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           Реформування ЖКГ. Проблеми тарифної політики в ЖКГ 
 

                        анотований бібліографічний список 

               2019. – Вип. 2 (квітень - червень). – 36 с. 

  (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Абонплата за комуналку і пеня за борги // Юрид. вісн. України. 

— 2019. — 29 берез. – 4 квіт. (№ 13). — С. 15. Подано інформацію, що з        

1 травня 2019 року українців-неплатників почнуть карати за борги по 

комуналці. Зазначено, що у новому законі, який вступить в силу 1 травня, 

передбачена пеня (штраф) за кожен день прострочення. За точку відліку 

обиратиметься 20 число кожного місяця. Наразі загальна заборгованість 

українців за комунальні послуги – приблизно 40 млрд гривень. До кінця року 

згідно з новим законом цей борг зросте на 1,5 млрд. грн. 

2. Авраменко В. На комунальні борги нараховуватимуть пеню / 

Валерія Авраменко // Газета по-українськи. — 2019. — 3 трав. (№ 34). —      

С. 1, 3. Йдеться про зміни, які набувають чинності в травні в різних сферах 

життя, а саме: газ для населення подешевшає, на комунальні борги 

нараховуватимуть пеню, поліцейські штрафуватимуть автомобілі на 

іноземній реєстрації, можна буде безкоштовно змінити мобільного 

оператора без зміни номера телефону. Наголошено, що набувають чинності 

нові правила оплати комунальних послуг. Вони зобов’яжуть кожного 

громадянина, який має борги, сплатити додатково ще й пеню – 4 % річних 

суми боргу. За словами народного депутата Альони Бабак, у випадку 

невчасної сплати доведеться додатково сплачувати 0,01 % суми боргу за 

кожен день прострочки. Пеню не нарахують споживачам, яким держава 

затримала виплати субсидії чи пільг, або яким працедавець затримав 

зарплату, однак затримку треба довести документом. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_na-komunalni-borgi-

narahovuvatimut-penyu/900556 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_na-komunalni-borgi-narahovuvatimut-penyu/900556
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_na-komunalni-borgi-narahovuvatimut-penyu/900556
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3. Баранцев М. Комунальні із шармом Привозу-3, або 

Нездійсненний реквізитгейт / Михайло Баранцев // Дзеркало тижня. — 

2019. — 13 – 19 квіт. (№ 14). — С. 9. Йдеться про відсутність реквізитів у 

платіжках за статтею ”Утримання будинків та прибудинкових 

територій” (УБПТ) і переспрямовування коштів в одеську фінансову 

компанію ”ГЕРЦ”. Зазначено, що в березневих комунальних платіжках 

уперше за два роки з’явилися відсутні раніше реквізити одержувача УБПТ, 

але це зовсім не реквізити керівних компаній м. Київ. Указано, що чиновники 

з непояснюваним запалом таки узаконили в цій ролі фірму-прокладку – ТОВ 

”Фінкомпанія ”ГЕРЦ”. Текст: https://dt.ua/energy_market/komunalni-iz-

sharmom-privozu-3-abo-nezdiysneniy-rekvizitgeyt-308425_.html 

4. Берлач Г. В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання діяльності суб’єктів природних монопорлій у сфері 

електричної енергії / Г. В. Берлач // Право і сусп-во. — 2018. — № 6. —      

С. 120-126. Розглянуто зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері електричної 

енергії та основні напрями його запозичення для України. 

5. Берлач Г. В. Наукові підходи до системи суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання суб’єктів природних монополій 

у сфері електричної енергії України / Г. В. Берлач // Прав. позиція. — 2018. 

— № 2. — С. 13-18. Текст: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/2/2.pdf  

6. Бондар В. 17 копійок … весни? / Віктор Бондар // Голос 

України. — 2019. —  9 квіт. (№ 68). — С. 11. Прокоментовано зниження ціни 

на газ для населення з 1 квітня 2019 року. Проаналізовано темпи житлового 

будівництва в Києві. 

7. Бондар В. Субсидія – наше все? / Віктор Бондар // Голос 

України. — 2019. — 24 квіт. (№ 79). — С. 16. Розглянуто та проаналізовано 

результати монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/316360 

https://dt.ua/energy_market/komunalni-iz-sharmom-privozu-3-abo-nezdiysneniy-rekvizitgeyt-308425_.html
https://dt.ua/energy_market/komunalni-iz-sharmom-privozu-3-abo-nezdiysneniy-rekvizitgeyt-308425_.html
http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/2/2.pdf
http://www.golos.com.ua/article/316360
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8. Брусенський О. Влада і ОСББ: чого очі не бачать, того 

сердцю не жаль / Олександр Брусенський // Демократ. Україна. — 2019. —  

5 квіт. (№ 14). — С. 9. Висвітлено інформацію, що після оголошення в країні 

реформування житлово-комунальної сфери українці активно дискутують 

щодо ефективності об’єднань співвласників багатоповерхових будинків 

(ОСББ). Зазначено, що за даними Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України за останні чотири роки кількість ОСББ 

зросла у 2,5 раза. Текст: http://www.dua.com.ua/index.php/all/rizne/item/5030-

vlada-i-osbb-chogo-ochi-ne-bachat-togo-serdtsyu-ne-zhal 

9. Висоцький В. Майбутнє вже настало, але ми цього не 

помітили і з азартом прагнемо в минуле / Володимир Висоцький // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 20 – 25 квіт. (№ 15). — С. 8. Йдеться про те, 

який шлях розвитку енергетики має вибрати Україна. Зазначено, що 

локальні події, логіка розвитку й результати яких можуть кардинально 

змінити світовий порядок, пов’язані з відкриттям принципово нового 

джерела енергії — ядерних реакцій за низької енергії (LENR). Зазначено, що 

термін ”низька енергія” стосується лише умови здійснення таких реакцій, а 

сама енергія, яка виділяється при цьому, цілком порівнянна з процесами, що 

протікають у традиційних ядерних реакціях і непорівнянно (в мільйони разів) 

більша за енергію, що виділяється під час горіння тієї ж кількості 

стратегічних вуглеводнів, запаси яких вичерпаються через 30–50 років. 

Наголошено, що Україна стоїть на своєрідному енергетичному шпагаті: з 

одного боку, країна хоче одержати хоч малу частку від глобального газового 

бізнесу, з іншого — страждає від нього як жертва цього самого бізнесу. 

Текст: https://dt.ua/energy_market/maybutnye-vzhe-nastalo-ale-mi-cogo-ne-

pomitili-i-z-azartom-pragnemo-v-minule-309081_.html 

10. Власов Є. Заплатіть і доплатіть! / Євген Власов // Експрес. — 

2019. — 25 квіт. – 2 трав. (№ 17). — С. 8. Подано матеріали бесіди з 

юристом Євгеном Власовим та експертом ”Публічного аудиту” Тарасом 

Галайдою про набуття чинності з 1 травня 2019 року Закону України ”Про 

http://www.dua.com.ua/index.php/all/rizne/item/5030-vlada-i-osbb-chogo-ochi-ne-bachat-togo-serdtsyu-ne-zhal
http://www.dua.com.ua/index.php/all/rizne/item/5030-vlada-i-osbb-chogo-ochi-ne-bachat-togo-serdtsyu-ne-zhal
https://dt.ua/energy_market/maybutnye-vzhe-nastalo-ale-mi-cogo-ne-pomitili-i-z-azartom-pragnemo-v-minule-309081_.html
https://dt.ua/energy_market/maybutnye-vzhe-nastalo-ale-mi-cogo-ne-pomitili-i-z-azartom-pragnemo-v-minule-309081_.html
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житлово-комунальні послуги” в новій редакції, який передбачає 

застосування відповідальності за невчасну сплату будь-яких житлово-

комунальних послуг. 

11. Вознюк К. Регуляторні ”таємниці” споживання газу / 

Катерина Вознюк // Юрид. газ. — 2019. — 2 квіт. (№ 14). — С. 10. За даними 

Єдиного реєстру судових рішень, в порядку адміністративного судочинства 

розглянуто справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 

”Львівгаз Збут” до Кабінету Міністрів України про визнання 

протиправними та нечинними деяких пунктів Положення про покладання 

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

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного 

газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018  

№ 867. Зокрема, заявник посилається на очевидні ознаки протиправності 

Постанови та порушення своїх прав і свобод, оскільки вважає, що відповідач 

ігнорує нормативні акти, які регулюють його діяльність. Мова йде про 

положення Постанови, які стосуються покладання на суб’єктів ринку 

природного газу спеціальних обов’язків щодо надання Міністерству фінансів 

України інформації про побутових споживачів газу. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/regulyatorni-taemnici-

spozhivannya-gazu.html 

12. Войціцька В. Пастка для Президента, або Реформа ринку 

електроенергії  ”в овечій шкурі” / Вікторія Войціцька // Дзеркало тижня. — 

2019. — 18 – 24 трав. (№ 18). — С. 8. Йдеться про те, що до впровадження 

нової моделі енергоринку 1 липня поточного року, як передбачено Законом 

”Про ринок електричної енергії”, залишилося кілька тижнів, хоч не факт, 

що нову модель не відтермінують. Текст: https://dt.ua/energy_market/pastka-

dlya-prezidenta-abo-reforma-rinku-elektroenergiyi-v-ovechiy-shkuri-311651_.html 

13. Воліков В. В. Класифікація загроз у сфері житлово-

комунального господарства у контексті безпеки людського розвитку / В. 

В. Воліков, А. А. Дем’яненко // Комун. госп-во міст: наук.-техн. зб. / Харків. 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/regulyatorni-taemnici-spozhivannya-gazu.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/regulyatorni-taemnici-spozhivannya-gazu.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/regulyatorni-taemnici-spozhivannya-gazu.html
https://dt.ua/energy_market/pastka-dlya-prezidenta-abo-reforma-rinku-elektroenergiyi-v-ovechiy-shkuri-311651_.html
https://dt.ua/energy_market/pastka-dlya-prezidenta-abo-reforma-rinku-elektroenergiyi-v-ovechiy-shkuri-311651_.html
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нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — Вип. 6(145). — 

С. 19-23. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13734-6(145). Уточнено та 

доповнено класифікацію загроз у сфері ЖКГ з урахуванням нестабільності 

безпеки людського розвитку. У результаті аналізу загроз за функціональною 

складовою обґрунтовано необхідність доповнення інституційних загроз 

комунікаційною складовою. Зазначено, що удосконалена класифікація має 

бути підґрунтям для розробки інформаційної бази та ідентифікації реальних 

загроз безпеки функціонування сфери ЖКГ. 

14. Волощук И. Монетизация субсидии – сработала ли схема? / 

Иванка Волощук // Верже. — 2019. — 2 мая (№ 17). — С. 4. Висвітлено 

ситуацію, пов’язану із монетизацією субсидій в Україні та у Запорізькій 

області, зокрема. Зазначено, що чверть українців не використала 

монетизовану субсидію за призначенням – не сплатила комунальні послуги. 

Указано, що за даними Департаменту соціального захисту населення 

Запорізької облдержадміністрації, 151,4 тисячі осіб отримали субсидію 

”живими грошима”. Розглянуто проблемні питання монетизації на 

Запоріжжі, зокрема, неотримання окремими громадянами призначених їм 

грошей. Роз’яснено, що відбувається з грошима, які не забрав субсидіант, а 

також, які заходи вживаються для боржників зі сплати комунальних послуг.  

15. Гаценко А. Правда и мифы о новом законе о ЖКХ / Андрей 

Гаценко // КП в Украине. — 2019. — 22 мая (№ 75). — С. 5. Йдеться про 

вступ в дію нового закону про житлово-комунальне господарство, який 

регулює взаємовідносини споживачів і постачальників послуг ЖКГ. ”КП” в 

Україні” з’ясовувала нюанси житлово-комунальної реформи. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/may/22/ 

16. Головченко О. О.  Побудова ефективних систем економічного 

контролю в житлово-комунальному господарстві в умовах 

трансформації загальних принципів управління в галузі / О. О. 

Головченко, Н. Ю. Головченко // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. 

Екон. науки : зб. наук. пр. — Кропивницький, 2018. — Вип. 33. — С. 135-143. 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/may/22/
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— Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15949-33. Систематизовано укрупнені 

блоки загальних та особливих завдань і цілей управління в житлово-

комунальному господарстві. На підставі проведених узагальнень 

сформульовано загальні принципи управління в досліджуваній галузі, які 

мають бути закладені в основу побудови ефективних систем економічного 

контролю як функції управління. Систематизовано основні фактори, які 

впливають на системність та комплексність управління та мають бути 

враховані при побудові ефективних систем економічного контролю в 

житлово-комунальному господарстві з метою орієнтації таких систем на 

забезпечення управління в інтересах споживачів житлово-комунальних 

послуг. Текст: http://economics.kntu.kr.ua/archive/33/33_Holovchenko.html 

17. Гонський О. Тарифна туманність / Олекса Гонський // Вечір. 

вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). — С. 5. Йдеться про те, що вартість 

газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення і гарячу воду. Експерти 

прогнозують, що ці комунальні послуги подорожчають на 20 % у 2019 році, 

на 15 % – у 2020 р. і на 11,5 % – у 2021 р. За словами екс-міністра ЖКГ 

Олексія Кучеренка, у зв’язку з ухваленням закону про ринок газу з 2015 року 

перестала діяти норма, яка передбачає спрямування газу українського 

видобутку з державних підприємств у повному обсязі на потреби населення. 

Експерт констатував, що потрібно відновити цю норму. Наголошено, що це 

є першою пропозицією Юлії Тимошенко. Текст: 

https://gazetavv.com/news/ukraine/1559654349-tarifna-tumannist.html 

18. Гончар И. Энергопотери / Ирина Гончар // Юрид. практика. — 

2019. — 23 апр. (№ 17). — С. 31. Указано, що в разі зміни постачальника 

теплової енергії населенню на іншу особу переводяться борги без урахування 

пені та штрафу за несвоєчасні розрахунки. Зазначено, що одного лише 

факту передачі тепломереж в розпорядження нового постачальника 

теплових послуг недостатньо для твердження про правонаступництво в 

питанні відповідальності за несвоєчасні розрахунки за енергоносії 

попереднім постачальником. 

http://economics.kntu.kr.ua/archive/33/33_Holovchenko.html
https://gazetavv.com/news/ukraine/1559654349-tarifna-tumannist.html
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19. Горьова О. Нові обрії енергетики / Оксана Горьова // Юрид. газ. 

— 2019. — 2 квіт. (№ 14). — С. 3. За словами автора статті, у 2019 році на 

українському енергетичному ринку відбуватимуться значні перетворення у 

сфері елекктроенергетики, відновлювальних джерел енергії та в газовому 

секторі. Сьогодні триває лише перший етап реалізації Енергетичної 

стратегії України до 2035 року, де основна увага зосереджена саме на 

реформуванні енергетичної галузі. Залучення міжнародних фінансових 

організацій (ЄБРР, ЄІБ, МБРР та KfW) до фінансування енергетичних 

проектів є яскравим показником довіри міжнародних партнерів. Окрім того, 

Україна вирішила долучитися до світової практики та запровадити нові 

конкурентні підходи до стимулювання відновлювальної енергетики шляхом 

проведення аукціонів на квоти підтримки (законопроект № 8449-д). 

20. Громов О. Право вибору відрегулює ринок / Олег Громов // 

Уряд. кур’єр. — 2019. — 14 трав. (№ 88). — С. 2. Проаналізовано основні 

положення Закону України ”Про житлово-комунальні послуги”,  який набрав 

чинності з 1 травня 2019 року. Серед нововведень закону – право споживачів 

обирати компанію-управителя, поява практики нарахування пені за 

несвоєчасну оплату, відповідальність компаній-управителів за ненадані або 

неякісно надані послуги тощо. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pravo-

viboru-vidregulyuye-rinok/ 

21. Демина Е. Под диктовку монополий. Почему ЖКУ 

становятся дороже, но не лучше / Елена Демина // Власть денег. — 2019. — 

№ 6 (июнь). — С. 6 – 8. Зазначено, що з 1 травня 2019 року діє новій Закон 

”Про житлово-комунальні послуги”, який повинен стати основою для 

проведення масштабної реформи в галузі. Указано, що обов’язки 

контролювати якість послуг покладено на самого постачальника. Якщо ж 

споживачів ця якість не влаштовує, вони можуть поскаржитися в 

Держпродпотребслужбу. Також зазначено, що органи місцевого 

самоврядування тепер позбавлені права затверджувати норми якості ЖКП 

– відтепер це прерогатива центральної виконавчої влади. Місцева влада вже 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pravo-viboru-vidregulyuye-rinok/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pravo-viboru-vidregulyuye-rinok/
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не зобов’язана дбати про забезпечення населення якісними комунальними 

послугами, так само як і контролювати дотримання законодавства про 

захист прав споживачів у сфері ЖКГ. 

22. Демський С. Сміттєпровід: позбутися не можна залишити. Де 

правильно поставити кому? / Сергій Демський // Голос України. — 2019. 

— 6 квіт. (№ 67). — С. 13. Йдеться про нову тенденцію в мегаполісах, де 

мешканці багатоповерхових будинків відмовляються від користування 

сміттєпроводами. Надано інформацію про правові норми, які визначають 

порядок та умови користування сміттєпроводом. 

23. Дикалюк М. Газ для населення подешевшає / Маргаріта 

Дикалюк // Газета по-українськи. — 2019. — 26 квіт. (№ 33). — С. 2. 

Зазначено, що уряд і Нафтогаз домовилися про здешевлення ціни на газ з 8,55 

до 8,24 грн за куб. м. Якщо ринкова вартість газу для промисловості буде 

нижчою за встановлену урядом для населення, то й остання знизиться. 

Якщо енергоносій для промисловості подорожчає, українці не платитимуть 

більше. Текст: https://gazeta.ua/articles/region-newspaper-kraina-svit/_gaz-dlya-

naselennya-podeshevshaye/900979 

24. Дикалюк М. Перейти на індивідуальне опалення можна 

тільки всім будинком / Маргарита Дикалюк // Газета по-українськи. — 

2019. — 17 трав. (№ 37). — С. 1, 9. Йдеться про те, що відповідно до Закону 

України ”Про житлово-комунальні послуги” з 1 травня заборонили 

відключати мешканців багатоповерхівок від централізованого опалення та 

гарячої води без їхньої згоди, якщо інші власники квартир перейшли на 

індивідуальне опалення. Якщо на момент вступу в дію закону в будинку 

половина або більше квартир уже відокремилися від централізованого 

опалення, інші жителі не зобов’язані, але можуть перейти на індивідуальне 

опалення. Зазначено, що нововведення передусім запобігає розбалансуванню 

системи опалення: коли половина будинку користується індивідуальним, а 

половина – центральним опаленням, то останні сплачують більші рахунки, 

адже всі теплові втрати розподіляють між собою. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/region-newspaper-kraina-svit/_gaz-dlya-naselennya-podeshevshaye/900979
https://gazeta.ua/articles/region-newspaper-kraina-svit/_gaz-dlya-naselennya-podeshevshaye/900979


9 
 

https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_perejti-na-individualne-opalennya-

mozhna-tilki-vsim-budinkom/903205 

25. Дикалюк М. Комінальні послуги дорожчатимуть / Маргарита 

Дикалюк // Газета по-українськи. — 2019. — 4 черв. (№ 42). — С. 1, 15. 

Йдеться про те, що, за повідомленням Мінекономрозвитку, до кінця року газ 

для населення подорожчає на 15 %, 2020 р. до ціни додасться ще 20 %, а 

наступні два роки вартість зросте на 14 та 10 % відповідно. Зазначено, що 

комунальні тарифи в Україні розраховують за затратною формулою. Тобто 

всі витрати підприємств закладають у ціну. В цивілізованих країнах такого 

немає. Держава повинна регулювати вартість через спеціальні органи чи 

антимонопольне законодавство. Якщо тарифи підвищувати як заманеться, 

матимемо ”космічну” заборгованість з оплати комунальних послуг. В 

Україні за останні два роки вона зросла втричі. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_komunalni-poslugi-

dorozhchatimut/906741 

26. Дмитренко Л. Перші ластівки енергонезалежності : завдання 

житлового сектору – за три роки зменшити енергоспоживання вдвічі / 

Любов Дмитренко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 30 берез. (№ 62). — С. 2. 

Йдеться про тристоронню угоду між Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC, Група Світового банку), Фондом енергоефективності та 

акціонерним банком ”Укргазбанк” щодо запуску програми з фінансування 

проектів термореновації будівель для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ). У своєму виступі під час підписання 

угоди віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва 

та ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що Фонд енергоефективності – єдина в 

Україні державна установа, створена урядом для підтримки ініціатив щодо 

енергоефективності, зокрема в житловому секторі, з урахуванням 

національного плану щодо зменшення викидів двоокису вуглецю на виконання 

Паризької угоди та договору про заснування Енергетичного співтовариства. 

Урядовець наголосив, що підписана угода дає старт фінансуванню перших 

https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_perejti-na-individualne-opalennya-mozhna-tilki-vsim-budinkom/903205
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_perejti-na-individualne-opalennya-mozhna-tilki-vsim-budinkom/903205
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_komunalni-poslugi-dorozhchatimut/906741
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_komunalni-poslugi-dorozhchatimut/906741
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п’ятнадцяти проектів в ОСББ в межах програми ”Перші ластівки”, які 

тестують процедури Фонду енергоефективності із загальним 

фінансуванням близько 40 мільйонів гривень. ”Завдяки спільній роботі з 

урядом Німеччини, Світовим банком, потужній підтримці Євросоюзу, уряду 

і парламенту ми напрацювали всі необхідні умови: створено державну 

установу Фонд енергоефективності і мультидонорський фонд, обрано його 

наглядову раду і керівництво”, – заявив Геннадій Зубко. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershi-lastivki-energonezalezhnosti/ 

27. Дмитренко Л. Субсидії збережуться у двох формах : соціальні 

питання завжди будуть у пріоритеті чинного уряду / Любов Дмитренко // 

Уряд. кур’єр. — 2019. — 13 квіт. (№ 72). — С. 2. Йдеться про Годину 

запитань до уряду у Верховній Раді України (ВР України), під час якої 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував деякі підсумки 

діяльності уряду за три роки його існування. Відзначено реформу 

децентралізації, яка надала місцевим органам влади додаткові фінансові 

можливості, зокрема, реалізуються програми додаткової підтримки родин, 

які з різних причин не можуть у повному обсязі сплачувати повну вартість 

комунальних послуг. ”Завдяки децентралізації місцеві бюджети так само 

можуть підтримати родини й мінімізувати боргові навантаження. 

Звертаюся до місцевих органів влади, до парламентарів: вникніть у місцеві 

проблеми, розберіться, які з них можна якісно розв’язати на місцевому 

рівні”, – наголосив глава уряду. Володимир Гройсман акцентував увагу на 

тому, що уряд послідовно виконує план дій щодо інтеграції енергосистеми 

України в європейську і має чітке розуміння, як діяти в разі подальших спроб 

Російської Федерації (РФ) блокувати роботу української газотранспортної 

системи (ГТС). Глава уряду закликав правоохоронні органи жорстко 

припиняти спроби рейдерства у країні і попросив народних депутатів 

направляти свої ініціативи у створену урядом комісію з антирейдерства для 

підвищення відповідальності винних за такі злочини. Про новий порядок 

виплати субсидій проінформував міністр соціальної політики Андрій Рева, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershi-lastivki-energonezalezhnosti/
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який підкреслив, що обидва механізми монетизації субсидій – готівковий та 

безготівковий – існуватимуть і надалі після закінчення опалювального 

сезону. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/subsidiyi-zberezhutsya-u-dvoh-

formah/ 

28. Добров В. Стартовала монетизация субсидий: как работает 

выплата наличными? / Владимир Добров // Факты и коммент. - 2019. -      

28 марта (№ 12). — С. 11. Зазначено, що Україна розпочала впровадження 

державної програми монетизації субсидій з 1 березня 2019 року. Тепер 

допомогу на комуналку видають живими грошима, і громадяни самі будуть 

платити за газ, тепло та інші послуги. Текст: https://fakty.ua/300590-

startovala-monetizaciya-subsidij-kak-rabotaet-vyplata-nalichnymi 

29. Дригваль А. Твердопаливний котел економить на опаленні / 

Альона Дригваль // Газета по-українськи. — 2019. — 19 квіт. (№ 31). —       

С. 31. Йдеться про твердопаливний котел, який на тлі подорожчання газу 

можна застосовувати і як додаткове, і як основне джерело тепла. 

Зазначено, що важливо обрати модель із достатньою потужністю, адже 

якщо цей показник буде занизький, увесь будинок один котел обігріти не 

зможе. Текст: https://gazeta.ua/articles/hata-newspaper/_tverdopalivnij-kotel-

ekonomit-na-opalenni/898122 

30. Дубровик-Рохова А. Ліквідація монополій, але підвищення 

ціни / Алла Дубровик-Рохова // День. — 2019. — 29 трав. (№ 92). — С. 8. 

Подано інформацію, що з 1 січня цього року в Україні стартувала реформа 

роздрібного ринку електроенергетики. Зазначено, що серед найістотніших 

змін — створення конкурентного ринку електроенергії, ліквідація монополії 

обленерго та постачання електроенергії за прямим договором між 

постачальником і споживачем. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/likvidaciya-monopoliy-ale-

pidvyshchennya-ciny 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/subsidiyi-zberezhutsya-u-dvoh-formah/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/subsidiyi-zberezhutsya-u-dvoh-formah/
https://fakty.ua/300590-startovala-monetizaciya-subsidij-kak-rabotaet-vyplata-nalichnymi
https://fakty.ua/300590-startovala-monetizaciya-subsidij-kak-rabotaet-vyplata-nalichnymi
https://gazeta.ua/articles/hata-newspaper/_tverdopalivnij-kotel-ekonomit-na-opalenni/898122
https://gazeta.ua/articles/hata-newspaper/_tverdopalivnij-kotel-ekonomit-na-opalenni/898122
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/likvidaciya-monopoliy-ale-pidvyshchennya-ciny
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/likvidaciya-monopoliy-ale-pidvyshchennya-ciny
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31. Єрьоменко А. Анбандлінг-2019: версія уряду Гройсмана / 

Алла Єрьоменко // Дзеркало тижня. — 2019. — 1 – 7 черв. (№ 20). — С. 1, 3. 

Йдеться про те, що Кабмін Гройсмана перманентно намагається 

обмежити контроль НАК ”Нафтогаз” над газотранспортною системою 

(ГТС). Цього разу уряд вирішив, що настав час прискорити процес 

відокремлення ГТС від НАКа (той самий анбандлінг) і терміново завершити 

його до кінця 2019 р., точно до закінчення десятирічного ”транзитного” 

контракту ”Нафтогазу” з ”Газпромом”. За задумом Кабміну, новий 

контракт має укладати новий, незалежний від НАКа фінансово та 

організаційно, системний оператор — ”Магістральні газопроводи України” 

(МГУ). Текст: https://dt.ua/internal/anbandling-2019-versiya-uryadu-groysmana-

313123_.html 

32. З боргами за комуналку субсидію не призначать // Демократ. 

Україна. — 2019. — 5 квіт. (№ 14). — С. 6. У контексті заяви міністра 

соціальної політики України Андрія Реви зазначено, що громадяни, які 

отримали на руки гроші у рамках монетизації субсидій, але не платитимуть 

за житлово-комунальні послуги, ризикують залишитися без цього виду 

допомоги від держави на наступний період, допоки не виплатять цього 

боргу. Текст: http://www.dua.com.ua/index.php/social-policy/item/5026-z-

borgami-za-komunalku-subsidiyu-ne-priznachat 

33. Зайчук О. Якою буде ціна газу для мешканців Рівненської 

області у травні та червні / Ольга Зайчук // 7 днів (Рівне). — 2019. —         

16 трав. (№ 20. — С. 14. Зазначено, що уряд, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП), та Нафтогаз нарешті врегулювали ціну газу для побутових 

споживачів. Її розмір для Рівненської області у травні становить 8426,93 

гривні, а в червні буде 8807 гривень за тисячу кубометрів. 

34. Захарченко А. М. Щодо вдосконалення порядку надання в 

концесію об’єктів державної та комунальної власності / А. М. Захарченко 

// Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. — Київ, 2018. — 

https://dt.ua/internal/anbandling-2019-versiya-uryadu-groysmana-313123_.html
https://dt.ua/internal/anbandling-2019-versiya-uryadu-groysmana-313123_.html
http://www.dua.com.ua/index.php/social-policy/item/5026-z-borgami-za-komunalku-subsidiyu-ne-priznachat
http://www.dua.com.ua/index.php/social-policy/item/5026-z-borgami-za-komunalku-subsidiyu-ne-priznachat
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Дрогобич, 2018. — Вип. 3, т. 1. — С. 70-77. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп18046-3/1(2018). Розглянуто проблемні аспекти порядку 

надання в концесію об’єктів державної та комунальної власності. 

Проведено критичний аналіз змін такого порядку, запропонованих у проекті 

нової редакції Закону України «Про концесії». За результатами дослідження 

обґрунтовано пропозиції з удосконалення порядку надання в концесію 

зазначених об’єктів. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/vip3-

1_2018.pdf 

35. Карлова О. А. Методичні основи стимулюючого тарифного 

регулювання для комунальних підприємств / О. А. Карлова // Екон. 

форум. — 2019. — № 2. — С. 159-166. Узагальнено результати дослідження 

наукових праць з питань розвитку комунальних підприємств, тому 

актуальними є завдання розвитку методичних основ тарифоутворення на 

підприємствах, а також формування організаційного механізму загального 

моніторингу економічного стану підприємств системи життєзабезпечення. 

Текст: http://lutsk-

ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no22019_avtosohrane

nnyy-konvertirovan-szhatyy.pdf 

36. Карнарук Л. ”Всі котельні міста відключили в лютому” / 

Любов Карнарук // Газета по-українськи. — 2019. — 17 трав. (№ 37). — С. 9. 

Йдеться про досвід жителів багатоповерхових будинків, які перейшли на 

індивідуальне опалення більше 10 років тому. За словами тих, хто має таке 

опалення, дуже вигідно мати індивідуальне опалення, оскльки його можна 

вмикати тоді, коли зручно, і на стільки, на скільки зручно, крім того, це 

дозволяє не брати субсидії через можливість контролю витрат. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_vsi-kotelni-mista-vidklyuchili-v-

lyutomu/903204 

37. Карнаух Ю. Максимум энергии / Юлия Карнаух // Юрид. 

практика. — 2019. — 2 апр. (№ 14). — С. 4. Подано інформацію, що             

28 березня 2019 року відбулася неформальна зустріч активних учасників 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/vip3-1_2018.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/vip3-1_2018.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no22019_avtosohranennyy-konvertirovan-szhatyy.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no22019_avtosohranennyy-konvertirovan-szhatyy.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no22019_avtosohranennyy-konvertirovan-szhatyy.pdf
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_vsi-kotelni-mista-vidklyuchili-v-lyutomu/903204
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_vsi-kotelni-mista-vidklyuchili-v-lyutomu/903204
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ринку відновлюваної енергетики для обговорення проблематики 

трансформації енергетичного сектора в новому форматі – Hardtalk. 

Зазначено, що в грудні 2018 року парламент прийняв у першому читанні 

законопроект № 8449-д. Документ передбачає перехід з 1 січня 2020 року до 

конкурентного аукціонним принципам визначення ціни електроенергії з 

поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) замість нині діючих фіксованих ”зелених 

тарифів”. За словами директора департаменту регулювання відносин у 

сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), Антона Гудаченка, 

НКРЕКУ готова до запуску нових ринків електроенергії. 

38. Кизим М. О. Аналіз стану електроенергетичного сектора 

України / М. О. Кизим, О. В. Лелюк // Бізнес Інформ. — 2019. — № 2. —     

С. 186-201. Проаналізовано особливості виробництва електроенергії в 

Україні, експлуатації повітряних ліній електропередач. Розглянуто 

особливості побудови та функціонування системи розподільних електричних 

мереж. Досліджено структуру генерації електроенергетичних систем (ЕС): 

Дніпровської, Західної, Південної, Південно-Західної, Північної та 

Центральної. Проаналізовано структуру виробництва та споживання 

електричної енергії електроенергетичними системами України (ОЕС). 

Розглянуто встановлені потужності електростанцій ОЕС України за 

видами. Визначено, що нерівномірний розподіл енергогенерувальних 

потужностей по регіонах країни призводить до ускладнення режимів 

роботи ОЕС України та її систем передачі, а рівень надійності 

електропостачання обумовлений недостатнім розвитком мережевої 

інфраструктури і повільним темпом мережевого будівництва. 

Текст: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-

pages-186_201.pdf 

39. Кириленко Т. Доки не грянув ”комунальний” грім / Тетяна 

Кириленко // Демократ. Україна. — 2019. — 29 берез. (№ 13). — С. 9. 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-186_201.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-186_201.pdf
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Йдеться про реформи у житлово-комунальному господарстві, розпочаті в 

2015 році. Зазначено, що з того часу схвалено багато законів: ”Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, 

”Про житлово-комунальні послуги”, ”Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання”, ”Про енергетичну ефективність будівель” і 

”Про Фонд енергоефективності”. Акцентовано увагу, що всі вони покликані 

посприяти модернізації цієї вкрай занедбаної галузі, поліпшити якість 

послуг, а дехто з оптимістів навіть каже, що й знизити тарифи. Текст: 

http://www.dua.com.ua/index.php/all/item/5008-doki-ne-gryanuv-komunalnij-grim 

40. Кириленко Т. Для людей НКРЕКП регулює тарифи, собі – 

зарплати / Тетяна Кириленко // Дзеркало тижня. — 2019. — 25 – 31 трав.    

(№ 19). — С. 9. Йдеться про аудит ефективності використання коштів у 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зазначено, що НКРЕКП в 

ієрархії державних виконавчих органів навіть не третьорядна і 

розміщується десь ближче до кінця довжелезного списку, однак у 

суспільстві вона чи не найвідоміша. Свою сумнівну популярність здобула 

після розробки й запровадження так званої формули ”Роттердам+” і нових 

тарифів, які загнали у глухий кут не лише громаду, а й державу, вимушену 

платити багатомільярдні субсидії. Що ж до обов’язків та повноважень 

НКРЕКП, то про них мало хто з пересічних громадян знає. Текст: 

https://dt.ua/business/dlya-lyudey-nkrekp-regulyuye-tarifi-sobi-zarplati-

312388_.html 

41. Ковальський В. Борг платежем красний : комунальна 

реформа на черзі після виборів / Віктор Ковальський // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 12 – 18 квіт. (№ 15). — С. 3. Йдеться про Закони ”Про 

житлово-комунальні послуги та ”Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання”. Зазначено, що вступають в силу норми про нарахування 

пені за кожний день прострочення, про обмеження та припинення надання 

послуги в цілому. Загалом встановлюється новий порядок укладання 

http://www.dua.com.ua/index.php/all/item/5008-doki-ne-gryanuv-komunalnij-grim
https://dt.ua/business/dlya-lyudey-nkrekp-regulyuye-tarifi-sobi-zarplati-312388_.html
https://dt.ua/business/dlya-lyudey-nkrekp-regulyuye-tarifi-sobi-zarplati-312388_.html
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договорів на отримання комплексу житлово-комунальних послуг, зокрема, 

щодо регулювання відносин між мешканцями і надавачами житлово-

комунальних послуг. Розробники Закону ”Про житлово-комунальні послуги” 

вважають, що документ покликаний перевести ці відносини у ринкову 

плащину і надати нові можливості свіпвласникам будинків. 

42. Ковальчук В. ”Зелено-вугільний парадокс” української 

енергетики / Всеволод Ковальчук ; спілкувалася Алла Єрьоменко // Дзеркало 

тижня. — 2019. — 25 – 31 трав. (№ 19). — С. 8. Наведено інтерв’ю з 

тимчасово виконуючим обов’язки голови НЕК ”Укренерго” Всеволодом 

Ковальчуком про завдання системного оператора енергоринку та тарифи. 

Зазначено, що за всю ”зелену” енергетику в результаті заплатять 

споживачі електроенергії. Текст: https://dt.ua/energy_market/zeleno-vugilniy-

paradoks-ukrayinskoyi-energetiki-312381_.html 

43. Коновалова Х. Вторая четверть: проезд и ”комуналка” 

дороже / Христина Коновалова, Александр Панченко // Сегодня. - 2019. -      

2 апр. (№ 61). — С. 4.Здійснено огляд аналітичних прогнозів щодо динаміки 

цін на комунальні послуги, на проїзд у транспорті. Прогнозовано підвищення 

зарплат та зміцнення курсу гривні. 

44. Кононова А. Вивезення побутових відходів : [відповідь на 

запитання з ”Гарячої лінії”, яка відбулася 14.03.2019 р.] / Алла Кононова // 

Вісник. Офіційно про податки. - 2019. - № 11. — С. 34. - (Податок на додану 

вартість: запитання – відповіді). Роз’яснено, чи поширюється з 01.01.2019 р. 

касовий метод нарахування зобов’язань з податку на додану вартість на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню та іншим 

споживачам, які надає комунальне підприємство. 

45. Корнякова Т. В. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу 

України / Тетяна Всеволодівна Корнякова, В. В. Фінчук ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. О. Гончара. — Дніпро : Ліра, 2018. — 199 с. Шифр зберігання в 

https://dt.ua/energy_market/zeleno-vugilniy-paradoks-ukrayinskoyi-energetiki-312381_.html
https://dt.ua/energy_market/zeleno-vugilniy-paradoks-ukrayinskoyi-energetiki-312381_.html
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Бібліотеці: А795940 Розглянуто комплексну кримінологічну 

характеристику та вироблення прогресивних заходів із запобігання злочинам 

у сфері паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України за сучасних умов. 

Виділено особу злочинця, яка вчиняє злочини у сфері паливно-енергетичного 

комплексу України по кожній галузі окремо, наведено кримінологічну 

характеристику злочинності у сфері ПЕК, її кількісні та якісні показники. 

Проаналізовано формування детермінаційного комплексу цих злочинів, 

комплексно розглянуто правове регулювання усієї проблематики запобігання 

злочинним проявам у паливно-енергетичному секторі вітчизняної економіки. 

46. Коросташ О. Власність, ринок і ціна газу / Олександр 

Коросташ, Іван Гонта // Дзеркало тижня. — 2019. — 20 – 25 квіт. (№ 15). — 

С. 8. Йдеться про те, що уряд наказує НАК ”Нафтогазу” знизити ціни на 

газ для домогосподарств, однак НАК ”Нафтогаз” говорить, що Кабмін сам 

створив умови, за яких це практично неможливо. Зазначено, що не встигли 

українці зрадіти повідомленню про зниження ціни на газ для населення (аж 

на 17 коп.), як їм нагадали, що з 1 травня 2019 р. ціна знову зросте на 15 % – 

до 7184,8 грн/тис. кубометрів. Перспективи подальшої динаміки цін на газ 

нікому не відомі, хоч вони не залишаються поза увагою ринку газу. 

47. Косенко О. Старт Фонду енергоефективності / Олена Косенко 

// Демократ. Україна. — 2019. — 26 квіт. (№ 17). — С. 7. Йдеться про заяву 

віце-прем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка щодо нових можливостей для розвитку 

країни, які відкриє Фонд енергоефективності. Зазначено, що мета Фонду – 

надати технічні рішення та фінансову підтримку нашим співгромадянам 

для впровадження енергоефективних заходів. Це – шлях для персональної 

енергоефективності українських родин та енергонезалежності держави. 

48. Котнюк Ю. Пастка для Нафтогазу : ціновий маневр НАК 

наштрикнувся на каверзу уряду / Юрій Котнюк // Юрид. вісн. України. — 

2019. — 19 – 25 квіт. (№ 16). — С. 10. На думку автора статті, якщо 

Кабінет Міністрів України не внесе зміни до своєї постанови № 867 від       
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19.10.2018, у травні 2019 року 13 мільйонів українських домогосподарств 

чекає неприємний сюрприз: у платижках замість обіцяних 8,38 гривень за 

один кубометр будуть написані звичні 8,55 грн. А у червні 2019 року буде 

стояти цифра 9,85. Зазначено, що 3 квітня 2019 року прем’єр-міністр 

України Володимир Гройсман підписав постанову № 293, яка, за версією 

прес-служби Кабміну, надала можливість Нафтогазу знизити ціни на газ 

для населення вже з квітня. За словами виконувача обов’язки голови 

правління Нафтогазу Сергія Переломи, постанова № 293 містить суттєві 

недоліки, до усунення яких компанія позбавлена можливості її застосування. 

49. Котнюк Ю. Газово-тарифний позов проти уряду : перший 

раунд справи Кабміном програно / Юрій Котнюк // Юрид. вісн. України. — 

2019. — 29 берез. – 4 квіт. (№ 13). — С. 10. Зазначено, що наприкінці березня 

2019 року з запізненням в Єдиному державному реєстрі був розміщений 

текст рішення Окружного адміністративного суду Києва від 4 березня 2019 

року, яким було задоволено позов Юлії Тимошенко і громадської організації 

”Тарифна мобілізація” до Кабінету Міністрів України, і визнано 

протиправною й нечинною одну з урядових постанов, яка на період з              

1 травня 2016 р. до 31 березня 2017 р. встановлювала гранічні роздрібні ціни 

на газ для побутових споживачів на рівні 6,879 гривень за один кубічний 

метр. 

50. Крилова І. І. Регулювання у сфері водопостачання та 

водовідведення в різних країнах світу / І. І. Крилова // Вчені зап. Тавр. нац. 

ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2019. — Т. 30 (69), № 1. — 

С. 66-74. Наводено особливості інфраструктурних сфер і сфери 

водопостачання та водовідведення. Проаналізовано три моделі регулювання 

послуг водопостачання та водовідведення: англо-саксонська, французька та 

німецька. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/14.pdf 

51. Крилова І. І. Формування системи державного регулювання 

сфери водопостачання та водовідведення / І. І. Крилова // Вчені зап. Тавр.  

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/14.pdf
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нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2018. — Т. 29 (68),    

№ 6. — С. 56-64. Проаналізовано умови перетворення повного державного 

регулювання економікою радянських часів у державне регулювання певних 

галузей економіки. Розглянуто досвід розвинених країн у формуванні системи 

державного регулювання, зокрема сфери водопостачання та водовідведення, 

в контексті природних монополій. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/6_2018/14.pdf 

52. Крилова І. І. Формування та реалізація державної політики у 

сфері востопостачання та водовідведення в Україні / І. І. Крилова // Публ. 

упр. і адміністрування в Україні. — 2018. — № 8. — С. 40-47. Розглянуто 

результати реалізації, моніторингу та оцінки ефективнсті державної 

політики у сфері водопостачання та водовідведення. Зроблено висновок про 

неефективність реалізації державної політики у досліджуваній сфері 

водопостачання та водовідведення. 

53. Курган С. С украинцев начнут взимать абонплату за 

коммунальные услуги / Сергей Курган // Факты и коммент. — 2019. — 4 - 

10 апр. (№ 13). — С. 8. Повідомлено про набрання чинності з 1 травня 2019 

року нового Закону України ”Про житлово-комунальні послуги”. Зазначено, 

що цей документ пропонує низку нововведень щодо порядку управління 

багатоквартирними будинками та їх обслуговування. Указано на окремі 

положення закону, що викликають великий резонанс у суспільстві. Так, 

планується, що вже з травня 2019 року буде введено постійну абонентську 

плату практично за всі житлово-комунальні послуги (ЖКП). Постачальники 

газу, електроенергії та інших ЖКП отримають можливість нараховувати 

фіксовану абонплату, яка буде стягуватися протягом року. Подано 

детальне роз’яснення щодо ключових нововведень закону. Текст: 

https://fakty.ua/299428-s-ukraincev-nachnut-vzimat-abonplatu-za-kommunalku-

chto-ob-etom-nuzhno-znat 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/6_2018/14.pdf
https://fakty.ua/299428-s-ukraincev-nachnut-vzimat-abonplatu-za-kommunalku-chto-ob-etom-nuzhno-znat
https://fakty.ua/299428-s-ukraincev-nachnut-vzimat-abonplatu-za-kommunalku-chto-ob-etom-nuzhno-znat
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54. Кушніренко І. К. Комунальні служби Гуляйпілля : матеріали з 

історії житл.-комун. госп-ва м. Гуляйполя та одноймен. р-ну Запоріз. обл. / 

Іван Кушніренко, Олександр Гура. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2019. 

— 309, [1] с. : іл. Шифр зберігання в Бібліотеці: А795905. Розглянуто 

матеріали з історії житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста 

Гуляйполе і однойменного району Запорізької області. Зазначено, що ЖКГ 

послуги в районі надають 12 підприємств комунальної форми власності. 

Наведено розповіді працівників комунальних служб Гуляйпілля. 

55. Ланчук К. ”Зелені” аукціони – нове дихання ”зеленої” 

генерації / Каріна Ланчук // Юрид. газ. — 2019. — 2 квіт. (№ 14). — С. 11. 

Зазначено, що питання розвитку альтернативної енергетики гостро постає 

як на глобальному, так і на національному рівні. Все більша кількість викидів 

парникових газів внаслідок спалювання вугілля, нафти та газу становить 

справжню загрозу навколишньому середовищу та змушує міжнародне 

співтовариство вести активну боротьбу з першоджерелами. За словами 

автора статті, щоб убезпечити себе від екологічної відповідальності за 

запобігання та ліквідацію наслідків шкоди, завданої навколишньому 

середовищу, держави розробляють способи протидії можливій або вже 

завданій шкоді. Одним зі способів є перехід від традиційних до 

альтернативних (відновлюваних) джерел електроенергії. За останніми 

підрахунками, близько 30 % світової електроенергії виробляється з 

альтернативних джерел енергії, більшість яких припадає на гідравлічні, 

сонячні та вітрові генерації. Серед держав, які досягли особливих успіхів у 

сфері використання відновлюваних джерел енергії, варто відзначити Китай, 

Данію, Німеччину, Велику Британію, Індію, США. З метою реалізації 

Стратегії Україна поетапно впроваджує нові заходи для підвищення частки 

енергії, виробленої з альтернативних джерел, таким чином створюючи 

сприятливий інвестиційний клімат в енергетичній сфері. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/zeleni-aukcioni--nove-

dihannya-zelenoyi-generaciyi.html 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/zeleni-aukcioni--nove-dihannya-zelenoyi-generaciyi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/zeleni-aukcioni--nove-dihannya-zelenoyi-generaciyi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/zeleni-aukcioni--nove-dihannya-zelenoyi-generaciyi.html
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56. Литвиненко Н.О. Базові засади організації обліку в 

об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків / Н. О. 

Литвиненко, М. Б. Блащук  // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп-ва та 

природокористування : зб. наук. пр.— Рівне, 2017. –  Вип. 4 (80) : Економічні 

науки. – С. 32-40. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп 15843-4(80) 

Розглянуто базові засади організації обліку в об’єднаннях співвласників 

багатоквартирних будинків. Виявлено вплив основних економічних 

особливостей функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного 

будинку на організацію бухгалтерського обліку. Охарактеризовано 

структуру потенційних суб’єктів обліку об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку, технологію облікового процесу та забезпечення 

системи обліку як передумову раціональної організації облікової системи. 

57. Мартова А. Газовий знак питання / Аріна Мартова // Вечір. 

вісті. — 2019. — 23 квіт. – 5 трав. (№ 16/17). — С. 4. Йдеться про те, що 

ціна на газ є одним із найболючіших питань для українців. І хоч напередодні 

виборів уряд розіграв справжнє шоу з гучною назвою ”Блакитне паливо 

може бути дешевшим”, не виключено, що піар-баталії з головою 

”Нафтогазу” можуть закінчитися традиційно – подорожчанням ресурсу з 

1 травня ще на 15 %. 

58. Мартова А. Здешевлення? Не відчуємо / Аріна Мартова // 

Вечір. вісті. — 2019. — 6 – 12 трав. (№ 18). — С. 5. Йдеться про те, що 

показові баталії Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана й голови 

правління НАК ”Нафтогаз України” Андрія Коболєва на темі здешевлення 

газу для населення завершилися тим, що сторони узгодили це питання, і 

населення від передвиборчого піару прем’єра навіть може отримати 

невеличкий зиск, адже з 1 травня ціна за кубометр газу для населення 

знижується на 30 копійок – до 8,247 грн. Проте споживач навряд чи 

побачить плоди цієї перемоги в платіжках. Наголошено, що якщо вартість 

газу для населення все ж прив’яжуть до середньоарифметичного рівня ціни 

для промислових споживачів, як це прописано в постанові № 293, невідомо, 
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якою буде ціна вже станом на 1 червня. Адже з 1 травня, коли населенню 

скостили 30 копійок на кубі, газ для промисловості, попри зниження 

біржових цін, подорожчав з 7188 грн за тис. куб. м до 7559 грн за тис. куб. м 

із ПДВ. 

59. Мартова А. Гасіть світло, або Як в Україні ринок 

електроенергії запроваджують / Аріна Мартова // Вечір. вісті. — 2019. —   

4 черв. (№ 42). — С. 6. Йдеться про те, що в Україні з 1 липня має 

запрацювати ринок електроенергії. Закон, за яким він впроваджується, 

передбачає право обирати постачальника на власний розсуд, однак через те, 

що цей ринок контролюється обмеженим колом компаній, розраховувати на 

різноманіття вибору та більш-менш справедливі тарифи українцям навряд 

чи доведеться. Текст: https://gazetavv.com/news/economy/1558956623-gasit-

svitlo-abo-yak-v-ukrayini-rinok-elektroenergiyi-zaprovadzhuyut.html 

60. Мельникова М. В. Шляхи поглиблення конкуренції на ринку 

житлово-комунальних послуг міста / М. В. Мельникова, Є. С. Градобоєва // 

Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Економіка і упр. — 

2018. — Т. 29 (68), № 6. — С. 102-107. Обґрунтовано необхідність переходу 

від витратного до економічно обґрунтованого методу встановлення 

тарифів на житлово-комунальні послуги. Запропоновано заходи щодо 

раціонального використання ресурсів підприємствами міського 

господарства. Визначено можливості вирішення проблем фінансування та 

залучення інвестицій у модернізацію комунальної інфраструктури. Текст: 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/24.pdf 

61. Навіть в умовах невеличкого бюджету громада має шанси 

для розвитку // Голос України. — 2019. — 27 квіт. (№ 82). — С. 14-15. 

Йдеться про розвиток комунальної сфери міста Кремінна Луганської 

області. Зокрема, надано інформацію про реалізацію в громаді проекту 

Європейського Союзу (ЄС) ”Поліпшення доступу води в постраждалій від 

конфлікту громаді міста Кремінна” та здійснену за рахунок коштів уряду 

https://gazetavv.com/news/economy/1558956623-gasit-svitlo-abo-yak-v-ukrayini-rinok-elektroenergiyi-zaprovadzhuyut.html
https://gazetavv.com/news/economy/1558956623-gasit-svitlo-abo-yak-v-ukrayini-rinok-elektroenergiyi-zaprovadzhuyut.html
http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/24.pdf
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Японії реконструкцію головної насосної станції ”Кремінська”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/316517 

62. Нагальні питання роботи ОСББ, ХКГ та БК розглянули на 

розширеному засіданні у міській раді // Ужгород. — 2019. — 2 берез.        

(№ 5). — С. 3. Чергове засідання Ради голів ОСББ, ЖКГ, БК при міському 

голові провели цього тижня в Ужгородській міській раді за участі 

заступника міського голови Василь Гомонай, керівників та представників 

структурних підрозділів міськради. На засіданні розглянули, зокрема, 

питання про укладання договорів з ПрАТ ”Закарпаттяобленерго” та функції 

сторін, про приведення об’єму спожитого газу до стандартних умов, 

порядок паркування на прибудинковій території у зв’язку з новими 

державними будівельними нормами, про пожежну безпеку в 

багатоквартирних будинках тощо. 

63. Найденко Т. Новый закон и правила ЖКХ: пеня, абонплата и 

виды договоров / Тая Найденко // Одес. жизнь. — 2019. — 22 мая – 2 июня 

(№ 21). — С. 4. Йдеться про те, що з 1 травня 2019 року розпочався третій 

етап впровадження норм Закону України ”Про житлово-комунальні 

послуги”. До 1 травня 2020 р. українцям рекомендовано ознайомитися з 

новими правилами у сфері ЖКГ й визначитися, який типовий договір на 

кожну комунальну послугу вони бажають укласти. Роз’яснено, які типові 

договори можна буде укласти; як нараховується пеня й розраховується 

абонплата та як видмовитися від опалення і гарячої води. 

64. Никончук А. Как теперь жильцы многоэтажек смогут 

управлять своими домами / Андрей Никончук ; Беседе вел Сергей Курган // 

Факты и коммент. — 2019. — 25 апр. – 1 мая (№ 16). — С. 10. Повідомлено 

про те, що з 1 травня набирає чинності Закон України ”Про житлово-

комунальні послуги”. Згідно з цим законом постачальники послуг зможуть 

вводити абонплату, застосовувати до боржників штрафні санкції. Основні 

зміни очікуються у сфері взаємовідношень між власниками житла й 

постачальниками послуг. Відтепер люди зможуть обирати, хто і як буде 

http://www.golos.com.ua/article/316517
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вести їх хазяйство – вони самі, найняті фахівці чи пострадянські ЖЕК. Про 

нововведення, передбачені законом, розповів в інтерв’ю експерт у сфері 

житлово-комунальних послуг, кандидат юридичних наук, виконавчий 

директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Андрій 

Никончук. Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20190425 

65. Никончук А. ”Теперь те, кто не платит за воду или 

отопление, будут головной болью для соседей, которые оплачивают 

счета” / Андрей Никончук ; беседовал Сергей Курган // Факты и коммент. — 

2019. — 8 – 15 мая (№ 17). — С. 9. Проінформовано про набрання чинності з 

1 травня 2019 року Закону України ”Про житлово-комунальні послуги”. 

Зазначено, що Закон змінює нарахування плати за житлово-комунальні 

послуги (ЖКП), а також надає право мешканцям не тільки створювати 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), але й наймати 

професійних менеджерів. Експерт у сфері ЖКП, кандидат юридичних наук, 

виконавчий директор Українського інституту аналізу й менеджменту 

політики Андрій Нікончук розповів, як нововведення впроваджуватимуться в 

життя. Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20190509/textview 

66. Нікітін А. ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій 

сфері / Андрій Нікітін, Ілона Милостива // Юрид. газ. — 2019. — 2 квіт.     

(№ 14). — С. 9, 14 – 15. Зазначено, що державно-приватне партнерство 

(ДДП) є ефективним механізмом залучення приватних інвестицій у розвиток 

державного сектора. Найбільш продуктивною формою взаємодії 

державного та приватного партнерів є концесія. В Україні реалізовано лише 

незначні проекти концесії, зокрема, у сфері житлово-комунальних послуг. За 

словами авторів статті, існує велика кількість масштабних і рентабельних 

проектів концесії в енергетиці та інфраструктурі, які роками неможливо 

реалізувати. Головною проблемою ДДП в Україні є те, що законодавство не 

забезпечує баланс інтересів та відповідальність сторін проекту. Розглянуто 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190425
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190425
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190509/textview
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190509/textview
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переваги та проблеми наявних механізмів реалізації ДДП в Україні на 

прикладі енергетичної сфери. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/dpp-v-energetici-chogo-

chekaemo-v-zakonodavchiy-sferi.html 

67. Обух В. Навіщо облгази Фірташа ігнорують уряд? / Владіслав 

Обух // Демократ. Україна. - 2019. - 19 квіт. (№ 16). — С. 11.  Всупереч 

рішенню Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оператори газорозподільних 

мереж продовжують нараховувати людям плату за додаткові обсяги 

нібито спожитого палива – ”у зв’язку із приведенням газу до стандартних 

умов”, – підтвердили в компанії ”Нафтогаз України”. При цьому 

монополісти проігнорували й вимогу НКРЕКП щодо обов’язкового 

перерахунку платежів у зв’язку зі зменшенням із минулорічного жовтня 

розрахункових норм споживання ”блакитного палива”. 

68. Омелянчук І. Краще вудка, ніж риба : як у Рівному змінюють 

психологію городян у споживанні енергоресурсів / Інна Омелянчук // 

Уряд. кур’єр. — 2019. — 3 трав. (№ 83). — С. 4. Йдеться про реалізацію у 

Рівному енергоефективних програм, завдяки чому споживання газу на 

теплопостачальних підприємствах порівняно з 2010 роком скоротилося на 

43 %, а у квартирах мешканців – на 33 %. Зазначено, що Рівне у 2012 році 

стало членом асоціації ”Енергоефективні міста України”, долучившись до 

щойно ухваленої директиви Європейського Союзу (ЄС) ”Про 

енергоефективність” і взявши зобов’язання щодо збереження 

енергоресурсів. Наголошено, що у Рівному найвищий відсоток об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні, які активно 

користуються державною програмою ”теплих” кредитів та найактивніше 

залучають кошти за програмою держенергоефективності. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krashe-vudka-nizh-riba/ 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/dpp-v-energetici-chogo-chekaemo-v-zakonodavchiy-sferi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/dpp-v-energetici-chogo-chekaemo-v-zakonodavchiy-sferi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/dpp-v-energetici-chogo-chekaemo-v-zakonodavchiy-sferi.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krashe-vudka-nizh-riba/
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69. Онькова В. Реформа ЖКХ с точки зрения экс-министра / 

Валентина Онькова // Вечер. Одесса. — 2019. — 2 апр. (№ 37). — С. 2. 

Йдеться про зустріч представників одеських об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів з 

головою ”Спілки власників житла України”, екс-міністром з питань 

житлово-комунального господарства у 2007—2010 рр. Олексієм Кучеренком. 

Зазначено, що питання, які обговорювалися на зустрічі, є актуальними не 

тільки для одеських ОСББ та ЖБК, а й для всієї України. 

70. Особливості діагностики та попередження кризових явищ на 

підприємствах ЖКГ ( на прикладі КП ”Харківводоканал”) / О. В. 

Димченко, О. О. Рудаченко, Я. М. Хайло, О. С. Костильова, С. І. Драчова // 

Комун. госп-во міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — Вип. 6(145). — 

С. 11-18.Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13734-6(145). Наведено 

обґрунтування теоретико-методичних положень та практичних 

рекомендацій з запобігання кризовому стану підприємств ЖКГ шляхом 

використання адаптивних моделей прогнозування в фінансовій діяльності. 

Побудовано адаптивну модель прогнозування кредиторської та дебіторської 

заборгованості КП ”Харківводоканал”. Виявлено основні фактори, що 

впливають на діяльність водопровідно-каналізаційного підприємства. 

71. Перова А. Успешный старт: первые итоги монетизации 

субсидий / Алиса Перова // Факты и коммент. — 2019. — 8 – 15 мая (№ 17). 

— С. 9. Висвітлено особливості впровадження в Україні з березня 2019 року 

процесу монетизації субсидій. Акцентовано увагу на перевагах монетизації. 

Зазначено, що на початковому етапі реформа базується на довірі: 

отримавши від держави ”живі” гроші, субсидіанти мають самі своєчасно 

сплачувати комунальні послуги. Підкреслено: перший місяць показав, що 

новий механізм є правильним – субсидіанти сумлінно сплатили рахунки. 
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Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20190509/textview 

72. Пиндик М. В. Децентралізація системи енергопостачання в 

Україні як одна із умов розвитку альтернативних джерел енергії / М. В. 

Пиндик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і 

практики. — 2018. — № 8. — С. 91-101. Охарактеризовано поняття 

децентралізованої системи енергопостачання та розглянуто її переваги і 

недоліки. Встановлено, що однією із основних економічних переваг 

децентралізованої системи енергопостачання є те, що в ній джерела 

генерації енергії та джерела споживання знаходяться в безпосередній 

близькості один від одного. Названо провідні міжнародні фінансово-

кредитні організації та описано основні проекти з енергоефективності, 

представлені в Україні, які покликані стимулювати розвиток 

альтернативних джерел енергії. Текст: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4529.pdf 

73. Про ремонти, штрафи та паркани // Вісті Придніпров’я. — 

2019. — 25 квіт. (№ 31). — С. 6. Зазначено, що у м. Дніпро 24 квітня 2019 

року відбулася 44-та чергова сесія міської ради. Підтримка 

багатоквартирних будинків, штрафи за самовільне втручання в мережі 

ЖКГ – це та інше обговорювали народні обранці. Указано, що у місті 

з’явилася нова програма підтримки багатоквартирних будинків, що 

передбачає повне фінансування з міського бюджету для ОСББ і ЖБК. 

Програма допоможе роботі об’єднань, які через брак коштів, часу, 

необхідних навичок або складність робіт не можуть долучитися до наявної 

муніципальної програми спів фінансування. 

74. Проценко М. Тепло та економно : як створити енергоощадну 

громаду / Марина Проценко // Слобід. край. — 2019. — 18 квіт. (№ 32). —  

С. 3. Йдеться про проведений в Харківському національному університеті 

міського господарства імені О. М. Бекетова міжрегіональний практичний 

семінар ”Енергоефективність у громадах: нові виклики, нові можливості”, 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190509/textview
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20190509/textview
http://efm.vsau.org/files/pdfa/4529.pdf
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де було презентовано нову освітню програму інтенсивного навчання для 

енергоменеджерів. За кошти обласного бюджету власних енергоменеджерів 

можуть підготувати ті об’єднані територіальні громад (ОТГ), селища та 

міста, які є підписантами започаткованого Європейським Союзом проекту 

”Угода мерів”. У межах цієї угоди підписанти беруть на себе добровільні 

зобов’язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання 

відновлювальних джерел енергії на своїх територіях, а також скоротити 

власні викиди СО2 щонайменше на 20 % до 2020 р. Зазначено, що на 

Харківщині до цієї ініціативи приєдналися вже 15 громад. Також Харківська 

обласна рада прийняла ряд програм з енергоефективності: дві програми, які 

пов’язані з наданням ”теплих кредитів” як фізичним особам, так і ОСББ і 

житловим кооперативам; регіональна програма ”Підвищення 

енергоефективності, енергозбереження та зменшення використання 

енергоресурсів”, на яку в 2018 році з різних джерел фінансування було 

виділено понад 236 мільйонів гривень. Текст: 

http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/oblast-online/teplo-ta-ekonomno-yak-

stvoriti-energooshchadnu-gromadu.html 

75. Романюк А. Новые правила для домашнего мусора / 

Александра Романюк, Мария Пирогова // Сегодня. — 2019. — 7 мая (№ 82). 

— С. 3. Йдеться про вступ в дію нового Закону «Про житлово-комунальні 

послуги», прийнятий Верховною Радою України, а разом з ним – і нові 

правила надання послуг поводження з побутовими відходами. Згідноз 

законом, сортувати сміття тепер зобов’язаний кожен українець, а за це 

йому дадуть можливість заощадити на його вивезенні. ”Сегодня” 

з’ясовувала, за якими новими правилами, буде діяти послуга ”Вивезення 

побутових відходів”, яка в офіційних документах тепер називається 

”Поводження з побутовими відходами”. 

76. Салашенко T. І. Механізм функціонування довгострокового 

ринку електричної енергії України / T. І. Салашенко // Наук. погляд: 

економіка та упр. — 2018. — № 2 (60). — С. 50-60. Проаналізовано 

http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/oblast-online/teplo-ta-ekonomno-yak-stvoriti-energooshchadnu-gromadu.html
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/oblast-online/teplo-ta-ekonomno-yak-stvoriti-energooshchadnu-gromadu.html
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нормативну базу України та зарубіжний досвід функціонування 

довгострокових ринків електричної енергії. Встановлено, що створення 

ринку двосторонніх договорів як єдиної форми торгівлі електроенергією на 

довгостроковому інтервалі не відповідає європейській практиці. Прямі 

контракти можуть посилити владу крупних гравців українського ринку. 

Запропоновано створити організований довгостроковий ринок електричної 

енергії. Основним механізмом організованої торгівлі можуть виступати 

ф’ючерси із можливістю їх конвертації у форвардні контракти. Текст: 

http://www.scientificview.umsf.in.ua/archive/2018/2_60_2018/9.pdf 

77. Сафонова О. Мир, труд, комунальна кабала / Олена Сафонова 

// Вечір. вісті. — 2019. — 6 – 12 трав. (№ 18). — С. 1, 4. Йдеться про 

набуття чинності Закону України № 1581-д ”Про житлово-комунальні 

послуги”,  ухвалений Верховною Радою ще в 2017 р. За словами фахівців, 

фактично це перелицьований старий житловий кодекс із новими 

”вкрапленнями”: запровадженням послуги управителя, введенням абонплати 

та поверненням пені у розмірі 0,01 % суми боргу за кожен день 

прострочення платежів. Зазначено, що в законі дуже часто фігурує 

словосполучення ”якість послуг”. Якщо батареї в будинку ледь теплі, а з 

”гарячого” крана тече холодна вода, з монополіста на користь споживача 

може стягуватися штраф або пеня. Такі самі санкції застосовуються і в 

разі, якщо монополіст затягує терміни виконання аварійних робіт. 

Наголошено, що мешканцям багатоквартирних будинків, які не забажали 

створювати ОСББ, доведеться обрати собі управителя. Обов’язки цієї 

людини вкрай розмиті, зате повноваження – безмежні. Текст: 

https://gazetavv.com/news/ukraine/1556901697-mir-trud-komunalna-kabala-.html 

78. Сербіна А. Нові правила у сфері субсидії: хто, скільки, як? / 

А. Сербіна // Місц. самоврядування. — 2018. — № 6 (черв.). — С. 53-64. 

Проінформовано, що з метою спрощення порядку надання населенню 

субсидій 27.04.2017 Кабінет Міністрів України постановою № 329 

затвердив Положення про порядок призначення та надання населенню 

http://www.scientificview.umsf.in.ua/archive/2018/2_60_2018/9.pdf
https://gazetavv.com/news/ukraine/1556901697-mir-trud-komunalna-kabala-.html
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субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

в новій редакції. Розглянуто загальні положення порядку отримання та 

призначення субсидій з точки зору отримувача субсидій та з’ясовано, якими 

є повноваження органів місцевого самоврядування (ОМС) у цій сфері. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/june/issue-6/article-37267.html 

79. Серов И. Как мы научились мусор любить / Игорь Серов, 

Александр Панченко // Сегодня. - 2019. - 30 мая (№ 97). — С. 24-25. 

Розглянуто проблеми сортування и переробки відходів в Україні та досвід 

цієї справи в країнах Європи. 

80. Сидоренко О. Ринок здешевив газ / Оксана Сидоренко // 

Україна молода. - 2019. – 22 - 23 берез. (№ 33). — С. 2. Проаналізовано, як 

зміниться ціна на газ для населення у квітні, та названо причини зниження 

ціни. 

81. Сміян Н. Маленькі містечка наблизять до культури / Надія 

Сміян // Голос України. — 2019. — 13 квіт. (№ 72). — С. 1-2. Надано 

інформацію про ранкове засідання сесії Верховної Ради України (ВР України) 

12 квітня 2019 року. Під час діалогу з представниками Кабінету Міністрів 

народні депутати піднімали питання ціноутворення на ринку газу, 

підвищення рівня життя населення, монетизації субсидій тощо. Про 

механізм надання субсидій проінформував міністер соціальної політики 

Андрій Рева, який зазначив, що готівкий і безготівковий механізми надання 

субсидій існуватимуть і надалі.  

82. Сова О. Сонце, вітер і вода / Оксана Сова // Україна молода. — 

2019. — 14 трав. (№ 52). — С. 7. Проаналізовано тенденції на ринку 

енергетики. Зазначено збільшення частки поновлювальних джерел енергії. 

83. Субсидию живыми деньгами дадут тем семьям, у которых не 

будет задолженности за коммунальные услуги // Факты и коммент. — 

2019. — 18 апр. (№ 15). — С. 8. У травні очікується багато новин на 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/june/issue-6/article-37267.html
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соціальному і економічному фронті: завершиться деклараційна кампанія, 

з’явиться пеня за несплату платежів, деяким співгромадянам потрібно буде 

знову подати документи на субсидії, а іншим виплатять традиційну 

одноразову допомогу до 5 травня. Тому «ФАКТИ» вирішили скласти огляд 

новинок. 

Текст: https://fakty.ua/302813-penya-za-dolgi-po-kommunalke-vyplata-zhivyh-

subsidij-i-pomocsh-veteranam-chto-zhdet-ukrainu-v-mae 

84. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали 

II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.,  м. Луцьк, 19 - 20 квіт. 2018 р. / за 

ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 246 с. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: А794436 Зі змісту:  Житлово-комунальне 

господарство Рівненської області / А. Петровець, С. Пугач. – С. 197-198. 

85. Харченко Ю. Виділили кошти на ремонт ліфтів, 

реконструкцію площі Фестивальної та освітлення приватного сектору / 

Юрій Харченко // Запороз. Січ. — 2019. — 2 трав. (№ 73/75). — С. 4. 

Йдеться про 39-ту сесію Запорізької міськради, під час якої розглянуто 

багато питань, що стосуються життєдіяльності міста у сфері житлово-

комунального господарства, розвитку інфраструктури, благоустрою, 

освіти, медицини тощо. Основне питання – будівництво комплексу 

аеропорту Запоріжжя. Зазначено, що не обійшлося цього разу без 

мітингувальників, які зайшли з плакатами у сесійну залу і вимагали від влади 

надати будинкам ОСББ кошти на ремонт ліфтів, адже 220 представників 

ОСББ подали в цьому році заяви на співфінансування ремонту та інших 

нагальних проблем їх житла. 

86. Худицький В. Де вікна в будинках світяться – там створені 

ОСББ. Де вікна темні – працюють керуючі компанії / Василь Худицький 

// Дзеркало тижня.  - 2019.  - № 19 (25 трав.). — С. 9. Розглянуто проблеми 

житлово-комунальної сфери України та особливості її реформування. 

Йдеться про ринок послуг для мешканців житлових будинків та про 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

https://fakty.ua/302813-penya-za-dolgi-po-kommunalke-vyplata-zhivyh-subsidij-i-pomocsh-veteranam-chto-zhdet-ukrainu-v-mae
https://fakty.ua/302813-penya-za-dolgi-po-kommunalke-vyplata-zhivyh-subsidij-i-pomocsh-veteranam-chto-zhdet-ukrainu-v-mae
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87. Чеховська І. В. Напрями удосконалення правового 

регулювання діяльності обєднань співвласників багатоквартирних 

будинків / І. В. Чеховська // Міжнар. юрид. вісн.: актуал. проблеми 

сучасності (теорія та практика). Серія : Право: наук. журн. / Ун-т держ. 

фіскал. служби України. — Ірпінь, 2018 . — Вип. 3/4 (12/13). — С. 49-59. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17924-3-4(12-13). Досліджено генезис 

формування та розвитку законодавства, що регламентує діяльність 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Визначено основні 

недоліки правового регулювання діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. Проаналізовано переваги такої моделі 

договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному 

будинку як договір з об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 

як колективним споживачем. Виокремлено ризики функціонування 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: організаційні, правові, 

фінансові, кадрові, морально-психологічні, корупційні. Запропоновано 

напрями удосконалення правового регулювання діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. Текст: http://www.nusta.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%

D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%E2%84%963-412-13.pdf 

88. Чорнобровка І.В. Інвестиційне забезпечення розвитку 

підприємства житлово-комунального господарства / І. В. Чорнобровка, В. 

А. Зорянська, С. С. Шаріков // Вісн. економіки транспорту і пром-сті = The 

bulletin of transport and industry economics : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. 

акад. залізн. трансп.— Харків, 2018. - № 64. — 2018. — С.262-271. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Бп 16203-64 Досліджено сучасні тенденції 

функціонування підприємств житлово-комунального господарства. 

Визначено, що наразі житлово-комунальні підприємства знаходяться в 

http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%963-412-13.pdf
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досить скрутному фінансово-економічному становищі, яке 

характеризується високим рівнем їх збитковості. Розкрито сукупність 

факторів, що зумовлюють виникнення кризового стану підприємств 

житлово-комунального господарства. 

89. Чудновський В. Субсидію дають на руки. Чи вийде її 

економити? / Валерій Чудновський // Ria (Вінниця). — 2019. — 3 квіт.        

(№ 14). — С. 4. Проінформовано, що майже 38 тисяч вінничан отримали 

субсидію за березень грошима на руки. Зазначено, що у Кабміні вважають, 

що так люди зможуть заощаджувати субсидію та зберігати залишок для 

себе. Наведено коментарі городян, які вважають, що через ”захмарні” 

рахунки за комуналку щось зекономити нереально; до того ж, не факт, що 

субсидії грошима будуть давати і влітку. Текст: 

https://vn.20minut.ua/Podii/subsidiyu-dayut-na-ruki-chi-vdaetsya-yiyi-ekonomiti-

10831423.html 

90. Шевчук Ю. Якщо немає конкуренції на ринку енергетичних 

послуг, монополіст встановлює надвисокі тарифи / Юліана Шевчук // 

Голос України. — 2019. — 17 квіт. (№ 74). — С. 4. Йдеться про засідання 

круглого столу ”Високі тарифи як наслідок корупції та монополізації 

енергетики. Як запобігти та кому відповідати?”, що відбувся в Комітеті 

Верховної Ради України (ВР України) з питань запобігання та протидії 

корупції за ініціативи народних депутатів і громадських активістів. 

Учасники заходу констатували, що за минулі роки було проведено багато 

журналістських розслідувань щодо корупції в енергетичній сфері, але на 

жаль реакції на оприлюднені факти не було і ситуація суттєво не змінилася. 

Заступник голови комітету Віктор Чумак наголосив: ”Всі біди в країні 

походять від надмонополізації, зникає конкуренція – зникає і зниження цін на 

послуги. Якщо немає змоги вибрати конкурентного постачальника послуг, 

виникає надконцентрація надвеликих можливостей”. За результатами 

круглого столу запропоновано, зокрема, прийняти проект закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

https://vn.20minut.ua/Podii/subsidiyu-dayut-na-ruki-chi-vdaetsya-yiyi-ekonomiti-10831423.html
https://vn.20minut.ua/Podii/subsidiyu-dayut-na-ruki-chi-vdaetsya-yiyi-ekonomiti-10831423.html
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щодо здешевлення електричної енергії та створити Тимчасову слідчу 

комісію ВР України щодо дослідження фактів корупції в енергетичному 

секторі економіки України. 

91. Як не втратити право на субсидію: шість порад // Газета по-

українськи. — 2019. — 31 трав. (№ 41). — С. 11. Зазначено, що монетизація 

субсидій, завдяки якій громадяни почали отримувати ”живі” гроші для 

оплати житлово-комунальних послуг, актуалізувала питання контролю за 

справедливим розподілом коштів соціальної підтримки, що формуються за 

рахунок податків українців. За словами генерального директора 

директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної 

політики України Віталія Музиченка, 55,1 млрд грн виділено у бюджеті 2019 

року на підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг, у тому числі на 

житлові субсидії. Наведено поради, як не втратити право на субсидію. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_ak-ne-vtratiti-pravo-na-

subsidiyu-shist-porad/906074 

92. Яковенко Р. Тарифи, які врятують економіку / Роман 

Яковенко // День. — 2019. — 16 трав. (№ 83). — С. 8, 9. Подано інформацію, 

що стійке, постійне підвищення цін на послуги підприємств житлово-

комунального господарства можна вважати єдиним наслідком державної 

макроекономічної політики, яку провадить держава та її органи влади 

протягом останніх п’яти років. Акцентовано увагу, що зростання бідності 

й заборгованості населення внаслідок таких процесів обумовлюють кризовий 

та безнадійний стан економіки України. Наголошено на необхідності 

проведення реформи ринку енергопостачання в Україні. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/taryfy-yaki-vryatuyut-ekonomiku 

93. Ярошенко О. Не виносьте сміття з хати / Олена Ярошенко // 

Україна молода. — 2019. — 26 - 27 квіт. (№ 48). — С. 13. Йдеться про 

набуття чинності з 1 травня 2019 року нових Правил надання послуг щодо 

поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабміну 

від 27 березня 2019 року № 318. Документ остаточно закріпив за органами 

https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_ak-ne-vtratiti-pravo-na-subsidiyu-shist-porad/906074
https://gazeta.ua/articles/money-newspaper/_ak-ne-vtratiti-pravo-na-subsidiyu-shist-porad/906074
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/taryfy-yaki-vryatuyut-ekonomiku
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місцевого самоврядування усі повноваження в цій сфері. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3452/188/132850/ 

94. Яценко С. С. Правовий статус об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку як елемента сфери житлово-комунальних 

послуг міста / С. С. Яценко, А. І. Лига // Правова позиція. — 2018. — № 2. — 

С. 119-124.  Розглянуто об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку як колективного споживача, представника інтересів споживачів, 

працедавця, учасника господарських відносин. 

Текст: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/2/19.pdf 

95. Яценко С. С. Сфера житлово-комунальних послуг міста: 

економіко-правові особливості функціонування і розвитку / С. С. Яценко 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. – Херсон, 2018. – 

Вип. 3, т. 1. – С. 151-155. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

3/1(2018). Досліджено особливості (як економічні, так і правові) 

функціонування та подальшого розвитку сфери житлово-комунальних 

послуг міста. У статті використані доробки таких вчених, як: 

В. В. Бережняк, М. М. Ніконов, І. О. Панасенко, В. Л. Рибачук, 

Т. О. Барабаш. З’ясовано, що економіко-правові особливості функціонування 

полягають у: переважанні функцій сфери над комерційним інтересом; 

номінальному відокремленні суб’єктів, які встановлюють тарифи на послуги 

у сфері житлово-комунальних послуг; небажанні чи неможливості надання 

споживачам житлово-комунальних послуг ефективних засобів контролю. 

Економіко-правові особливості розвитку сфери житлово-комунальних 

послуг міста такі: створення нових правових інструментів для захисту 

публічних інтересів після втрати державою впливу на підприємства у сфері 

житлово-комунальних послуг міста; розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо надання житлово-комунальних послуг, 

створення конкурентного середовища, посилення громадського контролю за 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3452/188/132850/
http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/2/19.pdf
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діяльністю державних і муніципальних суб’єктів. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo03/part_1/35.pdf 
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