
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 
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_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

КП «Жовтоводськтепомережа» 

Жовтоводської міської ради 

teplonet@ukr.net 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 

Міністерства розвитку громад та територій України розглянув лист 

КП «Жовтоводськтепомережа» Жовтоводської міської ради від 27.07.2022 

№ 371/22 щодо питання призупинення дії Методики розподілу між 

споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг і в межах 

наданих повноважень повідомляє про неможливість таких дій. 

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип 

закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію 

нормативно-правового акта в часі слід розуміти так, що вона починається з 

моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності. 

Тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-

правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (абзац другий 

пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 09 

лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням 

Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини 

першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та 

інших нормативно-правових актів)). 

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України від 22.06.2017 

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

– Закон № 2119 ) сферою дії цього Закону є регулювання відносин щодо: 

1) комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання (далі - комунальні послуги); 

2) розподілу між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг; 

3) встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку/приладів - 

розподілювачів теплової енергії; 

4) формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних 

послуг; 
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5) забезпечення споживачів обліковою інформацією. 

Саме на виконання положень Закону № 2119 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», у відповідності 

до якої розподіл всіх обсягів спожитих у багатоквартирному будинку 

комунальних послуг здійснюється між всіма споживачами. 

А наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 

грудня 2021 року № 358 «Про внесення змін до Методики розподілу між 

споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» (зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 року за № 93/37429) Методику 

розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг 

викладено у новій редакції (далі – Методика). 

Мінрегіон надавав роз’яснення щодо введення в дію Методики, яке 

доступне за наступним посиланням: 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-

vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/listi-rozyasnennya-z-aktualnih-pitan-teplo-

vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/shhodo-opublikuvannya-ta-vvedennya-v-

diyu-nakazom-minregionu-vid-28-grudnya-2021-roku-%e2%84%96-358-metodyky-

rozpodilu-mizh-spozhyvachamy-obsyagiv-spozhytyh-u-budivli-komunalnyh-poslug-

u-novij-redakcz/ 

Так, Мінрегіоном зазначено, що застосування у новій редакції повинно 

відбуватись, починаючи з січня місяця 2022 року. 

Щодо питання отримання даних для проведення нарахувань згідно 

Методики додатково повідомляємо наступне. 

Відповідно до пункту 9 частини третьої статті 4 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого 

самоврядування належать зберігання та забезпечення доступу до технічної та 

іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирні будинки 

та їх прибудинкові території, зокрема документів за обов’язковим переліком, 

визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, 

документів, на підставі яких багатоквартирний будинок прийнято в 

експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів інженерних мереж, 

документів, що засвідчують право власності чи користування земельними 

ділянками, документації щодо проведення робіт з капітального ремонту в 

багатоквартирних будинках. 

Також пунктом 3 частини четвертої статті 8 Закону про ЖКП зазначено, 

що управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний вести і зберігати 

технічну та іншу встановлену законом та/або договором документацію 

багатоквартирного будинку. 

Відповідно до частини п’ятої та шостої статті 5 Закону України від 

14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у 
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багатоквартирному будинку» замовник будівництва або попередній власник 

будинку зобов’язаний передати паспорт об’єкта будівництва та один примірник 

технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової 

політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, 

співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у 

передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, 

паспорт об’єкта будівництва та примірник технічної документації на будинок 

передаються управителю, якщо його обрано відповідно до закону. 

У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка 

здійснювала управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу 

передбачену законодавством документацію на будинок особі, визначеній 

співвласниками такого будинку. 

У разі зміни управителя попередній управитель повинен передати наявну в 

нього технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок 

новому управителю. 

Також статтею 6 Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» установлено, що 

колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка 

здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, 

у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу 

йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації 

на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок 

прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. 

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній 

балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала 

управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом 

півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок. 

Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок затверджено 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 17.07.2018 № 176 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 930/32382), у якому у тому 

числі зазначений технічний паспорт на багатоквартирний будинок. 

Забезпечення нормального функціонування жилих будівель та 

прибудинкових територій протягом усього періоду їх використання за 

призначенням; проведення єдиної технічної політики в житловій сфері, що 

забезпечує виконання вимог чинних нормативів з утримання, поточного і 

капітального ремонту та реконструкції жилих будинків та прибудинкових 

територій визначають Правила утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 

№ 76 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за 

№ 927/11207), далі – Правила. 
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Згідно з пунктом 1.2. Правил до складу технічної документації постійного 

зберігання включаються: 

- технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок; 

- проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування 

внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального 

опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; 

- акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію; 

- паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності 

вбудованих та прибудованих котелень; 

- паспорти ліфтового господарства; 

- акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи 

балансоутримувача. 

Отже, технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий 

будинок та проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування 

внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального 

опалення, тепло-, газо-, електропостачання, тощо належить до складу технічної 

документації постійного зберігання для виконавця послуг з утримання 

будинків і споруд. 

Враховуючи вищенаведене, саме управитель, об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку або орган місцевого самоврядування є 

розпорядниками інформації щодо технічної документації на багатоквартирний 

будинок, у тому числі щодо технічного паспорту на нього і, як висновок, щодо 

місць загального користування у ньому. 

В той же час, якщо у теплопостачального підприємства (виконавця 

послуги з постачання теплової енергії) тимчасово відсутня інформація у 

відповідності до технічної документації багатоквартирного будинку, то до 

отримання таких даних підприємство може зробити безпосереднє обстеження 

будинку на місці. 

Додатково зазначаємо, що відповідно до п.1 розділу XII «Перерозподіл 

обсягів теплової енергії, гарячої, холодної води, спожитої та розподіленої між 

споживачами у будівлі/будинку» Методики перерозподіл обсягу спожитої у 

будівлі/будинку комунальної послуги проводиться у тому розрахунковому 

періоді, у якому отримано у встановленому порядку інформацію про 

невідповідність обсягів розподіленої комунальної послуги окремим 

споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 

розрахункових періодів. 

 

 

Директор Департаменту                                                          Андрій ВЕДМІДЬ 
 

 

 

 

Демяненко Ганна 207 18 56 
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