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Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування Міністерства 

розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на публічну інформацію 

від 19.01.2022 № ЗПІ-59 щодо надання копії оригіналу методики розрахунків витрат 

тепла, яка зазначена у пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 

2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору 

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води 

і водовідведення» та повідомляє, що Мінрегіон у 2017-2018 році проводив підготовчі 

роботи щодо розроблення проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики 

розрахунку витрат тепла у разі коли опалювальні пристрої в квартирі 

багатоквартирного будинку обладнано приладами-розподілювачами теплової енергії 

або коли потужність приладів опалення (радіаторів) не відповідає розрахунковій», але 

зазначена методика не була розроблена та затверджена. 

Одночасно повідомляємо, що на виконання положень Закону України від 

09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України від 

22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 22.11.2018 № 315 була затверджена «Методика розподілу 

між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг», яка почала 

використовуватися після укладання договорів, передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги 

з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання 

теплової енергії». Зазначена Методика доступна за наступним посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#Text  
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Демяненко Ганна 207 18 56 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
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