
yKPAiHA
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА IНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬН О ГОСПОДАРСТВА
б-р Машинобулiвникiв, 20, м. Краматорськ, 84313, ./факс: (06264) 2-0 l -35

E-mail : zkh.d@dn. gov.ua оу з3838679

Застчпн кам мiських го.lliв

Заступн кам голlв

райдер iнiстрацiй

Заступн кам керiвникiв
вlисько -цивiльних адмiнiстрачiй

Заступн кам голlв
об'едн их територiальних громад
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Направляемо лист MIiHicTepcTBa розвитку ад та територiй Украiни

вiд 0В.0|.2020 Jю 7/10.1/180-20 щодо порядку зат рдження уповноваженими

ги пiсля 01.05.2019, дляорганами тарифiв на житлово-комунальнi посл

вiдошtа та врахування в роботi.
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За результатами розгляду звернень громадян, якi надходять до Мiнрегiону, а
також зважаючи на данi монiторингу тарифiв на житлово-комунальнi послуги, якиЙ
здiЙснюеться MiHicTepcTBoM, вбачасться, що в окремих населених пунктах Украiни
уповноваженими органами пiсля 01.05.2019 було переглянуто розмiр тарифiв на
комунальнi послуги.

За таких умов, вважасмо за доцiльне зазначити наступне.
З 1 травня 2019 року в rIoBHoMy обсязi введено в дiю Закон УкраТни

вiд 09.11.2017 М 2189-VIII кПро житлово-комунальнi послуги)) (далi - Закон),
IIраIсична реа:riзацiя норм i положень якого, зокрема, що регулюtоть надання ,га

оплату комунальних послуц здiЙснюватиметься з переходом на HoBi логовiрнi
вiдносин мiж виконавцями комунальних послуг i споживачами,

При чьому Законом чiтко визначено умови перехiдного перiоду.
По-перше, передбачено, що до /_lати набрання чинностi договорами про надання

комунальних послуц укладеlrими за правилами, визначеними цим Закоlrом
(mобmо, do dаmu набрання ч.uнносmi HIBLLMt dоzовора,лlu про наdання l,toc.гly? з
l1осI,r1аLlаlutя mепловоi' eHepzii', посlпачQння zарячо1' воdu, цеt-Ltttра.,tiзов0llоzо
воdопосlпачання, ценmралiзовано?,о воdовidвеdення, повоdilсення з побуmовu,л,Lч

вidхоdа,+lu), договори про надання комунальних послуц якi укладенi до введення в дiю
цЬОГо Закону (тобто, до 01,05.2019), зберiгають чицнiсть на умовах, визначених
такI{ми договорами (пуrкт З роздiлу VI Закону);

По-друге, передlбачеtlо, що HoBi договори про надання комунальних послуг мiж
сtlоживачами та виконавцями цих послуг мають бути уклаленi протягом олного року з

ДаТI{ ВВеДення в дiю цього Закону (тобто, до 01.05.2020) (пункт 3 та 4 розлiлу VI
Закону);

По-трете, Законом встановлеI{о, що не пiзнiш як протягом одного року з дня
ввелення в лirо цього Закоrrу (тобто, не пiзнiше нiж 01.05.2020) спiввласники
багатокварт,ирних бчдиttкiв незалежно вiд обраноi ними форми уltравлittltя
багатоквартирним булинком зобов'язанi прийняти рiшення про l\lодеJIь оргаrriзацii
договiрних вiдносин з виконавцями комунапьних послуг (KpiM послуг з постачання
елекТричноi енергiТ та природного газу) щодо кожного виду комунальноi послуги
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згiдно з частиною першою cTaTTi 14 цього Закону (пун 4 роздiлу VI Закону);

По-четверте, передбачено, що у разi якщо сп
будlrнку не приймуть рiшення про влrбiр моделi ор.

виконавцем комунальнот послуги протягом стро
01.05.2020), мiж виконавцем та кожItим спiввласнико
договiр про надання комунальноi послуги вiдповiдно до частини сьомоТ cTaTTi 14

цього Закону (пункт 5 розлiлу VI Закону).
Отже, до перехо/Iу tla HoBi договори про надаIrIня комунальних пocJtyt; lllo

укладатимуться за правилаNIи, визlIаченими ЗаконOм, та вiдlrовiлltо ло ,tиlIових

доl,оворiв, затверлжених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни окремо для рiзних моделей
органiзачiТ договiрних вiдносин, проlIовжуIоть дiяти cTapi договори про надання
комунальних послуг, LI{o укладалися за вимогами Закону УкраТни вiд 24 червня 2004

року NЬ 1875-IV <Про житлово-комунальнi послуги)) (iз змiнами) та Типового
договору про налання tlослуг з централiзованого опалеI]FIя, постачаIIIIя холо;цltоТ га

гарячоТ води i водовiдвсдсння, затвсрдженого tIостановою Кабiнсту MibricTpiB УкраТlrи
вiд 21 липня 2005 р. ЛЪ бЗ0, як для споживачiв багатоквартирних булинкiв, так i
для споживачiв приватного сектору.

Тарифи на комунальнi послуги с однiсIо iз iстотних умов логоворiв про надання
комунальних послуг.

Таким чином, в умовах дii договорiв про ння комунальних послуц u(о

ються тарифи, встановленнiукладалися до 01 .05.20 l 9, до споживачiв застосов
вiдповiдним уповноваженим органом до 01.05.2019 ро

Разом з тим заз}Iачасмо, ш{о пiсля 0l 20r9 у органiв мiсцевого
lцодо встановлення (у тому
i коNI}нпльнi послуги, U,lo

вiдповiдними договорацц,

самоврядування та FIKPEKII вiдсутrli повноваженн
числi за результатами коригуваrlня) тарифiв
надавалися виконавцями комунальних послуг
укладеними до 01 .05.20l 9.

Тож до MoMeI{Ty укладен[Iя нових договорiв про комунальних послуг за
вимогами i правилами Закону, llарахування п комунальнi посJIуги

до r,MoB договорiв, чкладених до 0l .05.2019.

Звертаемо увагу, що з 01,05,2019 Законом змiнено не лише назви комунальних
послуц а й змiнено пiдходи до Тх надання! облiку, адмiнiстрування, порядку

формування та встановлення тарифiв.
Тому встаI]оRленню уповноваiкеними органами тарифiв на комунальнi послуги,

що визначеннi статтею 5 Закону (тарифiв на послуги з постачання тепловоТ енергiТ,
постачання гарячоТ води, централiзованого водопостачання, централiзованого
водовiдведення, поводження з побутовими вiдходами), мае передувати:

. отримання пiдприемством iнформацiт щодо споживачiв, яким надаватиметься
вiдгlовiдна комунальна послуга, з урахуванням обраних спiввласниками
багаr,оквартирних булинкiв моде.ltей органiзацiТ договiрних вiдносин (у т.ч. будинкiв, у
яких створено ОСББ та ЖБК);

о формування економiчно обтрунтованих витрат, пов'язаних з нада}IIlяN,l
комунальних послуц враховуIочи необхiднiсть виведення зi складу тарифiв на
комунальнi послуги витрат, пов'язаних iз абонентським обслуговуванням (в частинi
багатоквартирних будинках, де буле укладено iндивiдуальнi договори та
виставлятиметься до оплати окремий гrлrу * плата за &бонентське обслуговування);
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о повного перегляду пiдприсмствами дiючих тарифiв i iх структури :J

урахуванням положень Закону, а також порядкiв форМування тарифiв, приведених у
вiдrrовiднiсть до вимог цього Закону.

Застосування тарифiв на комунальнi послуги, п9редбачених статтею 5 ЗаконУ,

якi встановленi уповноваженими органами (органами мiсцевого самоврядування та

Нацiональною комiсiсю, що здiйснюс державне регулювання у сферах енсргетики та

комунальних llослуг) пiс;rя 01.05.20l9, може здiйснюватися виклtol{Ilо в yN,IoBax

переходу на HoBi договори про FIадання комунальних послуг.
Вiдповiднi роз'ясtlення щодо введення в дiто з 01,05,20l9 Закону бу;rо

розмiщено на офiчiйному сайтi Мiнрегiону (www.minregion.gov.ua) у роздiлi: Головна
> FIапрямки дiяльностi >Житлово-комунальне господ&рство >EKoHoMiKa та тарифlrа
полiтика >Щеrrартамент економiки систем життсзабезпечення роз'яснrо€, а також
листом Мiнрегiону вiд 02,05.2019 Л9 1l|0.|11260-19 направлено на адреси обJlасних,

Киiвськоi мiськоi державних адмiнiстрацiй.
Звертасмо увагу, що здiйснення державнФго нагляду (контролю) за

дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних

регульованих цiн, а l,акож розгпяд зl]ернень громадян tцодо здiйснеrtня контролIо за

дотриманням законодавства про захист прав спожиЕачiв у сферi надання rloc;ryr,

вiдповiдно до Положення про /[ержавну с.lrужбу Украiни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 2 вересня 20l5 р. Ns 661 , покладено на

lсржпролспоживслужбу.
Пiдпунктом l l пункту 4 зазначеного Положення передбачеttо, що

fiержпродспоживслужба вiдповiдно до покладених на Hei завдань у сферi дотримаFtIIя
виN{ог шодо формування, встановлення та застосування державних регуIьованих цiгt
надае оргаFIам виконавчоТ влади, органам мiсцевого самоврядування, суб'сктам
господарювання обов'язковi до виконання приписи цро yсунення порчшень вимог
щодо формчвання. встановлення та застосyвання держ4вних регyльованих цiн.

За iнформацiсrо, наданою !ержпродспоживслужбоlо, пiд час проведеFIня

заходiв державного нагляду (контролю) виявлено випадки встановJIення оргаIIаNIи

мiсцевого самоврядування пiсля 01.05.2019 року тарифiв на комунальнi послуги (у

ToNly числi за результатами коригуваIrня складових тарифiв), що надаIоться за старими
договорами про налаIIня комунальrtих послуц та застосування iх в умовах дii цих
дог,оворiв.

В ycix випадках було надано листи/приписи органам мiсцевого самоврялува}I[Iя

щодо скасування прийнятих рiшень щодо встановлення тарифiв,

fIерший заступIIик Мiнiс,гра

Кравчеttко Н.О.
!овэанчttлl Я.Г., пtс,l. 044) 207- l7-09

Щмштро ЖИВИЦЬКИИ
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