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Щоdо наdання iнфорлtацii про облiк
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний В'ячеславе евгеновичу!

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону Украiни uПро статус депутатiв
мiсцевих рад) та прошу у 10 денний строк розглянути питання та надати вiдповiдь.

.Що мене, як депутата КиТвськоi MicbKoT ради, неоднорttзово звертались мешканцi
житлового булинку J\b 18А по просп. ГероТв Сталiнграда з проханням допомогl,и
вирiшити питання щодо незаконного зняття квартирних вузлiв облiку тепловоI енергiТ ;

комерl_tiйного обл i ку КП <Киiвтепл оенер го )).

Так, згiдно звернення, у вищезазначеному житловому булинку 8l квар,гllра. з якI.Iх

у 57-и квартирах встановлено вузол облiку тепловоi енергii, згiдно показникiв якI{х
мешканцi сплачув€tли кошти за надану iм послугу. Однак, станом на сьогоднiшнiй деlrь

У <ОСобистому кабiнетi> КП <КиТвтеплоенерго> заблоковано вузли об;riк1, ,гепловtll

енергii у 57-и квартирах житлового булинку м l8A по просп. Героiв С,галiнграла i

нарахування за надання централiзованого опiшення здiйснюеться за загальниNlи
тарифами. Bci 57 квартирних вузли облiку тепловоТ енергiТ встановлено згiдно чин}Iого
законодаВства та вiдповiдають йогО вимогаМ (станоМ на момент встановлення).

З огляду на вищевикJIадене, прошу Вас:
1. Надати iнформацiю про причини блокування в <особистому кабiнстi> Кп

<Киiвтеплоенерго) перелачi показникiв за надання послУги IlеIIтра.'liзilRltltоt,l
опiшеннЯ У 5"|,и кваРтираХ житловогО булинкУ J\9 l8A IIО lIp()cll. Icllt,'itr
Сталiнграда.

2. Надати доручення вiдповiдним пiдроздiлам вiдновити (розб-rrэк1 ва r и lJ

<ОСОбистому кабiнетi> КП <Киiвтеплоенерго>) нарахування за надання посJlyI,



центрitlliзованого опалення за покiвниками квартирних вузлiв облiку тепловtlт

енергiТ У 5'7-и кваРтираХ житловогО булинкУ М 18А пО просп. ГерtlТrl

Сталiнграда.
3. Здiйснити перерахунок за наданi послуги централiзованого опiL,IенItя tзiдповiдtrо

до квартирних вузлiв облiку тепловоi енергiТ у 51-и квартирах жиТЛОВОГО

булинку ]ф 18А по просп. Героiв Сталiнграда.

Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто, 3а аДреСОIО:

вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 01044, а також Голову правлiння осББ <оболонська

домiвка> ПоляковУ BiKTopy Петровичу за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 18А, м.

КиiЪ, 042|0

,.Щодаток: копiя звернення на 4 арк.

З повагою

Щепутат Людмила Костенко

BuK. Возненко М.М.
пел.227-6]-03



.Щепутат Кивськоi MicbKoi рали
костенко Людмилi Василiвнi
вiд оСББ "оболонська домiвка"

Поляков BiKTop Петрович

- голова правлiння, 0953934140

спiввласникiв булинку по

пр-ту Героiв Сталiнгралу, 18а
м. Киiв.04210

лъ вiд /7.0|.2020р.

Звернення

l2 листопада 2019р., мешканцям надiйшов Лист вiд 04.10. 2019 NрЗ0/l/14550,
з посиланням на положення ПорядlV визначенriя технiчноТ можливостi

вузлiв розподiльного облiку тепловоi енергiт та економiчноi доцiльностi
приладiв - розподiлювачiв тепловоi енергii затверджений постановою

MiHicTPiB УКРаiЪи вiд 10 жовтня 2018 р. J\!829 вимага€ться надання Дкry
я примiщення (квартири) iз вiдповiдним висновком та проведено вiдключення

облiку тепловоТ енергiТ.
з вказаною вимогою та дiями не погоджуемося, та вважамо iT незаконною i

ваною виходячи з наступного. З вказаними в листi вимогами та дiями кп

Ка
об

в

пого,

21.07
н

дом ка" (з 81
" ми мешкацi будинку, який знаходиться на балансi осББ "оболонська
КВаРТИРИ в бУлинку в 57 встановлено лiчильники тепловоi енергii) не

з департаментом теплоенергii, якому один екземпляр робочих проектiв. в яких е Bci
обгрунтування, передано

- встановЛення приЛалiв регулювання та облiку тепловоi енергii вiдбувалося на пiдставi
укратни "про житлово-комунальнi послуги". Правил надання послуг з централiзованого

постачання холодноi та гарячот води i водовiдведення та типовим договором про
ня послчт.

Звертасмо ВаIшу увагу на те, що на момент встановлення вузлiв розподiльнсlго облiку.
нормативниМ документоМ не булО передбаченО обов'язкоВе отримання Дкту

ння iз вiдповiдним висновком.

KpiM того, в порушення абзацу другого пункту 10 " Правил надання послуг з
зованого опалення, постачання холодньi та гарячоi води i водовiдведення та типовим

про надання послуг, затвердженими Постановою Каб 1нетч MiHicTpiB Украiни

одн

р. JФ630. а саме "Справляння плати за нормативами (нормами) споживання за
квартирних засобiв облiку без урахування ix показань не допускасться, за винятком
передбачених абзацом п'ятим пункту 15 цих Правил. Виконавець l споживач не

права вlдмовлятися вlд врахування показань засобiв облiку''
наслlдок вищезазначених порушень чинного законодавства Украiни КПв

ll безпiдставно i незаконно заблоковано в особистих кабiнетах Кп

та BBarKaeMo iх незаконними i виходячи з наступного:
- в наших квартирах вузли розподiльного облiку тепловоТ енергiТ , робочi

яких узгоджено з проектом булинку, виконавцем, який мас вiдповiлну лiцензiю та



,l " нашi вузли облiку тепловоiенергii. Розрахунки проведено без врахування
лlчильникiв та взагалi без знятгя показань по булинку.

На пiдставi викладеного просимо посприяти в наших приладiв облiку.
нарахування за спожитiоблiк тепловоТенергiТ в Особистих кабiнетах,по

по з централiзованого опаJIення вiдповiдно до показань встановлеЕих вузлlв
дiльного облiку тепловоТенергii. Через дii КП " припинено можливiсть

теплову енергlю та кошти мешканцiв, тобто замiсть мамо на раз1

опитувальний лист мешканцiв будинку, в квартирах яких прилади облiку
енергii на l- -х cTopiHKax

<аh> 2020 р..t
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