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Відповідь на запит

Шановна пані Світлано!

Міністерство енергетики України, в межах повноважень, розглянуло Ваш 

запит від 25.10.2020 щодо норм освітлення багатоповерхових житлових 
будинків, надіслане листом Департаменту забезпечення діяльності апарату 
Міністерства внутрішніх справ України від 26.10.2020 № 1096ЗІ/09, та 
повідомляє.

Згідно з Положенням про Міністерство енергетики України, що 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507, 

Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, який забезпечує:

- формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, 
ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, 
нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі (далі - паливно-
енергетичний комплекс);

- формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань 
забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду 
(контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.

Отже, Міненерго не є розпорядником зазначеної в запиті інформації 
відповідно до покладених на нього завдань.

Окремо інформуємо, що порушені в запиті питання регламентуються 
Державними будівельними нормами України ДБН В. 2.5-28-2006 Інженерне 
обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затвердженими 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 15.05.2006 №168.

Розробником Державних будівельних норм України є Міністерство 
розвитку громад і територій (далі - Мінрегіон) та реорганізовані центральні 
органи виконавчої влади, правонаступником яких став Мінрегіон.
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Таким чином, з метою одержання більш повної інформації щодо 
порушених питань, Вам слід звернутись до розпорядника інформації – 

Мінрегіону, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що зокрема забезпечує державну житлову політику і політику у сфері 
благоустрою населених пунктів, державну політику у сфері житлово-
комунального господарства, державну політику у сфері будівництва, 
містобудування, просторового планування територій та архітектури, державну 
політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує 
формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері 
забезпечення енергетичної ефективності будівель.
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