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ПАТ «Київенерго» 

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 31 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулася мешканка 

Подільського району м. Києва – Ларкіна Р.І., яка проживає за адресою: м.Київ, 

вул.Червонопільська, буд.№14/14, кв.67  щодо проведення перерахунку за послугу 

гарячого водопостачання.  

Так, вказує, що вона з 2014 року не користувалась послугою з централізованого 

постачання гарячої води, у зв’язку з тим, що в її квартирі був встановлений бойлер, 

який вона зареєструвала в ПАТ «Київенерго» в 2014р. Також зазначає, що після 

встановлення бойлеру було встановлено заглушку і з  того часу споживач 

сплачувала  електроенергію за обігрів бойлера.  

В 2017 році їй прийшов рахунок на сплату за послуги гарячого водопостачання 

на суму 570 грн. З даного питання вона зателефонувала до ПАТ «Київенерго». 

Представник постачальника послуг з’явився для складення акту 07.12.2018 року. 

Під час складення акту було зафіксоване показання лічильника ГВП 75,015м
3
. 

Також представником  було зазначено, що індивідуальний засіб обліку гарячої 

води потребує проведення чергової державної повірки. Повірка лічильника 

гарячого водопостачання була проведена 21.06.2019 року та під час проведення 

повірки лічильник гарячого водопостачання відповідав вимогам. Вказує, що вона 

не повинна була проводити повірку лічильника гарячої води, оскільки до її 

квартири не поступає централізована гаряча вода та вона не повинна була надавати 

показники лічильника обліку гарячої води. 

Тобто, на сьогодні склалась така ситуація, що вона повинна сплатити борг за 

послуги гарячого водопостачання. Обурена тим, що її змушують сплатити за 

послуги, які вона не отримувала та не могла отримувати, оскільки у неї стоїть 

заглушка на трубах і гарячою водою вона не користувалась, оскільки вона до її 

квартири не поступає. 

Керуючись ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу 

Вас відреагувати на звернення Ларкіній  Р.І. та, з врахуванням доданих до 

депутатського звернення копій документів, вирішити питання щодо проведення 

перерахунку за послугу гарячого водопостачання. У разі необхідності прошу 



провести експертизу щодо періоду встановлення заглушок на трубах при 

встановленні споживачем бойлеру з метою унеможливлення нарахування 

споживачу послуг, які останньою не отримувались з 2014 року. 

 Відповідь на звернення прошу направити за адресою: м.Київ, пр.Г.Гонгадзе, 

32Б та на електронну адресу Didovets.yuriy@kmr.gov.ua у десятиденний термін, що 

передбачено ч.2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Додатки на 6 аркушах. 

 

З повагою, депутат Київради    Юрій Дідовець 

mailto:Didovets.yuriy@kmr.gov.ua
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КП «Київтеплоенерго» 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулася мешканка 

Подільського району м. Києва – Ларкіна Р.І., яка проживає за адресою: м.Київ, 

вул.Червонопільська, буд.№14/14, кв.67  щодо проведення перерахунку за послугу 

гарячого водопостачання.  

Так, вказує, що вона з 2014 року не користувалась послугою з централізованого 

постачання гарячої води, у зв’язку з тим, що в її квартирі був встановлений бойлер, 

який вона зареєструвала в ПАТ «Київенерго» в 2014р. Також зазначає, що після 

встановлення бойлеру було встановлено заглушку і з  того часу споживач 

сплачувала  електроенергію за обігрів бойлера.  

В 2017 році їй прийшов рахунок на сплату за послуги гарячого водопостачання 

на суму 570 грн. З даного питання вона зателефонувала до ПАТ «Київенерго». 

Представник постачальника послуг з’явився для складення акту 07.12.2018 року. 

Під час складення акту було зафіксоване показання лічильника ГВП 75,015м
3
. 

Також представником  було зазначено, що індивідуальний засіб обліку гарячої 

води потребує проведення чергової державної повірки. Повірка лічильника 

гарячого водопостачання була проведена 21.06.2019 року та під час проведення 

повірки лічильник гарячого водопостачання відповідав вимогам. Вказує, що вона 

не повинна була проводити повірку лічильника гарячої води, оскільки до її 

квартири не поступає централізована гаряча вода та вона не повинна була надавати 

показники лічильника обліку гарячої води. 

Тобто, на сьогодні склалась така ситуація, що вона повинна сплатити борг за 

послуги гарячого водопостачання. Обурена тим, що її змушують сплатити за 

послуги, які вона не отримувала та не могла отримувати, оскільки у неї стоїть 

заглушка на трубах і гарячою водою вона не користувалась, оскільки вона до її 

квартири не поступає. 

Керуючись ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу 

Вас відреагувати на звернення Ларкіній  Р.І. та, з врахуванням доданих до 

депутатського звернення копій документів, вирішити питання щодо проведення 

перерахунку за послугу гарячого водопостачання. У разі необхідності прошу 



провести експертизу щодо періоду встановлення заглушок на трубах при 

встановленні споживачем бойлеру з метою унеможливлення нарахування 

споживачу послуг, які останньою не отримувались з 2014 року. 

 Відповідь на звернення прошу направити за адресою: м.Київ, пр.Г.Гонгадзе, 

32Б та на електронну адресу Didovets.yuriy@kmr.gov.ua у десятиденний термін, що 

передбачено ч.2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Додатки на 6 аркушах. 

 

З повагою, депутат Київради    Юрій Дідовець 

mailto:Didovets.yuriy@kmr.gov.ua

