до-

-- i]идL,] та гlерiодиlчнiсть проведенliя робiт з технiчного обс.,lуговуваl]ня та поточного
реN,lопту BHyTpi шiгt ьобуди нкових систем;

-- поряло( л iKBiila цii' аварiй.
EKil1o tэбсll5,гоt]уван}lя внутрiшньобудиtlковоi СИсТегчlи здiйсrlrосться управителем, yMoB1.1т,]кого обсrtуговування зазначаютьсFi у доl-оворi про liадання гlосJlуги з управлiнrtя багато-

L'За|-]l'1']J]|,]!lГч] бУДr,lНКОМ, ЗОКРеМа ВИдИ'l'а перiодичнiсть робiт вк/lючаються до перiодичносгi
tj1,1 KoilaHFjn робiт (посЛуг) з утриМання багатОкt]артирноГо будинку та прибулинковоi'тери-
,-'O;эi'i, а витрати з обслуговування внутрiшньобулинковоi'системи * до кошторису витрат
:] утр1,1гиаl]ня Сlагатоквартирllого будинку та прибудиtlковоl територil'.

Якiцо обслУговуваt]нП внутрiLuньОбудигtковоi'системИ здiйснюетьСя виконавцем вiдповiд-l]o коlлуl]а.гlьноi'послуги, умови такого обслуговування вкллоt]аються до iнливiдуального
ДОГОВор,)/ про l]адання TaKoj, послуги.

З, СпiввласНllки багатоКвартирногО будrlнкУ повиннi перелати t]икоЕjавцю наявrli у них!,illlil'TeXlri,]Hoi документацii'на будинок (технiчного паспорта будинку,, проектl-]о-коtlJто-
;l'lГ1;ll1l iioK}/l,,1t]i] rаЦii З УЛаштУВаrlня внутрiшньобудинкових систем водопостачання, водо-
iliiiili-],lleHHЁ, опалення, тЫплопостачанt,iR/ ilостачання гарячоi води тощо), паспортiв котель-
!]:_rг. :]l]гlоДарства, котловиХ книг (У разi наявt-tОстi вбудованихта прибудованих котелень),
тэхtl]чноl'дскуl\1ентаЦiТ на облаШтуванllff iндивiдуального теплового пункту за умови його
t]стаl-]овленНя в будинкУ. вiдповiлнИх журналiв, aKTiB викоНаних робi1 паспортiв, iHcTpyK-
цi й та га ра rзTi й ri оl' до кумента цi)' на обладн а гr rrл,

4. У разi пl]t,lпt,lненнЯ дii'договоРу виl(оlJавець зобов'лзагrий передати спiввлtаснrli(аiй ycio
1r;ii:]Illl\l/"У 11 ЬОГО ДОКУМеfiТаЦiЮ ЩОдо обс.rlуговуваннп внутрiшньобудlиi]кових систем/ i]иго-
lijз jr(]l]y в гlеiliо- дlii'договору, наступF{ого дня за днем припинеl{11rl лii'договору.

:. il.ijэI] ,/,K.lla/_leHl]яM договору виконавець повинен здiйснlлти обстеження внут1-1iшньо-
]:l'r'iii]!]|iоВИ)' CllCTe гч1 шлгtХом проведеl]ня вiзуального огляду або оглпду за допомогою технiч-
ijl,ix гli]14сl"роiв, за результатами якого надас уповноваженому представнику спiввrlасникiв:*-,акт ог/lпду технiчного cTai-iy системи у довiльнiй формi iз зазначенням оцiнки ii'по-
iочl]ого ст l*\:

в их,
l l:ili

гl epe,rliK об.rrаднання та елементiв сt,tстеми iгrерелiк невiдкладних (першочерго-
аварiйll,rх) робiт з усуненFiя дефектiв систеNl11 з визначенняN1 8apTocтi робiт та л,lа-

tli:рслiк p_lof;iT з поточного ремонту cL.lcTeM;
ГilаСЬiК iЭОбiт з технiчгtого обслуговуванi-tя системи iз зазначеннпм видiв та перiодич-

ilOcTi i:tl коt;а гlнл робiт.
ý. Г'озlчriр плат1,1 виконавцю формуетьсf] за результатаtии обстеження З урахуsанням cтal-]y

cllcleM' перiодичностi робiт з технiчного обслуговування, погодженого iз спiввласниками
ilерелiку робil з поточного ремонту та зазначенннм витрат на лiквiдацiю аварiй.

7. lеХНiЧгrе обслуговування внутрiшньобудинкових систем здiйснюетьсв виконавцем
Jrгiлl]с з гlогодженим сtliввласниками графiком, Такий графiк скла/]аетьсf] викоl]авцеtп у
i]'llTl] адцятИденtlиЙ строк з дати набраllня чинностi логовод_lоtи.

Е, Пi;iГОтовка внугрiшньобудинкових систем до опалюваль[tого перiоду здiйснюеться ви-

:j,.i] .a,:iI!',:I,,4 

З ДО]р|ry]9.ЦНlчrР4Ц9,{.Г_Р99ил пiдго]овки теплоtзих господарств до опалювального
l,.
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пСрiОДУ, за]'tsердЖених наказол,4 MiHicTepcTBa палt4ва та енергетики Украiьtи, Мirliстерства
з пtlтаl"]ь житлово-ком!}i3ль|Jого господарства Укрсli'гl r,r вiд 10 грудня 200В року Ns 620/З78,
заре.jстроtsаt-] их в MirчicTepcTBi юстицi'l'Украiни З1 грудlня 2008 por<y за Ns 1ЗlО/16001.

9. У РаЗi пРИпИНеНня l\il'r]огоЕrору про надання rlослуг з управлiння багатоквартирнt4лл
будинком виконавецt зобов'язаний ие пiзнirrtе днн, що настас за д}]ем припиF,{е1-1t]я дii до-
говору, передати особi, уповl-{оваженiй спiввласникаl,ли або об'еднарiням спiввrtасникiв ба-
ГаТОКВаРТИРНОГО бУДИНку iнформацiю, зокрема, про виконанi роботи з технiчного обслу_
говування ipeMoHTy it-lженерних ct4cTeM, а також iнформацirо про виникнення аварiйних
ситуацiй i технiчних нссправl,сlс-ей у розрiзi ittжcHc;lrIl,X систем за строк дiiдоговору, але
це б'льtлс трьох остаrt Hix роl ir:.

]0. В alKTax технi.lt.iого огл!лv внутрiшньобудиttковr,i>: систем зазначаються Texгti.ttli не-
справг:остi внутрiLльr ьОбудr-lнt<овиХ систем, виявлсtli в процесi технiчного обслуговуван-
РЯ. ЩО t]РаХОВУК]iЬСп гliд tl;]c t]Llкона}lriп рсэбiт з пiлгоговки до ог]алюtsальноlо перiолу та
складання плану робiт з поточного ремонту..

'l 1. Виконавець зобов'язанtlй протягом одглiсi' лоби з днf] надходження повiдомлення
СПОЖИВаЧа ПРО НеСпРавнiсть таlабо недолiки в роботi tsнутрiшньобудинкових систем усу_
НУтИ TaKi порушеl'lня. Якщо дJlя усунення l-{есправllостеЙ необхiдно бiльше однiсl'доби, ви-
КО1-1i-]ВецЬ протяГоМ п'ятr,l днiв з дl]я надходження повiломлсt]ня споживача зобов'язаний
ПИСЬl,ЛОВО пОВiдОмити заяв|lика про приЙrrятi pitlettiiя iз зазначенням строку викоllаl]ня
|]е1.1О}lтГl|,1Х робiт 1-1еспр€вrз(rс;i системи, що загрсжуrоть безпеtli проживаннч в будинку,
r,/с!вп ю,iься rl евiдкл аl]l;о,

12. Скарги i зауваженr]f] l]a несправностi та гtедолiкtl в роботi вtlутрiшньобудиtlкових слtс_
ТеМ ТеПлопостачаННя, водопостачання, водовiдведегrня та постачання гарячоi води фiксу_
ЮТЬСЯ ВИКОНаВцеМ iЗ заЗначенНsм дати i часу i'x l-]алходжеl]нл та заходiв щодо lх усунення
(iз зазначенням лати i часу),

lII. Потпч}!ttГ1 ремOнт та аваFiйне ;зболугOвуsаt{нh
в l{vтр i lt!ньOfi уди н кs в t{H fi itBTBM

1. Вlлкогlаtttlя робiт з гlоточilого prjr.4ol-]Ty вttутрir.rtttt.обудинкових систем злlйснюеться
tjt,lко},lавLlе],и rla пiдс;тавi г]ланv гlровсllення робiт з пото!{ного ремонту, який формусться
ВИКО1-1аВЦеМ ПРОТЯгОпл П'ят1-1алцяти днiв з дати набрання чинностi договором bra пiдставi
ПеРеЛiКУ РОбiТ, якi було погоджено iз спiввласниl(ами при уклаланнiдоговору та закладе-
но до розмiру плати викоl]авця,

2. У планi Проведення робiт з поточного ремонту зазначаються роботи з ремонту внут-
рiLtlньОбудинкових систем, i'х BapTicTb, перелiк,га BapTicTb обладнання i матерiалiв у разi
НеОбхiДНостi l'х замir.rи, opie l]тсвI-Iий строк виконаннЁ робi1 пропонований час початку ви_
коl]а!]}1п робiт.

З. lJl,rкоrlqлеllь iн(;орг,rуе спiвtзласt-tикiв багатоквартl]i]l]ого будигrкч про погод}ксгlий плагt
прове/]ег]}.]rl робiт з потоt]l]оrо pcMoHl,y F] устаlJовлеl]оlйу доrовором порпдку.

4, Виконавець самост-iйt,tо без погодження iз сlliввласниками вI]осить змiни до плану
ПРОВеДеННЯ РОбiТ З пОТоЧt,]ого ремонту/ якщо внесе|{ня таких змiн не призводить до змiни
розмiру плати виконавця згiдно з укладеllим ДогоЕ]ороl'/1t про що irlформус сгtiввлtасникiв
в установле}-{ому договором порядку,

5. ЯKLr1o змiни до плаi-lу i,lровеленнгl робiт з поточного ремонту призводять до змiни за-
гаrtьноl'вартостi послуг виколiавця згiдно з укладениIй договором, TaKi змiни погод)кують-
сгr iз сп i ввласн и ка м и ба гатоt<в;l рти рного буди гl ку.

ý. Гlроведенllя робiт з поточ!lQго рсмонту гlлаl,iуоться у сl,роки та у спосiб, LLlo п,lаксимаJlь-
l]o з:,,1.1l{ilIуLсть строк псрорпл у tlалаtrнi вiдlповiлirоi комунальноl r]ослуги,

7, У ВИПаДкУ aBapir внутрiLr;ньобудинковоi системи викоFtавець мас невiдкладно ii'лiквi_
ДУВаТИ, ЯкЩО внаслiдок aBapi'i було припинеtlо i]алання споживачам кому1-1аrlьtlо't'послу_
ги, виконавець вживае ycix можливих заходiв для якнаi,lшвилцlого вiдновленьlя наJlання
комунальноТ послуги.

8. ЯкЩо внаслiдок аварi'r'подалi]ulа експJ]уаl,ацiя внутрirrrньобудинкових систем е немож_
лrlвою або створюе загрозу )киттю iздоров'ю людей lаlабо майну спiввласникiв, викогtа-
nct{b \,порядку та спсэсiб, визнзченi логовором, повiл:l,.ляс спiввласникiв про аварiю та
ttСОбхiДt-liСтЬ проВелен}Jг{ pcl,.oHTy (вiдновлеrlня бсзпо.l1-1о'i ексгlлуатацi'i) вi,lутрir_uгrьобудин-
коt]их сt,lстеlи, яl Ki Bt,tilt1_1л14 з лi]лу або були гlоLllколхеl]i, та вносить пропозиLlij ulодо вар-
r-осгi проведення таких робir

9. Виконавець iнформуе спiвв.rlасникiв багатоквартирноrо буlдигrку про необхiдгliсть капi-
ТаЛЬНОГО РеМОНТУ, МОДергiiзацii'або реконструкцi'r внутрirлньобудинкових систем, вiднов_
ЛеННЯ абО Замiни трУбопроволiв, обладнання, запiрноi арматури тощо на HoBiTHi та про
opieHToBHi строки iх проведення.
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