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Заступнику голови Київської  

міської державної адміністрації 

 Пантелеєву Петру Олександровичу 

         01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

До мене, як депутата Київської міської ради, звернулися занепокоєні 

громадяни з проханням посприяти в одержані інформації та вирішенні питання 

щодо необґрунтованого підвищення цін за електропостачання мешканцям 

житлового масиву «Патріотика», що розташований в мікрорайоні Осокорки-

Північні Дарницького району м. Києва. 

За словами заявників, мешканці квартир в ЖК «Патріотика» в кінці березня 

отримали квитанції й повідомлення за комунальні послуги, в яких вказано, що з 

1 березня 2020 року, невідомо з яких причин, для їхніх будинків за 

електропостачання встановлено промисловий тариф на світло 2,3 грн. (було 1,68 

грн.). 

Мешканці житлового комплексу скаржаться, що обслуговуючі компанії 

ТОВ «Промінь-С» та ТОВ «Аркада-Житлосервіс» й так постійно підвищують, 

всупереч договору, тарифи за обслуговування прибудинкової території та 

нараховують за тепло невідомі нормативи (окрім МЗК), а тепер ще й з 1 березня 

2020 року підняли ціну за електроенергію. 

Варто відмітити, що ЖК «Патріотика» – це великий проєкт в Дарницькому 

районі міста Києва, який знаходиться недалеко від станцій метро «Осокорки» та 

«Позняки», збудований банком «АРКАДА». Водночас, не зважаючи на 

масштаби забудови та сотні тисяч мешканців, забудовник до цього часу не 

збудував для цих будинків давно обіцяну підстанцію, внаслідок чого мешканці 

позбавлені можливості заключати прямі договори на електропостачання з ДТЕК 

Київські електромережі, що позбавляє їх можливості отримувати якісні 

електропослуги за звичайними тарифами. 

Громадяни обурені таким протиправним підняттям тарифів за комунальні 

послуги та вимагають негайного вжиття заходів по врегулюванню цього 

питання. 

Враховуючи вищевикладене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, забезпечення дотримання прав побутових споживачів при наданні 



комунальних послуг у сфері електроенергії та теплопостачання, керуючись 

статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

ПРОШУ: 

1. Надати інформацію щодо рахунків за електропостачання, що 

встановлені з 1 березня 2020 року для мешканців  ЖК «Патріотика» Дарницького 

району міста Києва. 

2. Забезпечити перевірку щодо законності підвищення тарифів 

обслуговуючи компаніями ТОВ «Промінь-С» та ТОВ «Аркада-Житлосервіс», 

всупереч договору, за обслуговування прибудинкової території, нарахування 

невідомих нормативів (окрім МЗК) за теплопостачання, а також встановлення 

промислового тарифу за електропостачання мешканцям ЖК «Патріотика», які є 

побутовими споживачами. 

3. Надати роз’яснення, чи мають право мешканці з ЖК «Патріотика» 

Дарницького району міста Києва заключати прямі договори з ДТЕК Київські 

електромережі. 

4. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити мене у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                           Ігор Мірошниченко 
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