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Прем'єр-міністрові України 

Шмигалю Д.А. 

   

 

  

Шановний пане Прем'єр-міністре України! 

 

Ми – ГС «Асоціація управителів житла» – організація, яка об'єднує 

підприємства галузі ЖКГ, ФОП, Асоціації ОСББ, що забезпечують управління та 

утримання багатоквартирних будинків. Учасники Асоціації стурбовані 

нинішньою ситуацією в країні та Світі у зв’язку зі спалахом та поширенням 

коронавіруса (COVID-19), який став справжнім випробуванням для кожної 

держави, суспільства, бізнесу і людства в цілому.   

 

17.03.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Його частиною третьою 

Прикінцевих положень передбачено заборону на період дії карантину або 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни нарахування та стягнення 

неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-

комунальні послуги, а також припинення/зупинення надання житлово-

комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в 

повному обсязі. 

 

Наведені положення не виглядали би настільки взаємовиключними, якби 

окремі представники уряду прямо не закликали громадян тимчасово утриматись 

від сплати за житлово-комунальні послуги. Вже сьогодні члени нашої асоціації 

фіксують катастрофічне зниження рівня оплати наданих послуг з управління 

багатоквартирним будинком. 

          Вже на сьогодні управителі, учасники нашої Асоціації, фіксують 

катастрофічне зниження рівня оплати наданих послуг з управління 

багатоквартирним будинком. 



 

 

           Проте акцентуємо, що саме стратегічні підприємства, які опікуються  

життєзабезпеченням населення, залишилися найменш захищеними як з боку 

держави, так і з боку органів місцевого самоврядування. Тисячі компаній-

управителів багатоквартирними будинками, в яких задіяні десятки тисяч 

працівників від двірника (працівника з комплексного прибирання), слюсаря до 

керівника, безпосередньо працюють «лікарями багатоповерхівок».   

 

Саме працівники управителів сьогодні здійснюють дезінфекційну 

обробку місць загального користування багатоквартирних будинків, 

забезпечують цілодобове оперативне усунення аварій на внутрішньобудинкових 

системах. Таким чином працівники управителів не знаходяться у відпустках і не 

можуть виконувати свою роботу дистанційно, а ризикуючи власним здоров’ям 

вносять свій вклад у боротьбу з пандемією. Крім того, витрати на закупівлю 

дезінфікуючих засобів та засоби захисту працівників, природно, не було 

включено у вартість надання послуги управління і станом на сьогодні їх 

непередбачувана закупівля здійснювалась за рахунок наших підприємств, в той 

час як зараз нестача таких матеріалів вже становить проблему, яку неможливо 

вирішити за рахунок управителів багатоквартирних будинків. 

 

Слід зазначити, що жоден з управителів не є надприбутковим 

монополістом, яких можна спостерігати у сфері комунальних послуг, і такі 

підприємства у разі ненадходження регулярних платежів від населення будуть 

нездатні не лише сплачувати податки, але і виплачувати заробітну плату своїм 

працівникам, як наслідок, будуть вимушені припинити свою діяльність, а 

проблеми дезінфекції під’їздів багатоквартирних будинків, усунення аварій 

внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення в умовах карантину стануть проблемою держави як в особі 

органів місцевого самоврядування, так і в особі органів виконавчої влади. 

 

 Враховуючи зазначене, для забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

пропонуємо терміново розглянути питання для: 

- звільнення підприємств, що надають житлові послуги, на період 

карантину та протягом 30 днів з дня його відміни від оподаткування 

(ПДВ, єдиного податку та єдиного соціального внеску); 

- надання відстрочки з оплати за постачання та розподіл енергоносіїв 

(електроенергії, природного газу) із прямою забороною відключення 

від електроенергії та газопостачання; 

- забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального 

захисту працівників підприємств, що надають житлові послуги; 

- компенсації підприємствам, що надають житлові послуги, 

здійснюваних ними у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці 

доплат працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні 

засоби; 



 

 

- субсидіювання сталого функціонування підприємств, що здійснюють 

управління багатоквартирними будинками, на період карантину у 

розмірі різниці між наданими та оплаченими послугами; 

- надання допомоги працівникам, які вимушені перебувати у 

неоплачуваних відпустках внаслідок карантину, за рахунок коштів 

фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

Запропоновані заходи дозволять зменшити вплив або навіть уникнути 

негативних наслідків запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та підтримати підприємства житлової-комунальної галузі.  

 

 

 

З повагою, 

Президент Громадської спілки              

“Асоціація управителів житла”                                                               В.Ліман 
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