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Шановні колеги! 
Наша держава обрала шлях до інтеграції 
в Європейський Союз. Та чи готова до 
цього Будівельна галузь України? 
Питання більшою мірою стосується вироб-
ників будівельних матеріалів і виробів. У 
них може з’явитися можливість заявити 
про себе на європейському ринку і їм до-
ведеться конкурувати з європейськими 
товарами на внутрішньому ринку України. 
Є всі підстави сподіватися, що  продукція 
провідних вітчизняних  виробників буді-
вельних матеріалів та виробів не загу-
биться серед іноземних пропозицій, буде 
конкурентноспроможною і поступово поч-
не виходити і на західні ринки. 
Безпосередньо ж для будівельників, збіль-
шення пропозицій якісних будівельних 
матеріалів за прийнятними цінами відкриє 
цікаві можливості зростання обсягів будів-
ництва. Переконаний, інтеграція з країна-
ми Європейського союзу принесе і дер-
жаві і галузі переваги більш значущі, ніж 
вільний доступ до ринку товарів. 
Адже для підприємств галузі відкриється 
можливість поступового виходу на закор-
донні ринки підрядних послуг. До остан-
нього часу ми тільки мріяли про такі пер-
спективи, через нетривалий час вони ста-
нуть реальністю. Але для того, щоб стати 
конкурентноспроможними підприємствам 
потрібно навчитися працювати і керувати 
будівельними процесами на рівні сучас-
них світових вимог. Керівникам потрібно 
буде перебудувати систему управління, 
стати сучасними менеджерами-організа-
торами виробництва, персонал потрібно 
буде і вчити і перевчати. Ми, в Будівель-
ній палаті України, розуміємо це, тому і 
створили новий Комітет – Комітет з питань 
аналітики будівельної галузі та менедж-
менту підприємств. Впевнений, що сучас-
ний обізнаний менеджмент та сучасна 
система управління процесами – невід’єм-
на складова стратегії сталого розвитку 
галузі. 
 Змінитися повинні всі – і проектувальни-
ки, і будівельники і підприємства, які за-
безпечують функціонування та експлуа-
тацію новозбудованих споруд.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Герой України, Президент Будівельної палати України, 
                            Петро Степанович Шилюк 

 

 

     

Сторінка Президента Будівельної Палати України 
 



 
 
 
 
 

 
17 - 20 вересня у виставковому центрі «КиївЕкспо-
Плаза» за участю Будівельної палати України 
відбулася масштабна виставка COMFORT HOUSE 
2014, яка цього року проходила паралельно з 
взаємодоповнюючими виставками «Будівництво та 
архітектура» і «Дерев'яний дім». 

Експозиції виставок демонстрували все розмаїття нових 
технологій та інноваційних матеріалів для будівництва та 
облаштування ідеального сучасного житла.  
 
 Так, COMFORT HOUSE презентувала кращі технології 
екобудівництва, системи автоматизації і управління, а 
також готові інтер'єрні рішення, виставка «Будівництво та 
архітектура» представила нові тенденції в сфері 
архітектурного планування та капітального будівництва, а 
на  виставці «Дерев'яний дім» були представлені 
найкращі виробники дерев'яних будинків та елементів 
інтер'єру з дерева. Також були представлені печі і каміни. 
 
В рамках виставки пройшли тематичні семінари, конфе-
ренції, а також форуми з найактуальніших питань в галузі 
будівництва, де  фахівці ринку дізналися про корисні 
нюанси і важливі принципи функціонування галузі та 
ведення успішних бізнес-проектів.  
 
Насичена програма COMFORT HOUSE 2014 стала в 
добрій нагоді для фахівців будівельної галузі з кожного 
напряму, дозволивши поглиблено вивчити актуальні 
питання будівництва та експлуатації будинків згідно 
новим екологічним  і технологічним  стандартам. 

  
 

 

         ЗАХОДИ  ЗА УЧАСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ  ПАЛАТИ  УКРАЇНИ 

                



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

 
Протягом жовтня Німеччина доставить в Україну 
допомогу – товари першої необхідності та збірні 
будинки  

За результатами попередньої домовленості Президента України 
Петра Порошенка  та Федерального Канцлера Німеччини Ангели 
Меркель, досягнутої під час серпневого візиту Канцлера до 
України, сьогодні відбулося обговорення процедури надання 
Україні допомоги на облаштування потреб внутрішньо 
переміщених осіб. 

Віце-прем`єр-міністр України Володимир Гройсман і Парламентський державний секретар 
Федерального Міністерства економічного співробітництва  та розвитку Німеччини Ганс-Йоахім 
Фухтель спланували терміни проходження, доставки і розвантаження вантажу. 
Німеччина готова у найближчий час відправити 75 вантажівок допомоги до України. Передусім це 
товари першої необхідності для проходження зимового періоду. Вантажівки з цими товарами мають 
прибути в Україну в середині жовтня, після чого розвантажені у Запорізькій, Дніпропетровській та 
Харківській областях при посередництві Українського Червоного Хреста. 
«Це список речей, який було складено виходячи з наданого нам переліку потреб. Для Канцлера 
вкрай важливим є питання, щоб передача товарів переселенцям відбулася до настання холодів», - 
зазначив Ганс-Йоахім Фухтель. 
Зі свого боку Володимир Гройсман запевнив, що відповідні українські державні служби здатні 
оперативно організувати транспортування вантажу, його супроводження і митне оформлення. 
Також, згідно планів німецької сторони, до листопада в Україну прибудуть вантажі зі збірними 
конструкціями для розгорнення стійкого до зимових умов житла. 
За словами Володимира Гройсмана, в трьох зазначених областях буде створено транзитні пункти, де 
розташують збірні будиночки. Загалом у таких будинках одночасно зможуть проживати орієнтовно до 
4 тисяч осіб. 
Володимир Гройсман наголосив, що у транзитних пунктах будуть розміщені особи, постраждалі та 
тимчасово переміщені з Донецької та Луганської областей. 
«Там будуть діяти правила проживання, працюватиме реєстрація. Це будуть поселення, де люди 
зможуть проживати короткий період часу, не більше одного місяця, після чого будуть інтегровані  у 
соціальне життя  різних регіонів України»,  - зазначив Володимир Гройсман. 

26.09.2014 Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України  

 

  

ДАБІ пропонує спростити декларацію про введення 
об'єктів в експлуатацію 
 
Державна архітектурно-будівельна інспекція спростила декларацію про 
введення в експлуатацію об’єктів, які починали будуватися шляхом 
подання повідомлення. Обсяг декларації суттєво скорочено – з 15 до 7 
пунктів. Відповідні зміни будуть внесені до постанови №461 Кабінету 



Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів». Таке 
рішення 23 вересня ухвалив Урядовий комітет з питань регіонального розвитку на пропозицію 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України.  
«Сьогодні в Україні близько половини будівництв починаються шляхом подання повідомлення. 
Однак, коли ці об’єкти доводиться вводити в експлуатацію, спрощена система не діє. Людина має 
вписати в декларацію безліч інформації, в тому числі багато технічних даних, в яких розбираються 
лише спеціалісти. Вся ця зайва інформація лише заплутує людей і призводить до великої кількості 
помилок у документах. Як наслідок – декларації повертають на доопрацювання. Заповнити спрощену 
декларацію буде значно легше, адже  вона міститиме лише загальнозрозумілі дані», - заявив голова 
Державної архітектурно-будівельної інспекції Максим Мартинюк.  
Об’єм декларації зменшиться від 5-ти до 2-х сторінок, зникне більшість складних таблиць, не 
потрібно буде вписувати інформацію про відповідальну особу з технагляду, генпідрядника та 
генпроектувальника, детальну характеристику споруди, основні її показники тощо. 
Крім того, будівлі та споруди, які за будівельним паспортом входять до єдиної групи будівельних 
споруд, можна буде вводити в експлуатацію окремо. 
Після того, як постанову ухвалить Уряд, громадяни, які починали будівництво шляхом подання 
повідомлення, вказуватимуть у Декларації лише наступне: 
 інформацію про об’єкт; 
 інформацію про замовника; 
 дані щодо повідомлення про початок будівельних робіт; 
 інформацію про поштову/будівельну адресу; 
 реквізити документа, що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою; 
 характеристику індивідуальних житлових, садових, дачних будинків та нежитлових будівель (за 

результатами технічної інвентаризації); 
 інформацію про проведену технічну інвентаризацію об’єкта будівництва. 
Такі зміни до декларації збережуть час та зусилля громадян і стануть черговим кроком на шляху до 
втілення нових принципів державного управління 

 
26.09.2014 Прес-служба ДАБІ України 

 

 
В Мінреігоні обговорили проблеми забезпечення 
доступності будівель 
 
Лише 4% будівель в Україні можна вважати доступними, що говорить 
про невиконання власниками будинків або балансоутримувачами 
обов’язку облаштування споруд пандусами, додатковими підйомниками 
та іншими засобами доступності.  

Про це сьогодні йшла мова  на засіданні «круглого столу» «Універсальний дизайн та доступність  для 
об’єктів жилої та комерційної нерухомості». 
Заступник начальника Управління  містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону 
Вадим Євстаф’єв зазначив, що згідно з українським законодавством, застосування будівельних норм 
або їх окремих положень є обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, що провадять 
будівельну, містобудівну та архітектурну діяльність. 
«Законодавчо встановлено, що забудовник повинен зводити будівлю доступною. На жаль, часто ці 
будівельні норми не виконуються на багатьох об’єктах,  що говорить про низький рівень правової 
культури», - сказав Вадим Євстаф’єв. 
 «Якщо вести мову про вже введені в експлуатацію об’єкти, то їх мешканців захищає Закон «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Відповідальність за облаштування споруд 
пандусами, додатковими підйомниками та іншими засобами доступності закріплена за власниками 
будинків або балансоутримувачами. Що стосується тих, хто зводить будівлі, то, на жаль, чимало 
фактів, коли вони нехтують доступністю», -  сказав представник Держархбудінспекції. 
У дискусії  взяли також участь представники Національної Асамблеї інвалідівУкраїни, будівельних 
компаній, архітектори та проектувальники, експерти Спільної Програми ПРООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ, 
МОП «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». Доповідачі – 



експерти з універсального дизайну та доступності – Володимир Азін та Ярослав Грибальський - 
розповіли про можливості застосування семи принципів універсального дизайну під час проектування 
та будівництва. 
Учасники обговорення констатували, що ситуація в будівництві вимагає перегляду і подальшої 
роботи з удосконалення  вітчизняних державно-будівельних норм (ДБНів).   
 Довідково 
Засідання «Круглого столу» відбулось в рамках спільної програми «Сприяння інтеграційній 
політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». Мета спільної програми  - 
впроваджувати стандарти доступності та універсального дизайну як таких, що забезпечать 
залучення і участь людей з інвалідністю та інших маломобільних громадян (інваліди, люди з 
вадами зору та слуху, люди похилого віку, вагітні жінки, люди з дитячими візками тощо) до 
активного суспільного життя незалежно від стану здоров’я та ступеню мобільності.  
  
  23.09.2014   Мінрегіон 

 

Україна нарощує експорт основних будматеріалів до 
країн ЄС 
Надання Україні преференцій у сфері торгівлі з країнами Євросоюзу 
сприяло збільшенню експорту основних будівельних матеріалів. Про це 
повідомили в Департаменті розвитку промислового будівництва та 
виробництва будівельних матеріалів Мінрегіону, наводячи відповідні 
дані Держстату. 

Якщо у квітні 2014 року експорт основних будівельних матеріалів до 
країн Євросоюзу склав 35,9 млн. дол. США, то вже у травні місяці цей показник дещо зріс і склав 36,9 
млн. дол. США, у червні – 55,6 млн. дол. США. У липні місяці цей показник зріс на 84,4% у порівнянні 
з квітнем місяцем і склав 66,2 млн. дол. США. 
 23.09.2014 Мінрегіон 

 

 
Aмериканські та канадські експерти приєднаються до 
розробки антикризового плану дій в українській енергетиці 

Урядові експерти Сполучених Штатів Америки та Канади долучаються  до 
роботи українських енергетиків і поділяться найкращими, опрацьованими 
на практиці, методиками розробки антикризових планів в енергетиці. 
Про це йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Володимира Гройсмана та Першого заступника Міністра енергетики США Джонатана Елкайнда. 
 «Я налаштований на дуже чіткий і зрозумілий результат та на співпрацю з нашими міжнародними 
партнерами. Це буде український план, ми це розуміємо та цінуємо підтримку наших американських 
друзів. Ми абсолютно відкриті. Думаю, що вже перші дні взаємодії дадуть змогу зрозуміти, що ми 
маємо скорегувати під час підготовки України до опалювального сезону», - підкреслив Володимир 
Гройсман. 
У свою чергу Джонатан Елкайнд зазначив, що від глибини взаємодії і готовності усіх сторін до 
відкритої співпраці залежить те, наскільки оперативно буде розроблено план. Він повідомив, що 
спільна робоча група може розпочати роботу вже наступного понеділка. 
За попередніми планами, антикризовий план дій в енергетиці  має бути готовий вже у першій 
половині жовтня. 
 22.09.2014  Прес-служба Віце-прем'єр-міністра України 
 

 
 



ДАБІ України сподівається на зниження цін на житло 
внаслідок ліквідації корупційної складової у 
будівництві  
 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України проводить сис-
темну роботу, щоб унеможливити закладання корупційної складової у 
вартість збудованого житла і сподівається, що у відповідь забудовники 
відреагують зниженням ціни на квадратний метр. Про це в ефірі 

програми «Народний контроль» на телеканлі ZIK повідомив голова 
Державної архітектурно-будівельної інспекції Максим Мартинюк. 
За його словами, сьогодні дозвільні процедури в будівництві максимально спрощені. Він також 
наголосив на необхідності посилювати відповідальність за порушення містобудівного законодавства. 
Керівник Держархбудінспекції підкреслив, що послуги, які надає ДАБІ України, вдалося зробити більш 
доступними для громадян. 
«З червня при усіх Центрах надання адміністративних послуг в областях відбувається 
консультування громадян. Це дає свій ефект. Наприклад, по Київській області відсоток відмов у 
реєстрації документів скоротився з 30 до 6%», - повідомив Максим Мартинюк. 
Він також відзначив, що Держархбудінспекція послідовно підтримує курс на максимальну 
децентралізацію її функцій. 
«Місцева громада суттєво страждає від діючого порядку державного архітектурно-будівельного 
контролю. І тому одне з перших наших завдань – передача більшості повноважень на місця. 
Відповідний законопроект вже вдруге внесений на розгляд Верховної Ради», - розповів Максим 
Мартинюк. 
 19.09.2014 Прес-служба ДАБІ України 
 

 
За 8 місяців 2014 року прийнято в експлуатацію 44,8 
тисяч об’єктів будівництва 
 
В січні-серпні 2014 р. Державна архітектурно-будівельна інспекція та її 
територіальні органи зареєстрували 44,8 тис. документів декларатив-
ного та дозвільного характеру щодо прийняття об’єктів в експлуатацію. 
За вказаний період при здачі в експлуатацію переважали споруди ІІ 
категорії складності (більше 29 тис.). Також органами держархбудконт-

ролю зареєстровано 11,6 тис. документів щодо будівель ІІІ категорії 
складності. 3,6 тис. об’єктів відносилось до І категорії складності і 204 та 299 – до IV та V категорії 
відповідно. 
Найбільше об’єктів прийнято в експлуатацію у Київській, Львівській, Донецькій та Івано-Франківській 
областях. 
Лише по 4,8 тис. об’єктів органами держархбудконтролю надані відмови у реєстрації декларацій про 
готовність об’єктів до експлуатації. Тоді як за аналогічний період 2013 року цей показник складав 6,8 
тис. Дана тенденція є наслідком фахового консультування, ініційованого ДАБІ України. Воно 
здійснюється в кожній області при Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). 
 
19.09.2014 Прес-служба ДАБІ України 

 
Мінрегіон та ГО «Асоціація Територіальна громада» обговорили 
шляхи вирішення проблемних питань в сфері управління житлом 
 
У Мінрегіоні відбулася зустріч представників громадської організації  
«Асоціація Територіальна громада» за участі  керівників об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних 
кооперативів  (ЖБК) міста Києва з представниками Міністерства, КМДА 
та керівництвом  Громадської ради при Мінрегіоні. 



Учасники зустрічі обговорили ряд проблемних питань, які стосуються відносин між виконавцями 
послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води ОСББ і 
ЖБК, а також питання використання виконавцями згадуваних вище послуг внутрішньобудинкових 
мереж, які належать власникам багатоквартирного будинку. 
Крім того, відбулась дискусія щодо розробки та внесення змін до нормативно-правових актів, які 
регулюють питання діяльності ОСББ і ЖБК, в частині прав власності мешканців багатоповерхового 
будинку неподільним майном, приватизації прибудинкової території, внесення змін до типових 
статутів тощо. 
За словами директора Департаменту систем життєзабезпечення Мінрегіону Сергія Кушніра, подібні 
зустрічі проводитимуться і надалі для вироблення спільно з громадськістю рішень, які врегулюють 
підняті питання. 
 
15.09.2014 Мінрегіон  

 
Урядом прийнято постанову, яка вдвічі скорочує кількість 
державних контрольних органів  
 
Набула чинності постанова Уряду  «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» (від 10 вересня 2014р. № 442), 
що покликана скоротити витрати на утримання чиновницького 
апарату,  зменшити корупційний чинник і тиск на бізнес, підвищити 
ефективність системи державного контролю. 

«Ми заклали логічну цільову модель системи центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), що 
здійснюють контрольно-наглядові повноваження, у відповідності до кращих європейських практик. 
Над цими пропозиціями працювали, окрім українських провідних експертів, представники Єврокомісії, 
Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Американської торгової палати та інших 
міжнародних організацій. Україна поступово перейде до світової практики, коли завдання інспектора 
– не накладення штрафу, а роз’яснення законодавства для мінімізації ризиків для життя та здоров’я 
людей», – прокоментував урядове рішення Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. 
Нагадаємо, що наприкінці серпня Володимир Гройсман презентував проведення першого етапу 
реформи центральних контролюючих органів – скорочення та оптимізацію. Так з  56  центральних 
органів влади, що мають контрольні повноваження, залишаться 26 (скорочення  – 51%), з 1032 
контрольних функцій, які належать різним ЦОВВ, залишитися 680 (скорочення 34%), скорочення 
штату по центральних апаратах ЦОВВ – з  2544 до 1440 ( 56%). 
За словами Володимира Гройсмана, наступним кроком оптимізації контрольно-наглядових 
повноважень має стати підготовка положень про відповідні контрольно-наглядові органи. 
«Ми створимо секторні групи спільно з нашими міжнародними партнерами для опрацювання 
підготовки положень. Наше завдання – уникнути дублюючих і надлишкових функцій. Також групи 
розроблятимуть комплекс заходів для забезпечення ефективної роботи контролюючих органів 
відповідно до нової моделі, підвищення їх відповідальності», -- зазначив Віце-прем`єр-міністр. 
Підготовка відповідних положень має бути завершена протягом двох місяців з моменту виходу 
постанови. 
13.09.2014 Мінрегіон  

 
Сергій Кушнір: «Країні потрібні доступні кредити на утеплення 
багатоповерхівок» 

Лише утеплення багатоповерхових житлових будинків повністю, а не тільки 
окремих квартир дасть потрібний ефект і в оселях взимку буде справді 
тепло. На думку експертів,  поодинокі «пазли» на будівлях, на які схожі 
утеплення окремих квартир, шкодять будівлі і тому експерти наголошують 

на необхідності «тотального» утеплення житлових  багатоповерхівок. 
У Мінрегіоні спільно з міжнародними експертами працюють над створенням дієвого механізму 
підвищення енергоефективності житлових багатоповерхових будинків. 



За словами директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону 
Сергія Кушніра, мова йде і про створення спеціалізованих банківських кредитних ліній, і про 
впровадження механізму надання державної підтримки тим, хто здійснює заходи з утеплення 
будинків,  а також механізму контролю за впровадженням таких заходів з тим, щоб робота 
виконувалась максимально ефективно і якісно. Як приклад, Сергій Кушнір навів країни Балтики, де 
кредити на енергоефективність є доволі дешевими - близько 3% річних. 
«Важливо і в нашій країні зробити такі кредити доступними. Це дасть серйозний поштовх для 
впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді, зокрема, що стосується утеплення 
будинків», - сказав Сергій Кушнір. Він також додав, що на сьогодні говорити про те, що забезпечивши 
енергоефективність будинків, країна може  знизити потребу у природному газі не доводиться. Лише 
комплексний підхід – перехід на альтернативне паливо,  модернізація джерел виробництва теплової 
енергії, ощадливе споживання енергоресурсів дасть змогу звести до мінімуму залежність від 
імпортного природного газу. 
«Сьогодні ми всі повинні вчитися культури споживання комунальних послуг. Ми повинні ощадливо 
використовувати не тільки енергоресурси – тепло, газ, світло, але й гарячу та холодну воду, адже на 
підігрів води чи подачу холодної води споживачам також використовують енергоресурси. Насправді 
це не так складно, якщо споживачі звикнуть контролювати споживання ними таких послуг. Крім 
економії ресурсів, це ще й зекономить сімейні бюджети», - сказав Сергій Кушнір.  
  
10.09.2014 Мінрегіон  

 
Мінрегіон внормує питання запровадження саморегу-
лювання в середовищі виробників будівельних мате-
ріалів, виробів та конструкцій 
 
Мінрегіон України продовжує роботу щодо подальшого розвитку 
саморегулювання, децентралізації у будівельній галузі і 
промисловості будівельних матеріалів та можливості передачі 

повноважень від Мінрегіону до саморегулівних організацій. 
Нагадаємо, у червні держава створила можливості для професійних спільнот будівельників, 
архітекторів, інших галузевих фахівців долучитися до регулювання свого професійного середовища. 
За дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимира Гройсмана, Мінрегіон розробив зміни до Порядку реєстрації 
саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності. Як повідомили в Департаменті 
державних програм та розвитку житлового будівництва, запропоновані зміни, які поки що є проектом, 
покликані створити умови для запровадження саморегулювання в середовищі виробників 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. А це, в свою чергу, за словами фахівців, сприятиме 
підвищенню якості та надійності будівельної продукції. 
В Департаменті також пояснили, що відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність»   
саморегулівні організації можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну 
атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та залучатися до 
ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації. Однак сьогодні відсутня 
правовова регламентація механізму делегування повноважень, передбачених законом. Тому 
Міністерством розроблено і проект Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у 
сфері архітектурної діяльності. 
Підготовлено також необхідні зміни до форми бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального 
виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (наказ 
Мінрегіону від 13.12.2011 № 342, зареєстрований у Мін’юсті 22.12.2011 за № 1497/20235) та до 
Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (наказ Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, 
зареєстрований у Мін’юсті 15.07.2011 за  № 878/19616). Цими змінами передбачається врегулювати 
питання ведення реєстру атестованих осіб та установити особливості бланка кваліфікаційного 
сертифіката у разі делегування саморегулівним організаціям повноважень з проведення професійної 
атестації. 
Розроблені Мінрегіоном зміни до чинних наказів вже направлено на погодження до заінтересованих 
центральних органів виконавчої влади, після чого буде подано на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 
У Міністерстві зазначають, що їх прийняття сприятиме децентралізації владних повноважень та 



поширенню професійного самоврядування у будівництві. 
Довідково 
З прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» внесено зміни до 
законодавства, спрямовані на розвиток саморегулювання у будівництві.  
Законом України «Про архітектурну діяльність» визначено, що в Україні можуть створюватися і 
діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності, закріплено поняття таких 
організацій та загальні засади їх утворення і діяльності (ст. 1, 161 і 17 зазначеного Закону).  
Наказом Мінрегіону України від 13.05.2014 № 137, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
29.05.2014 за № 573/25350, затверджено Порядок реєстрації саморегулівних організацій, що 
дозволило розпочати запровадження механізмів саморегулювання на практиці.  
 
10.09.2014 Мінрегіон  

 
Розвиток технічного регулювання у будівництві набирає обертів 
 
Мінрегіон розробив проект Закону України «Про гармонізацію з нормами 
законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та 
споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних 
виробів». Документ розроблено відповідно до регламенту ЄС № 
305/2011 Європейського Парламенту і Ради, який набув чинності в 2013 
році. Про це повідомили в Управлінні технічного регулювання та 

науково-технічного розвитку Мінрегіону. 
За словами фахівців, законопроект спрямований на забезпечення безпеки будівель і споруд; 
впровадження декларування будівельних виробів та удосконалення процесу отримання технічних 
свідоцтв;  утворення умов добросовісної конкуренції на ринку будівельних виробів; усунення 
технічних бар’єрів у торгівлі. 
«З прийняттям Закону законодавче підґрунтя технічного регулювання у будівництві України досягне 
рівня технічно-розвинутих країн», - зазначили в Управлінні.  
Буде розроблено близько 20 проектів нормативно-правових актів для впровадження названого 
документу, як тільки він стане Законом. 
Фахівці також відзвітували, що з початку 2014 року Мінрегіоном було затверджено 39 нормативних 
актів та нормативних документів державного рівня і змін до них (6 ДБН, що направлені на 
забезпечення надійності будівництва в складних геологічних умовах та уникнення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій. 33 ДСТУ, що пов’язані із застосуванням сучасних матеріалів 
та технологій при зведенні об’єктів, у першу чергу житлових). 
Також відкориговано засади ризик-менеджменту в будівництві щодо спрощення дозвільно-
погоджувальних процедур (Прийнято нову редакцію ДБН 2-2—3-2014, внесено зміни до ДСТУ-Н Б 
В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів 
будівництва»).  
Сьогодні триває робота щодо затвердження 25 нормативних актів та нормативних документів 
державного рівня і змін до них (3 ДБН та 22 ДСТУ), а також над впровадження стандартів з 
проектування будівельних конструкцій, гармонізованих з Єврокодами.    
 
09.09.2014 Мінрегіон   

 
В Киеве создадут единый электронный реестр инвестиционных 
обязательств 
 
Депутаты Киевсовета начали работу над созданием единого электронного 
реестра инвестиционных обязательств в Киеве. Об этом сообщил 
председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам 
градостроительства, архитектуры и землепользования Владимир 

Прокопов. 
“На сегодня информация об инвестиционных контрактах, договорах о развитии застроенной 
территории, договорах аренды земли под капитальное строительство распылена между несколькими 



инстанциями. В результате этого почти отсутствует контроль за выполнением инвесторами их 
обязательств”, – констатировал он. 
Председатель земельной комиссии обратил внимание, что в результате этого в десятках случаев не 
построены школы и детские сады в жилых комплексах, хотя они и были предусмотрены планом 
застройки, не упорядочена территория после завершения строительства, не проложены 
коммуникации и отсутствуют указанные в договорах объекты инфраструктуры. 
“Ситуацию нужно немедленно менять. И поможет в этом создание реестра инвестиционных 
обязательств”, – отметил Владимир Прокопов. 
Для наработки соответствующего решения о создании реестра сформирована совместная рабочая 
группа из представителей земельной и бюджетной комиссии, которая за месяц подготовит 
предложения. 
Владимир Прокопов также отметил, что реестр будет публичным и станет первым шагом к 
разработке действенного механизма влияния на недобросовестных застройщиков, которые 
нарушают взятые на себя обязательства. 
  
07.09.2014 По материалам УНН 
 

 
Из-за роста цен застройщики стараются быстрее закончить 
строительство  
 
За последний месяц на строительных площадках столицы 
активизировались строительные работы. Это объясняется желанием 
застройщиков как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию. Об этом 
сообщил Александр Попов, директор проектной группы “Архиматика”. 

“Нестабильность курса валют, подорожание строительных и горюче-смазочных материалов влияют 
на стоимость строительства. Никто не застрахован от роста цен в дальнейшем, поэтому 
застройщикам выгодно закончить строительство как можно быстрее. Стоит ожидать, что порядка 
60% киевских новостроек введут в эксплуатацию в заявленные сроки, около 7-10% достроят объекты 
раньше графика”, — говорит эксперт. 
Остальные дома достроят с опозданием. Еще около 5% стройплощадок рискуют быть “заморожены”. 
“Риски остановки строительства высоки на стройплощадках компаний “одного проекта”. Покупатели 
доверяют застройщикам, у которых есть портфолио реализованных объектов. Поэтому “молодые” 
компании могут остаться без денег покупателей и соответственно без средств для продолжения 
работ”, — говорит Попов. 
Эксперт также прогнозирует затишье строительной активности к концу года. 
“Массового начала нового строительства не стоит ждать до конца года. Активизация на рынке 
возможна весной 2015 года при благоприятных экономических и политических условиях”, — говорит 
директор АМ “Архиматика”.  
 
07.09.2014 Finance.UA 

 
ГАСК изменил систему подачи деклараций о строительстве 
 
С 1 сентября изменяется порядок предоставления административ-
ных услуг Государственной архитектурно-строительной инспекцией 
Украины. 
Согласно распоряжению Кабинета Министров представления деклараций 
и их выдача после регистрации будет осуществляться центрами предо-
ставления административных услуг (ЦНАП), образованных при Киевской 

городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных 
органах) населенных пунктов, которые являются административными центрами областей.  
В частности, центры предоставления административных услуг будут принимать следующие 
документы: 
- декларации (внесение изменений в декларации) о начале выполнения подготовительных работ; 
- декларации (внесение изменений в декларации) о начале выполнения строительных работ; 



- декларации (внесение изменений в декларации) о готовности объекта к эксплуатации. 
Таким образом, с 1 сентября для подачи документов на регистрацию соответствующих деклараций 
гражданам следует обращаться исключительно в региональные центры. 
 

Адреса и телефоны Центров предоставления административных услуг: 
 
Винницкая область  
 

"Прозрачный офис", г. Винница,  
ул. Соборная, 59 

(0432) 59-53-42 
(0432) 59-50-67 

Волынская область  г. Луцк, ул. Леси Украинки, 35 (0332) 77-78-87 
Днепропетровская 
область  
 

г. Днепропетровск "Правобережный",  
пр. Карла Маркса, 75, каб.105 
"Левобережный", пр. Газеты "Правда", 42 1-
й и 5-й этажи  

(056) 742-84-08, 
(056) 726-30-69 

 Донецкая область  
 
 

Региональный центр предоставления 
административных услуг 
г. Донецк, пр. Гитова, 10 

 

Житомирская область  
 

г. Житомир, ул. Михайловская, 4 
 

(0412) 47-06-15  
(0412) 47-46-68       

 Закарпатская область  
 

г. Ужгород, пл. Почтовая, 3 
 

(0312) 61-71-34  

Запорожская область  
 

г. Запорожье, ул. Украинская, 50 
 

(061) 787-65-59       

Ивано-Франковская 
область 

г.Ивано-Франковск, ул. Независимости, 9 
   

(0342) 275-14-27  

Киевская область 
 

г. Киев, бул. Леси Украинки, 1 
 

(044) 590-54-38  
(044) 590-54-39       

Кировоградская область г. Кировоград, ул. Большая Перспективная, 
41 

(0522) 24-23-69  
(0522) 22-85-09   

Луганская область  
 

г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 
 

(0642) 58-10-24  

 Львовская область  
 

г. Львов, ул. Весенняя, 4  
 

(0322) 297-59-15  
(0322) 298-62-32  

Николаевская область  
 

г. Николаев, ул. Адмиральская, 20 
 

(0512) 371-06-79  
 

 Одесская область  
  

г. Одесса, пр. Адмиральский, 33-а, каб. 103 
 

(048) 32-21-54  

 Полтавская область 
  

г. Полтава, ул. Октябрьская, 36 
 

(0532) 60-63-70  
(05322) 7-53-05  
(05322) 2-05-65  

Ривненская область  
  

г. Ривне, ул. Степана Бандеры, 59 
 

(362) 63-51-68  
(362) 63-51-89  

Сумская область  
  

г. Сумы, ул. Петро-Павловская, 79 
 

(0542) 70-05-74  
(0542) 70-05-75  

Тернопольская область  г. Тернополь, ул. Князя Острожского, 6 (0352) 40-41-92 
Харьковская область  
 

г. Харьков, Красношкольная набережная, 
26 

(057) 760-70-40  

Хмельницкая область 
  

г. Хмельницкий, ул. Каменецкая, 122/2, ул. 
Соборная, 16  

(0382) 76-58-61  
(0382) 22-24-23  

Херсонская область    
 

г. Херсон, пр. Ушакова, 37 
г. Голая Пристань, ул. 1 Мая, 67 

(0552) 26-26-65 
(0552) 22-62-33  

Черкасская область   г. Черкассы, ул. Благовестная, 170 (0472) 33-07-01  
Черновицкая область 
 

г. Черновцы, ул. Б.Хмельницкого, 64, 
каб.103 

(0372) 57-87-31  

Черниговская область   г. Чернигов, ул. Рокоссовского, 20 а (0462) 65-19-17  
г. Киев Днепровская набережная, 19-б (044) 590-54-38 

 
01.09.2014 http://newbud.ua/business/news 

 



 

 

  
 

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 
та регіональної політики 

 

                                                                             
                                                                                    Проект  

       вноситься  народними депутатами України  
      МИРНИМ О.Б. 
      МІРОШНИЧЕНКОМ І.М.  

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
 

ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на енергетичних ринках та на ринках 
комунальних послуг 

 
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
енергетичні ринки – ринки на яких здійснюється: виробництво електричної енергії; передача та 

розподіл електричної енергії; постачання електричної енергії; продаж природного газу власного 
видобутку; транспортування та розподіл природного газу; постачання природного газу; зберігання 
природного газу; транспортування нафти, аміаку і нафтопродуктів та інших речовин трубопроводами; 
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях та установках із використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії; 
комбіноване виробництво електричної і теплової енергії; 

ринки комунальних послуг – ринки, на яких здійснюється теплопостачання, централізоване 
водопостачання та водовідведення, а також перероблення та захоронення побутових відходів; 

суб’єкти енергетичних ринків - суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність на 
енергетичних ринках; 

тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами, постачання теплової енергії, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді  

у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, а також тарифи на послуги з 
централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з 
централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів, які є виконавцями цих послуг. 

2. Терміни «природна монополія», «суб’єкт природної монополії»,  «суміжний ринок» 
вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про природні монополії». 

Термін «природний газ» вживається у значенні, визначеному у Законі України «Про засади 
функціонування ринку природного газу». 

 
Стаття 2. Законодавство в сфері державного регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 
1. Основними законодавчими актами, якими регулюється діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг є Закони України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про 
теплопостачання», «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу», «Про ціни і ціноутворення», «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності». 

 
Стаття 3. Мета і завдання державного регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг 
1. Метою державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є досягнення 

балансу економічних інтересів споживачів, суб'єктів енергетичних ринків і держави. 
2. Основними завданнями державного регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг є: 
1) регулювання діяльності суб’єктів господарювання на енергетичних ринках та ринках 

комунальних послуг, зокрема шляхом ліцензування та контролю; 
2) формування та реалізація цінової і тарифної політики на енергетичних ринках та ринках 

комунальних послуг, зокрема шляхом:   
створення економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів енергетичних ринків та 

ринків комунальних послуг, скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, впровадження і 
використання енергозберігаючих і екологічно чистих технологій та залучення інвестицій; 

стимулювання підвищення якості товарів (послуг) на енергетичних ринках та ринках 
комунальних послуг; 

3) забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків та ринків 
комунальних послуг, зокрема шляхом: 

недискримінаційного доступу споживачів та суб’єктів господарювання до товарів (послуг), які 
виробляються (реалізуються) суб’єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг; 

сприяння конкуренції на енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг; 
4) захист прав споживачів товарів (послуг), які виробляються (реалізуються) суб’єктами 

енергетичних ринків та ринків комунальних послуг. 
 
Стаття 4. Загальні принципи державного регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 
1. Основними  принципами державного регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг є: 
1) законність;  
2) неупередженість і передбачуваність державного регулювання; 
3) об'єктивність при прийнятті рішень;  
4) відкритість і прозорість процедур державного регулювання; 
5) адресність регулювання;  
6) забезпечення захисту прав споживачів.  
 
 

Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України 
1. Кабінет Міністрів України:  
1) забезпечує рівні умови діяльності та розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності; 
2) забезпечує проведення державної політики цін; 



3) забезпечує ефективну взаємодію міністерств, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з органом, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг; 

4) затверджує правила надання послуг з газопостачання для населення; 
5) здійснює інші повноваження, встановлені законодавством. 
 
Стаття 6. Повноваження органу, що здійснює  державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 
1. Орган, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:  
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики на енергетичних ринках та ринках 

комунальних послуг; 
2) здійснює регулювання діяльності суб’єктів господарювання на енергетичних ринках та на 

ринках комунальних послуг шляхом: 
а) ліцензування видів господарської діяльності, передбачених цим Законом; 
б) визначення умов, за яких дозволяється суб’єктам господарської діяльності провадити 

діяльність без ліцензій; 
в) визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб’єктами 

природних монополій; 
г) установлення (затвердження) обов’язкових для суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність з постачання електричної енергії, природного газу,   нормативів щодо необхідного рівня 
фінансового забезпечення для здійснення ними діяльності на цих ринках; 

ґ) установлення обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами 
природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та 
комунальних послуг; 

д) розроблення і затвердження: 
умов та правил здійснення господарської діяльності (далі – ліцензійні умови) суб’єктами 

енергетичних ринків, а також порядків контролю за дотриманням ліцензійних умов; 
порядку розрахунку поточної плати за ліцензії; 
порядків фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, об’єктів 

замовника до газових мереж;  
форм звітності за видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; 
вимог щодо одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації на 

енергетичних ринках; 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для суб'єктів природних 

монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється органом, що здійснює  державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг; 

е) здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності, вжиття заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов та 
застосування санкцій відповідно до законодавства; 

є) здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів 
господарювання на суміжних ринках, застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і 
правил провадження відповідних видів господарської діяльності; 

ж) контролю цільового використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які 
одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та 
суб'єктами господарювання на суміжних ринках; 

з) контролю за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на 
суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення 
ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню; 

и) розгляду у межах своєї компетенції справ про адміністративні правопорушення, прийняття 
рішень за результатами такого розгляду; 

і) формування та ведення реєстрів суб’єктів природних монополій, об’єктів електроенергетики, 
що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 
використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій); 

3) забезпечує формування і реалізацію цінової і тарифної політики шляхом: 
а) розроблення і затвердження: 
порядків (методик) формування і процедур встановлення та перегляду цін і тарифів на товари 

(послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами енергетичних ринків, ціни (тарифи) на товари 
(послуги) яких підлягають   регулюванню відповідно до законодавства; 

порядків формування інвестиційних програм для суб’єктів енергетичних ринків, ціни (тарифи) 
на товари та послуги яких підлягають державному регулюванню; 

порядку врахування витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних 



мережах; 
порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг 

українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють 
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії; 

порядку розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат 
електроенергії; 

показників надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій; 
порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних 

монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких 
здійснюється органом, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг; 

б) установлення (затвердження) цін (тарифів), в тому числі державних фіксованих цін (тарифів) 
і диференційованих за кількістю спожитого товару (послуги), граничних рівнів цін (тарифів) або 
граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів, а саме: 

цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, у тому числі, за категоріями; 
цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється енергогенеруючими компаніями, крім 

тих, що працюють за ціновими заявками та продається в Оптовий ринок електричної енергії, та за 
виключенням електричної енергії яка продається енергогенеруючими компаніями за прямими 
двосторонніми договорами;  

тарифів на передачу, розподіл, постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 
тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях, когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або 
відновлюваних джерел енергії; 

тарифів на допоміжні послуги з метою підтримки необхідного балансу потужності та 
електричної енергії; 

"зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах 
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного 
газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій); 

величини "зеленого" тарифу для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну 
енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та 
для кожного об'єкта електроенергетики; 

складової, яка враховується при формуванні тарифів на виробництво електричної енергії для 
виробників, що здійснюють її виробництво на теплових електричних станціях та спрямовується на 
фінансування реконструкцію, модернізацію обладнання та будівництва нових генеруючи 
потужностей; 

прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії; 
кошторису оптового постачальника електричної енергії; 
цін на товарний природний газ власного видобутку для суб’єктів, визначених статтею 10 Закону 

України «Про засади функціонування ринку природного газу»; 
роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення; 
граничних рівнів цін на природний газ для суб'єктів господарювання відповідно до 

законодавства; 
тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу за регульованим 

тарифом, закачування, зберігання та відбір природного газу; 
тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та 

аміаку; 
тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на 

суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється органом, що здійснює  державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

4) здійснює заходи щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних 
ринків та ринків комунальних послуг, а саме: 

а) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії та 
природного газу, зокрема шляхом: 

розроблення і затвердження порядку розподілу коштів, отриманих в результаті проведення 
аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України; 

встановлення алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом 
використання суб’єктів господарювання у сфері електроенергетики та на ринку природного газу, а 
також нормативів перерахування таких коштів; 

затвердження переліків поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в 
установах уповноваженого банку суб’єктами енергетичних ринків для зарахування коштів за 
електричну енергію, природний газ; 



б) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання і 
централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 
відходів відповідно до законодавства; 

в) розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань: 
приєднання до електричних мереж, газових мереж;  
доступу до Єдиної газотранспортної системи України, місцевих (локальних) електричних 

мереж; 
надання і погодження технічних умов на приєднання до газових і електричних мереж та 

встановлення типових форм таких технічних умов; 
проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних 

мереж України та оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних 
електричних мереж України;  

встановлення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих 
за ступенями напруги; 

затвердження примірної форми договору про доступ до пропускної спроможності 
міждержавних електричних мереж України; 

користування тепловою енергією, приєднання до теплових та водопровідних мереж; 
г) розробляє і затверджує типові форми господарських договорів на: 
приєднання електроустановок до електричних мереж; 
приєднання до газових мереж; 
постачання та розподілу електричної енергії; 
тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку; 
постачання природного газу за регульованим тарифом; 
купівлю-продаж електричної енергії оптовим постачальником електричної енергії; 
купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу); 
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл 

електричної енергії); 
передачу електричної енергії магістральними та міждержавними   електричними мережами; 
транспортування природного газу магістральними трубопроводами; 
розподіл природного газу; 
технічне забезпечення електропостачання споживача; 
спільне використання технологічних електричних мереж; 
зберігання (закачування, відбір) природного газу; 
користування тепловою енергією, приєднання до теплових та водопровідних мереж; 
ґ) сприяє створенню недискримінаційних умов для діяльності суб'єктів енергетичних ринків і 

ринків комунальних послуг та сприятливих умов для залучення інвестицій; 
д) контролює недопущенням перехресного субсидіювання під час провадження господарської 

діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що 
призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції; 

е) сприяє обмеженню монополізму; регулюванню умов провадження господарської діяльності; 
створенню умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і централізованого 
водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів зі стану 
природної монополії, а також розвитку конкуренції на суміжних ринках; 

є) установлює порядок формування оплати за підключення до мереж суб'єктів природних 
монополій та здійснює контроль за його дотриманням; 

ж) погоджує Договір між членами Оптового ринку електричної енергії та додатки до нього та 
виконує інші повноваження з питань функціонування Оптового ринку електричної енергії; 

з) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу; 
и) визначає суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього 

Закону, та складає і веде галузеві реєстри таких суб'єктів господарювання; 
і) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані 

природної монополії, у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та 
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку 
таких ринків; 

ї) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в 
об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів 
суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках умовам і правилам 
провадження ліцензованої діяльності; 

5) забезпечує захист прав споживачів шляхом: 
а)  розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань: 
користування електричною енергією, природним газом для юридичних осіб; 



розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, об'єктів замовників 
до газових мереж, спільне використання технологічних електричних мереж;  

визначення обсягів споживання електричної енергії, природного газу за умови відсутності їх 
обліку; 

визначення розрахунку вартості додаткових робіт і послуг, пов’язаних з ліцензованою 
діяльністю, які надаються споживачам; 

визначення обсягу і вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування електричною енергією; 

відшкодування збитків внаслідок порушення правил надання населенню послуг із 
газопостачання; 

діяльності Інформаційно-консультаційних центрів по роботі із споживачами; 
б) співпраці з громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів) з питань 

захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу; 
в) розгляду звернення споживачів та надання роз’яснення в межах компетенції;  
г) здійснення у межах своїх повноважень контролю за якістю товарів, що виробляються 

суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, та послуг, що 
надаються такими суб'єктами; 

6) проводить науково-технічні та аналітичні дослідження з питань, що належать до його 
компетенції; 

7) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і 
міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції та бере участь у підготовці 
проектів міжнародних договорів України;  

8) подає до органів Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про 
факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

9) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України у сфері 
енергетики до законодавства Європейського Союзу; 

10) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його 
компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства; 

11) здійснює захист інформації з обмеженим доступом, отриманої в процесі здійснення своєї 
діяльності; 

12) провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність та засновує 
засоби масової інформації для висвітлення питань його діяльності та регулювання діяльності 
суб'єктів  енергетичних ринків;  

13) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, 
що належать до сфери його управління; 

14) подає Президенту України та Верховній Раді України щорічний звіт про результати своєї 
діяльності та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті; 

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на нього 
Президентом України. 

2. Орган, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має 
право:  

1) установлювати для суб’єктів природних монополій вимоги, умови та критерії щодо 
провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі 
якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії; 

2) визначати обсяги споживання електричної енергії і природного газу, які споживаються 
населенням і прирівняними до них категоріям споживачів, в межах яких і вище яких постачання 
електричної енергії і природного газу здійснюються за різними цінами (тарифами); 

3) отримувати безоплатно:  
від суб'єктів енергетичних ринків статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені 

законодавством,  
від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, 

необхідну для виконання покладених на нього повноважень; 
4) вимагати надання у визначені ним строки, але не менше ніж 10 днів,  від суб'єктів 

енергетичних ринків завірених копій документів, пояснень та іншої інформації пов’язаної із 
здійсненням їх діяльності, необхідні для здійснення  своїх повноважень.   

5) передавати у порядку встановленому законодавством до відповідних державних органів 
матеріали про виявлені факти порушення законодавства; 

6) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством. 
 



Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та 
забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі, у сфері 
державного регулювання в енергетиці 

1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної 
політики в паливно-енергетичному комплексі здійснює такі повноваження у сфері державного 
регулювання енергетики: 

формує прогнозні баланси електроенергії об’єднаної енергетичної системи України, нафти і 
нафтопродуктів, вугілля й вугільної продукції; 

погоджує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України прогнозний річний баланс 
надходження та розподілу природного газу в Україні, здійснює контроль за його виконанням; 

затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на 
середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств, що належать до сфери його 
управління. 

 
Стаття 8. Гарантії здійснення повноважень органом, що здійснює  державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
1. Орган, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб’єктів господарювання, 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і 
профоб’єднань, а також об’єднань громадян чи їх органів. 

Втручання органів державної влади, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок 
профоб’єднань, а також об’єднань громадян чи їх органів у діяльність органу, що здійснює  державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забороняється . 

2. Вплив у будь-якій формі на Голову та членів органу, що здійснює  державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, працівників її центрального апарату або територіальних 
органів з метою перешкоджання виконанню ними службових обов’язків тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавством. 

 
 
Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
 
Стаття 9. Державне регулювання цін (тарифів) у сферах енергетики та комунальних 

послуг 
1. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється  відповідно до Закону України «Про 

природні монополії», зокрема  шляхом встановлення:  
державних фіксованих цін (тарифів), в тому числі і диференційованих за кількістю спожитого 

товару (послуги) або за групами споживачів;  
граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. 
2. Рішення щодо затвердження (встановлення) цін (тарифів) та порядків (методик, процедур) їх 

формування оприлюднюються відповідно до законодавства. 
 
Стаття 10. Особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг 
1. Ліцензуванню органом, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, підлягають такі види господарської діяльності: 
1) виробництво електричної енергії; 
2) передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами; 
3) передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл 

електричної енергії); 
4) постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 
5) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом; 
6) оптове постачання електричної енергії; 
7) комбіноване виробництво теплової і електричної енергії; 
8) виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або 
відновлюваних джерел енергії; 

9) транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку магістральними трубопроводами;  
10) транспортування природного газу магістральними трубопроводами; 
11) розподіл природного газу; 
12) постачання природного газу за регульованим тарифом; 



13) постачання природного газу за нерегульованим тарифом; 
14) зберігання природного газу; 
15) продаж за закупівельними цінами природного газу власного видобутку; 
16) центральне постачання та водовідведення; 
17) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. 
Зазначені види господарської діяльності підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом. 

Види господарської діяльності, зазначені в пунктах 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17 частини першої 
цієї статті підлягають ліцензуванню в обсягах або за критеріями, які перевищують рівень, 
установлений ліцензійними умовами. 

Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності. 
2. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду ліцензійних умов. 
У разі, коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідно встановити 

(встановлені) особливі умови, ліцензійні умови провадження діяльності на енергетичних ринках та на 
ринках комунальних послуг можуть містити організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші 
спеціальні умови і правила, виконання яких є обов’язковим під час провадження зазначеного в 
ліцензії виду господарської діяльності. 

Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подає заяву про видачу ліцензії до якої 
додається перелік документів, який встановлюється органом, що здійснює  державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. 

Ліцензія на здійснення господарської діяльності: 
зазначеної в пунктах 1, 7, 8 частини першої цієї статті видається на двадцять років. У разі 

підтвердження права користування на енергогенеруючі об’єкти на строк менший за двадцять років, 
ліцензія видається на строк наданого права користування, але не менше трьох років; 

зазначеної в пунктах 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15 частини першої цієї статті видається на двадцять 
років;  

зазначеної в пунктах 4, 5, 12, 13, 16, 17 частини першої цієї статті видається на п’ять років.  
Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган, що здійснює  державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти 
робочих днів повідомити орган, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому 
законодавством порядку копіями, які підтверджують внесення зазначених змін. 

3. Орган, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має 
право отримувати документи, які подаються для видачі ліцензії, її переоформлення, видачі копії 
ліцензії або її дубліката в електронному вигляді,  якщо вони оформлені згідно з вимогами 
законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також 
електронного цифрового підпису. 

Рішення про видачу ліцензії, про відмову у її видачі та анулювання ліцензії приймається 
протягом тридцяти днів з дня отримання заяви та відповідних документів.   

Рішення про переоформлення ліцензії, видачі копії або дубліката ліцензії приймається 
органом, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом 
десяти робочих днів з дня отримання заяви та відповідних документів. 

4. Плата за ліцензії складається з одноразової та поточної плати. Одноразова плата 
справляється за видачу,  переоформлення ліцензії. Розмір одноразової плати за видачу,  
переоформлення ліцензії становить дві мінімальні заробітні плати, виходячи з її розміру, 
встановленого на дату прийняття органом, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, рішення про видачу, переоформлення ліцензії.  

Поточна плата за ліцензії розраховується, виходячи із затвердженого розміру видатків 
державного бюджету на фінансування діяльності, органом, що здійснює  державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до порядку, затвердженого нею. Плата за 
ліцензії зараховується до державного бюджету України.  

5. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, підписується Головою (або виконуючим 
його обов’язки) та відповідальним секретарем органу, що здійснює  державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, і скріплюється печаткою органу, що здійснює  державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

6. Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.   
 



Стаття 11. Особливості контролю за дотриманням ліцензійних умов 
1. Орган, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг 
(далі - ліцензіатами)  ліцензійних умов.  

2. Контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюється органом, що здійснює  
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом:  

проведення безперешкодно планових та позапланових перевірок;  
аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат.  
Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік відповідно до річних або 

квартальних планів, які затверджуються органом, що здійснює  державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг,  до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа 
останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

Підставами для проведення позапланової контрольної перевірки є: 
подання ліцензіатом письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням; 
виявлення та підтвердження недостовірності даних у  документах звітності; 
неподання у встановлений термін ліцензіатом документів звітності та письмових пояснень про 

причини, які перешкоджали поданню таких документів, а також документів, пояснень та іншої 
інформації про їх діяльність на вимогу органу, що здійснює  державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг; 

письмове звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом ліцензійних умов; 
перевірка виконання ліцензіатом рішень органу, що здійснює  державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо усунення порушень вимог законодавства. 
За результатами проведення планової або позапланової перевірки, складається акт про 

додержання ліцензіатами ліцензійних умов. 
3. У разі виявлення порушень ліцензіатом ліцензійних умов  орган, що здійснює  державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує до нього такі санкції: 
застереження (попередження); 
штраф; 
анулювання ліцензії. 
 
 

Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
РИНКАХ ТА РИНКАХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства на енергетичних ринках та 

ринках комунальних послуг 
1. Суб'єкти енергетичних ринків та ринків комунальних послуг несуть відповідальність за 

правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг.  
Правопорушеннями у сферах енергетики та комунальних послуг  є: 
порушення суб’єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності; 
порушення вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, які діють на 

енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг; 
невиконання рішень органу, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, а також створення перешкод для виконання службових обов’язків 
представниками органу, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг; 

ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої інформації на законні вимоги органу, 
що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

2. Неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої 
відповідними ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності на 
енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг і ненадання завірених копій документів, 
пояснень та іншої інформації на вимогу органу, що здійснює  державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на орган, що здійснює  
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, завдань, а також створення 
перешкод для виконання службових обов’язків представниками органу, що здійснює  державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тягне  за  собою накладення штрафу від 
десяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і ліцензійних умов, тягнуть за 



собою накладення штрафу від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.  

Протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до 
органу, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, документи, 
що підтверджують сплату штрафу.  

Суми стягнутих штрафів зараховуються до державного бюджету України. 
3. Орган, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 

умови виявлення порушень, передбачених цією статтею складає акт про порушення, на підставі якого 
приймає рішення  про зобов’язання ліцензіата усунути виявлені порушення або застосування санкцій 
передбачених цим Законом . 

4. Посадові особи суб’єктів енергетичних ринків та ринків комунальних послуг несуть 
адміністративну відповідальність за невиконання рішень органу, що здійснює  державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

5. Посадові особи органу, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, у тому 
числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у 
порядку, визначеному законодавством.  

Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які 
регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, що порушують норми цього Закону, підлягають 
відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.  

 
 

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові 

акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 

привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом. 

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, 

ст. 1): 
а) у частині четвертій статті 11 слова «Законом України «Про природні монополії» замінити 

словами «Законами України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг»»; 

 б) у частині третій статті 27: 
абзац другий викласти в такій редакції: 
«за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в 

ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії (ліцензійних умовах) та в 
нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи 
України і споживання енергії, а також ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої 
інформації на вимогу органу, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, - штраф від ста до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;»; 

у абзаці третьому: 
слова «до п’яти тисяч» замінити словами «від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч».  
2) У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості 

Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):   
а) у статті 9: 
пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:  
«господарська діяльність на енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг;»; 
в частині третій пункти чотирнадцятий – сімнадцятий та пункт сорок другий виключити; 
б) частину п’яту статті 10 після слів «з питань ліцензування» доповнити словами «або 

державним колегіальним органом відповідно до законодавства». 
3) Частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79)   доповнити новим 
абзацом такого змісту: 

«актів органу, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг».  



4) У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної 
Ради України, 2010 р., №  48, ст. 566): 

а) у статті 6: 
частину четверту після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «або державним 

колегіальним органом  відповідно до законодавства»; 
частину п’яту після слів «Кабінетом Міністрів України», доповнити словами «або 

законодавчими актами України»; 
б) у статті 23: 
пункт 3 частини четвертої виключити. 
5) Частину шосту статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст. 343) після слів «органами виконавчої влади» 
доповнити словами «та державними колегіальними органами відповідно до законодавства». 

5. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571). 

 
 Голова  Верховної  Ради України 
 

 
 

 
ПРОЕКТ 

                                                                        вноситься народним депутатом України 
Про                                                                                   А.В. Мартовицьким 

 
 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
щодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси  

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (Відомості Верховної 
Ради України, 2014 р., №9, ст. 93; із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2014 року № 
776-VII, від 17 березня 2014 року № 1128-VII, від 27 березня 2014 року № 1165-VII, від 17 червня 2014 
року № 1333-VII і № 1509-VII, від 19 червня 2014 року № 1534-VII та від 31 липня 2014 року № 1622-
VII) такі зміни: 

1) у статті 1: 
в абзаці другому цифри «321.993.534,9» і «55.828.052,6» замінити відповідно цифрами 

«322.893.534,9» і «54.928.052,6»; 
в абзаці третьому цифри «384.597.377,3» і «56.989.741,3» замінити відповідно цифрами 

«385.497.377,3» і «56.089.741,3». 
 
2) внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» відповідно до додатків № 1, № 2 і № 3 до цього Закону. 
 

2. Прикінцеві положення 
1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2) Кабінету Міністрів України визначити механізм надання субвенції з державного бюджету 



місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії 
та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та проведення 
видатків з погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію за 
бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості»   за   рахунок   
надходжень   до   загального  фонду  державного  
 
бюджету від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого 
(відстроченого), з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, що сплачується 
підприємствами електроенергетичної галузі, в обсягах, визначених цим Законом. 
 

Голова Верховної Ради  України  

 
 

     
 

 
 

Шановні читачі! 
 

 
 


