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Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 

Мінрегіону опрацював Ваш запит на доступ до публічної інформації щодо 

порядку повідомлення та умов належного отримання споживачем комунальної 

послуги проекту договору ( змін до нього) від виконавця комунальної послуги, 

та в межах компетенції повідомляє. 

Частиною четвертою статті 13 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», визначено, що: 

«З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг 

або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши 

письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), 

складений згідно з типовим договором. 

Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) 

виконавець комунальної послуги, який одержав проект договору (змін до 

договору) від споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону 

укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив про свою відмову 

від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або 

протоколу розбіжностей до нього і при цьому не припинив надання 

комунальної послуги цьому споживачу (або в інший спосіб засвідчив свою 

волю до надання відповідної комунальної послуги споживачу), договір (зміни 

до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем (іншою 

особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в 

інтересах споживача), якщо інше не передбачено цим Законом. 

Якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону 

укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору 

(змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 

днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх 

заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, які засвідчують 

його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної 
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послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), 

договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій 

виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом. 

Необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до 

договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання 

договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем 

надання відповідної комунальної послуги такому споживачу. 

Відмова будь-якої із сторін від укладання запропонованого другою 

стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією 

про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.». 

Статтею 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання 

комунальних послуг у багатоквартирному будинку, проте питання щодо 

порядку повідомлення та умов належного отримання проекту договору (змін до 

нього) споживачем комунальної послуги від виконавця комунальної послуги не 

наведено. 

Разом з цим, частиною третьою статті 184 Господарського кодексу 

України, визначено, що укладення господарських договорів на основі 

примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням умов, 

передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом викладення 

договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 

181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-

правовими актами щодо застосування примірного або типового договору. 

Загальний порядок укладення господарських договорів врегульований 

статтею 181 Господарського кодексу України, а саме:  

«1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі 

єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення 

господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, 

факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом 

підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не 

встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду 

договорів. 

2. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У 

разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій 

стороні у двох примірниках. 

3. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами 

оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає 

один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, 

факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору. 

4. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка 

одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться 

застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні 

два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. 
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5. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, 

зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити 

заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до 

договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились 

неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої 

сторони. 

6. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, 

зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у 

письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, 

телетайпограмами тощо). 

7. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов 

договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є 

обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за 

договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному 

ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не 

передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що 

залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються 

прийнятими. 

8. У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов 

господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не 

відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, 

правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу 

України.». 

Окремо зазначаємо, що листи Мінрегіону не встановлюють норм права 

та не є офіційним тлумаченням положень законів, а мають виключно 

інформаційно-роз’яснювальний характер. 

 

 

Директор Департаменту Андрій ВЕДМІДЬ 

 
 
 
Лєппо Ольга 
Тел. 207-1-840 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001799222]Î
№7/11/1168-21 від 29.01.2021

Підписувач ВЕДМІДЬ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000000F702100CE19B801
Дійсний з 14.09.2020 14:50:21 по 14.09.2021 23:59:59

вн. №1799222


