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адміністрації

За результатами розгляду звернень громадян, які надходять до Мінрегіону, а
також зважаючи на дані моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги, який
здійснюється Міністерством, вбачається, що в окремих населених пунктах України
уповноваженими органами після 01.05.2019 було переглянуто розмір тарифів на
комунальні послуги.

За таких умов, вважаємо за доцільне зазначити наступне.
З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України

від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон),
практична реалізація норм і положень якого, зокрема, що регулюють надання та
оплату комунальних послуг, здійснюватиметься з переходом на нові договірні
відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами.

При цьому Законом чітко визначено умови перехідного періоду.
По-перше, передбачено, що до дати набрання чинності договорами про надання

комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом
(тобто, до дати набрання чинності новими договорами про надання послуг з
постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими
відходами), договори про надання комунальних послуг, які укладені до введення в дію
цього Закону (тобто, до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених
такими договорами (пункт 3 розділу VI Закону);

По-друге, передбачено, що нові договори про надання комунальних послуг між
споживачами та виконавцями цих послуг мають бути укладені протягом одного року з
дати введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2020) (пункт 3 та 4 розділу VI
Закону);

По-третє, Законом встановлено, що не пізніш як протягом одного року з дня
введення в дію цього Закону (тобто, не пізніше ніж 01.05.2020) співвласники
багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління
багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації
договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання
електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги
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згідно з частиною першою статті 14 цього Закону (пункт 4 розділу VI Закону);
По-четверте, передбачено, що у разі якщо співвласники багатоквартирного

будинку не приймуть рішення про вибір моделі організації договірних відносин з
виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного Законом (до
01.05.2020), між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний
договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14
цього Закону (пункт 5 розділу VI Закону).

Отже, до переходу на нові договори про надання комунальних послуг, що
укладатимуться за правилами, визначеними Законом, та відповідно до типових
договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України окремо для різних моделей
організації договірних відносин, продовжують діяти старі договори про надання
комунальних послуг, що укладалися за вимогами Закону України від 24 червня 2004
року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами) та Типового
договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. № 630, як для споживачів багатоквартирних будинків, так і
для споживачів приватного сектору.

Тарифи на комунальні послуги є однією із істотних умов договорів про надання
комунальних послуг.

Таким чином, в умовах дії договорів про надання комунальних послуг, що
укладалися до 01.05.2019, до споживачів застосовуються тарифи, встановленні
відповідним уповноваженим органом до 01.05.2019 року.

Разом з тим зазначаємо, що після 01.05.2019 у органів місцевого
самоврядування та НКРЕКП відсутні повноваження щодо встановлення (у тому
числі за результатами коригування) тарифів на комунальні послуги, що
надавалися виконавцями комунальних послуг за відповідними договорами,
укладеними до 01.05.2019.

Тож до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за
вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги
підприємствами  тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюється відповідно
до умов договорів, укладених до 01.05.2019.

Звертаємо увагу, що з 01.05.2019 Законом змінено не лише назви комунальних
послуг, а й змінено підходи до їх надання, обліку, адміністрування, порядку
формування та встановлення тарифів.

Тому встановленню уповноваженими органами тарифів на комунальні послуги,
що визначенні статтею 5 Закону (тарифів на послуги з постачання теплової енергії,
постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення, поводження з побутовими відходами), має передувати:

 отримання підприємством інформації щодо споживачів, яким надаватиметься
відповідна комунальна послуга, з урахуванням обраних співвласниками
багатоквартирних будинків моделей організації договірних відносин (у т.ч. будинків, у
яких створено ОСББ та ЖБК);

 формування економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням
комунальних послуг, враховуючи необхідність виведення зі складу тарифів на
комунальні послуги витрат, пов’язаних із абонентським обслуговуванням (в частині
багатоквартирних будинках, де буде укладено індивідуальні договори та
виставлятиметься до оплати окремий платіж – плата за абонентське обслуговування);
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 повного перегляду підприємствами діючих тарифів і їх структури з
урахуванням положень Закону, а також порядків формування тарифів, приведених у
відповідність до вимог цього Закону.

Застосування тарифів на комунальні послуги, передбачених статтею 5 Закону,
які встановлені уповноваженими органами (органами місцевого самоврядування та
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг) після 01.05.2019, може здійснюватися виключно в умовах
переходу на нові договори про надання комунальних послуг.

Відповідні роз'яснення щодо введення в дію з 01.05.2019 Закону було
розміщено на офіційному сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) у розділі: Головна
> Напрямки діяльності >Житлово-комунальне господарство >Економіка та тарифна
політика >Департамент економіки систем життєзабезпечення роз´яснює, а також
листом Мінрегіону від 02.05.2019 № 7/10.1/7260-19 направлено на адреси обласних,
Київської міської державних адміністрацій.

Звертаємо увагу, що здійснення державного нагляду (контролю) за
дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін, а також розгляд звернень громадян щодо здійснення контролю за
дотриманням законодавства про захист прав споживачів у сфері надання послуг
відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667, покладено на
Держпродспоживслужбу.

Підпунктом 11 пункту 4 зазначеного Положення передбачено, що
Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам
господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог
щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

За інформацією, наданою Держпродспоживслужбою, під час проведення
заходів державного нагляду (контролю) виявлено випадки встановлення органами
місцевого самоврядування після 01.05.2019 року тарифів на комунальні послуги (у
тому числі за результатами коригування складових тарифів), що надаються за старими
договорами про надання комунальних послуг, та застосування їх в умовах дії цих
договорів.

В усіх випадках було надано листи/приписи органам місцевого самоврядування
щодо скасування прийнятих рішень щодо встановлення тарифів.

Перший заступник Міністра Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ

Кравченко Н.О.
Довганчин Я.Г., тел. (044) 207-17-09
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