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Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» 

Профспілка працівників житлово-

комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування 

населення України 

Міжгалузева асоціація з розвитку систем 

теплопостачання «Укртеплокомуненерго» 

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля  

від 08.04.2021 № 14323 Міністерство розвитку громад та територій України 

розглянуло спільного листа Профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 

України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України», Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання 

«Укртеплокомуненерго» щодо вирішення проблем галузі комунальної 

теплоенергетики та повідомляє. 

29.04.2021 було повернуто з підписом Президента України прийнятий 

Верховною Радою України Закон України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері 

надання житлово-комунальних послуг» (реєстр. законопроекту № 2458), який 

передбачає перехід на нові договори про надання комунальних послуг та 

запровадження публічних договорів-приєднання про надання комунальних 

послуг. Вказаний Закон набирає чинності з 01.05.2021. 

Згідно з положеннями Закону договори про надання комунальних послуг, 

у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли 

рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями 

комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних 

комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням 
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Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів 

приєднання про надання комунальних послуг. 

Для реалізації норм зазначеного Закону Мінрегіоном розпочато роботу 

щодо розробки необхідних підзаконних нормативно-правових актів. 

Разом з тим, зазначаємо, що з метою надання підприємствам 

теплопостачання додаткового часу для проведення переговорів та укладення 

комерційних договорів постачання природного газу на ринку природного газу 

30.04.2021 на засідання Уряду було прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України № 444, якою продовжено до 20.05.2021 термін дії Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2018 № 867. 

Принагідно повідомляємо, що з метою визначення та підтвердження 

обсягів різниці в цінах природного газу, яка виникла протягом опалювального 

періоду 2020/2021 року, Мінрегіоном на виконання завдань, визначених 

положеннями Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води (далі - Меморандум), та Плану дій з реалізації 

Меморандуму, затвердженого на засіданні Антикризового енергетичного штабу 

від 23.02.2021, розроблено Механізм визначення та погодження обсягу різниці 

в цінах природного газу. 

Зазначений Механізм визначення та погодження обсягу різниці в цінах 

природного газу листом Міністерства від 26.04.2021 № 7/10.1/6157-21 доведено 

до обласних, Київської міської державних адміністрацій для вжиття 

відповідних заходів щодо проведення підприємствами теплопостачання 

розрахунків обсягів різниці в цінах природного газу та надання таких 

розрахунків разом з підтвердними документами до Мінрегіону. 

Після отримання та узагальнення інформації щодо обсягу різниці в цінах 

природного газу по підприємствах теплопостачання, її в установленому 

порядку буде надано до Мінфіну для відшкодування відповідно до положень 

Меморандуму. 

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 

 

 

 

 

 
Кравченко Наталія 

Бондарчук Ярослава 207-17-08 
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