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ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

«Реформа – це зміна, яка не порушує основ 
існуючої структури, але суттєво змінює її форму» 

РМА (лат. reformo ) — перетворення, що вводиться законодавчим шляхом.  

РМА - перетворення, зміна, яка не порушує основ існуючої структури, але суттєво змінює її 
форму 

Джерело: http://ru.wikipedia.org 

РМА, -ы, ж. 

1. Преобразование, изменение, переустройство чего-н. Р. школьного образования. Р. орфографии. 

2. Преобразование в какой-н. области государственной, экономической и политической жизни, не 

касающееся основ существующего социального строя. Политические реформы. 

| прил. реформенный, -ая, -ое (ко 2 знач.; устар.). 

 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка (онлайн версия). 

                Реформа в Реформа в житловійжитловій  сферісфері  ––  цеце  суттєвасуттєва  

зміназміна  формиформи  управлінняуправління  без без змінизміни  основ права основ права 

власностівласності  на на житложитло  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Щоб знати ЯК  змінити форму (реформувати)  

необхідно визначити ЩО хочемо змінити:  

Що хочемо? 

•Самі управляти своїм житлом 

•Приймати самостійно рішення про 

найм управителя 

•Мати право вибору: один 

відповідальний за всі питання по 

будинку або окремі відповідальні за 

кожну (окремі) послуги 

•Платити за те, що споживаємо  

•Мати послуги в необхідній кількості, 

бажаної якості, за доступною ціною, 
склад складових якої прозорий 

  Що є? 
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•Лише ОСББ, ЖБК самі управляють своїм 

житлом або приймають самостійно 

рішення про найм управителя 

•Влада вибирає для нас управителя, та 

порядок забезпечення житла послугами 

•Влада вирішує чи мати одного 

відповідального за всі питання по 

будинку чи окремих відповідальних за 

кожну послугу перед споживачем 

•Платимо переважно за нормами 

•Влада встановлює кількість та якість 

послуг,  та ціну, доступ до інформації про 

яку має лише влада 

 



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Результат: 

• всі нарікання на проблеми ЖКГ: «через владу» 

• влада – боїться втратити електорат – немає 

урядовця або політика, який скаже: 
• АВТОМАТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОЛІ кожного власника у спільній неподільній 

та відповідної частки прибудикової території 

• ВЛАСНІСТЬ дає права та зобов’язує КОЖНОГО власника приймати рішення 

стосовно об’єкта власності  

• СПОЖИВАЧ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕ, ЩО СПОЖИВАЄ (ОБЛІК СПОЖИВАННЯ - 

обов'язковий, ТАРИФИ на монопольні товари/послуги – РЕГУЛЬОВАНІ, на 

конкурентні - ВІЛЬНІ) 

• Державні субсидії - лише  МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 

• ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВИ на капітальні цілі У ЖИТЛО – ЛИШЕ на умовах 

спів фінансування з власниками або відшкодування частки запозичень, які 

самі власники здійснюють 
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ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Обираємо модель управління житлом з вигодою 

для споживача. ОСББ, ЖБК – принциповий вибір СЬОГОДНІ 

Управляти 
самостійно 

Найняти 
управителя 
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Вигідно - 

економимо на ПДВ; 

Мало компетенції – 

не кожен власник 

може/хоче бути 

управителем 

будинку 

Не вигідно платити 

за х, г воду по 

будинковому 

лічильнику 

Не вигідно – окрема 

плата – додатково 

до інших послуг, 

пільги/субсидії не 

поширюються, коло 

функцій визначено 

не чітко  



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

Обираємо модель управління житлом з вигодою для споживача. 

Неорганізовані співвласники: принциповий вибір СЬОГОДНІ 

 

Обирати 
форму 

управління 
самостійно 

Управителя 
обирає 
орган 

місцевого 
самоврядув

ання 
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Принципово - 

хочемо, але не 

можемо, 

ефективного 

механізму немає 

Проблеми з 

управителем як 

для ОСББ 

Порушує основи 

права власності, 

узгоджується з 

утриманськими 

настроями не 

інформованої 

більшості 

Проблеми з 

управителем як 

для ОСББ 



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Обираємо модель управління житлом з вигодою 

для споживача. Як можемо управляти СЬОГОДНІ 

Управитель 

Виконав
ці послуг 

(ЖЕК, 
водокан

ал, 
теплоене

рго…) 

ЕСКО 

Само-
управлін

ня 
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• Професіонал 

• «Все в одному» 

• Попиту немає –  

формування ціни 

послуги не 

визначено 

• Ринку немає – 

неорганізовані 

власники 

• Професіонали 

• Дорого, платимо за 

«контролера» кожної 

служби окремо 

• Витрати приховані – 

не можемо оцінити 

• Попит є, бо 

альтернативи немає 

• Більш вигідно для 

ОСББ ЖБК (вода) 

• Професіонал 

енергосервісних послуг 

• Попит є на 

термомодернізацію 

• Пропозиція є, незначна – 

ЕСКО не хочуть бути 

виконавцями усіх послуг 

а лише тих, що мають 

ресурсну складову 

• Голова правління - не 

професіонал, директор – 

не має важелів впливу на 

власників 

• Бажає залучати окремих 

підрядників – це не 

вигідно 

• Тарифи на більшість 

послуг – регульовані, а не 

договірні 

• Утримання більш вигідно 

(економія ПДВ) 

 



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
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Забезпечує будинок: 

•холодною, гарячою 

водою,  

•теплом,  

•послугами 

каналізації,  

•газом,  

•електрикою,  

•послугами 

утримання,  

•послугами зв’язку та 

телебачення 

необхідної кількості 

та прийнятної якості 

 

 

 

 

забезпечує 

конструктивну 

цілісність житла  

Веде договірну 

роботу, 

формує/узгоджує 

ціни, виставляє 

плату кожному 

абоненту в 

будинку,  

веде облік, звітує 

надає/забезпечує 

послугами відповідно до 

потреб (охорона, миття 

вікон, балконів, догляд 

за домашніми 

тваринами, квітами у 

період відсутності 

власника тощо) 

Ідеальна модель (сьогодні деталі не визначені) 

– залучення професійного управителя: 
обраний співвласниками, юридична особа або фізична особа підприємець - працює 

за договором (або окремими договорами з індивідуальними співвласниками) 

управління житла за плату, послуга включає : 



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
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Інша модель (та її варіанти), яка має право на 

існування, але для її реалізації необхідно 

усунути недоліки, що є сьогодні  

• самоуправління (усі функції управителя) 

• часткове самоуправління (договірна робота, 

формування/узгодження цін, виставлення плати кожному 

абоненту в будинку, облік, звітує)  плюс: 

• підряд на окремі послуги (енергосервісіні - ЕСКО, 

постачання води/надання послуг водовідведення, 

постачання теплової енергії для потреб опалення, 

постачання гарячої води, обслуговування 

внутрішньобудинкових мереж та інші – до окремих 

квартир) 

• або підряд на комплекс послуг 



ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Житлово-комунальна сфера (ЖКС) 

 

Жоден варіант управління житлом  СЬОГОДНІ не забезпечує 

баланс інтересів усіх учасників ринку ЖКС (споживачів, 

виробників, влади) 

 

Реформа – це дати право та забезпечити МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ 

найбільш вигідної для споживача моделі управління, що 

забезпечує баланс інтересів усіх учасників ринку ЖКС 
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