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Про розгляд запиту

Міністерство енергетики України розглянувши в межах визначених 
повноважень Ваш запит на інформацію, який надійшло на електронну пошту 
Міненерго листом від 25.08.2021 щодо надання інформації про законопроект 
щодо передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування та 
повідомляє.

До Міненерго не надходив та не опрацьовується законопроект зазначений 

у Вашому запиту. 
У разі надходження зазначеного законопроекту до Міненерго його буде 

розглянуто та опрацьовано в установленому порядку.  
Також повідомляємо, що основні засади безоплатної передачі об'єктів 

права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст, визначені Законом України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності» (далі – Закон).

Відповідно до статті 3 Закону ініціатива щодо передачі об'єктів права 
державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, 
уповноважених управляти державним майном, Національної академії наук, 
інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування 
державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів 
місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 7 Закону з державної у комунальну власність 
передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування 
зобов’язання використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в 
приватну власність, зокрема, об’єкти інженерної інфраструктури 

водопровідноканалізаційного та газового господарства (включаючи мережі, 
споруди, устаткування), пов’язані з постачанням споживачам води, газу, 
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відведенням і очищенням стічних вод, а також об’єкти благоустрою населених 
пунктів.

Передача таких об'єктів з державної у комунальну власність здійснюється 
за рішенням Кабінету Міністрів України за наявності згоди відповідних 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено 
законом, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст – за 
наявності згоди районних або обласних рад, якщо інше не передбачено законом.

Порядок безоплатної передачі об’єктів права державної власності із сфери 

управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, 
інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з 
управління державним майном, об’єднань підприємств, яким делеговано функції 
з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній 

власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ 
та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування, до 
сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, 
або самоврядних організацій визначено Положенням про порядок передачі 
об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 (зі змінами).
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