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Приватllе пiдприемство
Схiлний масив
rrpocr]. С.Бандерrа" 94,
м. 'Гернопiль. 460l3

,Щепартамент систем життсзабезпечення та житjIовоТ по.lliтики MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, булiвниuтва та житлово-коIиу[IаJIьного госполарства
УкраТни розгJIянув лист приватного пiдприемства Схiдниii пласив вiд l0.09.20l8
N9 l0-09-10-2 стосовно здiйснення несанкцiонованого досlупу до житла дJIя
лiквiдацii та вiдвернення аварiй та в межах компетенцiТ повiдомляс.

Забезпечення нормального функuiонування жилих булiвель та
прибулинкових територiй протягом усього перiолу Тх використання за
призначення},{; проведення сдиноТ технiчноi полiтики в lкитловiй cdlepi, Iцс)
забезпечус виконання вимог чинних нормативiв з )/тримання, потоLIного i

капiтального ремонту та реконструкцiТ жилих булинкiв i прибулиtIкових територiй
визначають 11равила утримання, жилих булинкiв та прибулинкових територiй.
затвердженi наказом ,Щержавного tcoMiTeTy УкраТни з питань жиlJIовокомун.Lльного господарства вiд l7.05.2005 Jф 76, заресстрованi у MiHicTcpcTBi
юстицii 25.08.2005 за Ns 92'7ll l207 (далi - Правила).
Вiдповiдно до tryнкту 2.3.6 Правил у разi заJIиття (aBapiT) квар,гири абtl
нежитлового примiщення у житловому булинr<у складаеться вiдповiдний акт.
Форму акту визначено додатком 4 до ГIравил 76.
Пунктом 1.6 Правил передбачено, lцо порядок доступу до житла та iншого
володiння для лiквiдацiТ аварiй, проведення опIядiв техгti.lного стаI{у.,перевiрки
показiв засобiв облiку визначасться Законом УкраТrrи <Про житJIово-комунальнi
послуги).
Так, статгею 17 Закону УкраТни uПро житлово-комунаJIьнi послуги> (далi Закон) передбачено, що споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережi,
представrtикiв
арматури, засобiв облiку, розподiльчих
виконавця/виробника за HarIBHocTi в них вiдповiдlлого посвiдчення для лiквiдацiТ
аварiй - цiлодобово.
У невiдкладних випадках, пов'язаних з уряryваIlням життя.тttоltей та майтtа.
може бути здiйснене проникнення до житла та iншого володitltlя особи л.lIя
проведення в них огляду та лiквiдачiТ аварiй без отриманllя згоди споживача
(несанкцiонований лосryп) у порядку, встановJIеному цiсltl с,га,гтеttl,
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Якщо споживач вiдсутнiй i при цьому немае N,{ожливостi встановити зв'язок
з ним з MeToIo його iнформування про необхiднiсть негайного ltрибуття лt,l
примiщення або BiH вiдмовляеться допустити в займанi ltptпt приьtiшtеttltя
представникiв виконавця/виробника i при цьоI\{у с об'сктлlвlli ltiлстави ввая(ати.
що аварiя, неполадки, якi унеможливлIоють надання житлово-комуI]аJIьних
послуг iншим споживачам, вiдбулися саме в цих примirrlеннях, - лосryп у
примiщення вiдбуваеться без отримання згоди споживача (несанкцiонований
досryп).
пiд час здiйснення несанкцiонованого доступу i до повrlого завершеLlня
робiт, визначених частиноIо сьомою цiсТ cTaTTi, повинпi бути присутнi:
представник виконавця/виробника, представFIик балансоутримувача/ управителя,
НацiональноТ полiцiТ, аварiйно-ремонтноТ бригади та споживач з будь-якого iз
сумiжних примiщень.
Представник виконавця/виробника складас акти про проведення
несанкцiонованого доступу та про проведеIIIIя ремоIlтtIих та вiдtlовлlоваJIьIIих
робiц якi пiдписуються BciMa учасниками несанкlliонованого lloc,ryIly. I} актах
обов'язково зазначаються: пiдстави для несаIrкцiоttоваltого доступу, вiдмiтка Ilpo
попередження споживача iз зазначенням часу та осiб, якi вели переговори iз
споживачем, у разi, якщо вони були проведенi, причина та мiсце виникнення
aBapii, неполадки, перелiк виконаних робiт, прiзвище, iм'я, по батьковi та посади
учасникiв несанкцiонованого доступу. Оригiнали складених aKTiB зберiгаIоться у
виконавця/виробника, iншим учасникам несанкцiоIIоваIлого досryпу видаiоться
копiТ, завiренi печаткою виконавця.

Представник виконавця/виробгrика опечаlуе вiдновленi дверi, BiKrla
власною печаткоIо та ставить пiдпис, час i даry опечатування.
Разом з тим повiдомлясмо, вiдносини, що виникаIоть у процесi наданFIrI та
споживання житлово-комунальних послуг реryлюIоться Законом УкраТгrи <I1po
житлово-комунальнi послуги) вiд 09.1l .20l'/ j\гs 2189-VIII (далi
Закон Ns 2189-VIII), який набрав.lинностi l0.12.2017 та:

в дiю в частинi

реryлювання гIосJIуги з управ;tiнгtя
багатоквартирним будинком з 10 червня 20l8 ро,су;
вводиться в дilо в частинi реryлIоваIIIш коNIуIIаJIыIих llослl,г з l ,l,pal]llrl
введений

20 l 9 року.

у

багатоквартирному будинку, управлiнrrя яким здiйснюсться
передбаченi
cTaTTeIo 29 Закону М 2I89-VIII права та обов'язки
управителем,
представникiв виконавцiв комунальних послуг щодо доступу (у ToN{y чис:ti
несанкцiонованого) до житла, iншого об'скта нерухомого майна поширюються на
управителя та його представника.
ФункцiТ щодо забезпечення реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi захисту
прав i свобод людини i громадянина, власностi належать до повновa>кень органiв
внутрiшнiх справ (MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраТни

Наразi,

Засryппик директора .Щепар1
Бубела Г,О. 207-18-44
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