
Київському міському голові 

В. КЛИЧКУ 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

На виконання доручення від 14.12.2018 № 42391/1 до листа від 12.12.2018  № 

003-2277 до пункту 1 витягу із протоколу № 24/84 засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу від 12.11.2018 щодо виконання петиції № 3546 

«Індивідуальний облік тепла в квартирах з вертикальним розподілом опалення» 

повідомляємо. 

На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 05.09.2016 було підтримано петицію № 3546 

«Індивідуальний облік тепла в квартирах з вертикальним розподілом опалення». 

З метою виконання пункту 6.3. розділу VI Положення про Порядок подання 

та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 09.02.2017 № 817/1821 затверджено План заходів, спрямованих на реалізацію 

питань, порушених в електронній петиції № 3546 «Індивідуальний облік тепла в 

квартирах з вертикальним розподілом опалення» (із визначенням конкретних 

строків реалізації заходів). 

Пунктом 1 Плану заходів передбачено Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України розробити та 

затвердити методику розрахунку витрат тепла для квартир з вертикальною 

системою розведення опалення. 

Слід зауважити, що Наказом від 09.08.2018 № 205 Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України затверджено Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами 

розподільного обліку/приладами розподілювачами теплової енергії та обладнанням 

інженерних систем для забезпечення такого обліку та зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 31.08.2018 за № 981/32433. 

Наказом від 22.11.2018 р. № 315 затверджено Методику розподілу між 

споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України від 28.12.2018 за № 1502/32954. 

Враховуючи викладене та відповідно до пункту 5.2 розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.11.2016 № 1131 (з і  змінами) «Про організаційно-правові 

заходи щодо реалізації порушених у підтриманих електронних петиціях питань у 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації)» пропоную петицію № 3546 зняти із розгляду, як таку, що 

реалізована. 

 

З повагою 

 

Заступник голови Київської міської 

державної адміністрації      ДМИТРО ДАВТЯН 

 
Дмитро Науменко 

Олеся Самойленко 235 87 06 


