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• ЗАКОН УКРАЇНИ «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» від  22.06.2017 року № 2119-VIII

• ЗАКОН УКРАЇНИ «Про житлово-комунальні послуги» від 

9.11.2017 року № 2189-VIII

• ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до розділу IV 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання" 

щодо термінів застосування фінансових санкцій за 

порушення законодавства у сфері комерційного обліку 

теплової енергії та водопостачання та до розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги" щодо уточнення порядку 

введення в дію Закону  від 7.06.2018 року № 2454-VIII

Закони України:
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• Закон № 2454-VIII

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У розділі IV "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання" :

1) пункт 1 доповнити словами "крім пункту 1 частини першої статті 

14,  який набирає чинності з 1 серпня 2020 року";

Стаття 14. Фінансові санкції, що застосовуються за порушення 

законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку 

комунальних послуг

За порушення законодавства у сфері забезпечення оснащення 

будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої чи питної води, а 

також періодичної повірки вузлів комерційного обліку на суб’єктів 

господарювання - операторів зовнішніх інженерних мереж 

накладається штраф у таких розмірах:…

Закони України:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/paran209#n209
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/paran210#n210
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• Закон № 2454-VIII

I. Внести зміни до таких законів України:

2) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

4-1. При відшкодуванні витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, 

пов’язаних із встановленням,  обслуговуванням та заміною вузлів 

комерційного обліку,  споживачам комунальних послуг та власникам 

(співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами 

опалення та/або гарячого водопостачання у відповідній будівлі, які 

сплачують внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку, надаються пільги та субсидії".

Закони України:
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Закон № 2454-VIII

2. У розділі VI Внести зміни до таких законів України:

"Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про житлово-комунальні 

послуги":

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, 

крім:….

Закони України:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2189-19/paran434#n434
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2189-19/paran435#n435
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• Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів із 

впровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері теплопостачання до 2020 року» від 10.05.2018 р. № 

307-р

Інші НПА:
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• Сайт Мінрегіону – розділ  “Повідомлення про 

оприлюднення проектів регуляторних актів”:

• проект постанови КМУ «Про встановлення граничного розміру плати 

за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента 

для комунальних послуг, що надаються споживачам 

багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»

• проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку перевірки 

відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з 

управління багатоквартирним будинком параметрам, 

передбаченим договором про надання відповідних послуг»

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики розподілу 

між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг»

• проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869»

Проекти НПА (1):



8

• Сайт Мінрегіону – розділ  “Повідомлення про оприлюднення 

проектів регуляторних актів”:

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

їх встановлення»

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку 

обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, 

водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води»

• проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

теплопостачання» щодо вдосконалення механізму формування 

та встановлення тарифів на теплову енергію, у тому числі 

вироблену з використанням альтернативних джерел енергії»

Проекти НПА (2):



9

• Сайт Мінрегіону – розділ  “Повідомлення про 

оприлюднення проектів регуляторних актів”:

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики 

визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування 

та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 

споживачами комунальних послуг, власниками 

(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними 

системами опалення та/або гарячого водопостачання»

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на 

комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»

• проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку оснащення 

будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням 

інженерних систем для забезпечення такого обліку»  

Проекти НПА (3):


