
 

 

 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«16» лютого 2022   р.                                                                                  № 08/279/09/141-361 

 

 

Генеральному директору ТОВ 

«Євро-Реконструкція» 

Селіванову В.В 
01101, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 3 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний В’ячеславе Володимировичу! 

 
 

Звертаюсь до Вас в черговий раз, з проханням прийняти міри по 

припиненню несправедливого нарахування за опалення в будинку по вул. Волго-

Донська, 72 та провести перерахунок за січень місяць поточного року.  

В попередніх листах я Вам повідомляв, що мешканці вказаного будинку 

вимушені з моменту встановлення будинкового лічильника сплачувати рахунки, 

які в перерахунку на 1 кв.м. складали майже 60-80 грн., а за листопад 2021 року 

(для прикладу нежитлове приміщення 92,7 кв.м.), сума платежу склала 12 960, 03 

грн, що в перерахунку за кв.м. 139.80 грн.  

Згодом, за грудень надійшла платіжка в сумі 3 338, 13 грн., але вже за 

січень знову нараховані «космічні» 12 980,53 грн. і це вже 140.78 грн. за кв.м.! 

Дана сума напевно є рекордною для міста Києва та є свідченням абсурдності та 

відсутності справедливості в формуванні ціни за надану послугу з опалення. 

Хочу зазначити, що на протязі останніх років, мною неодноразово 

направлялись листи з проханням втрутитись в дану ситуацію, провести 



 

 

перевірку роботи лічильника, системи опалення та правильність нарахування до 

посадових осіб райдержадміністрації, голові КМДА та керівникам відповідних 

структурних підрозділів міської влади, компанії постачальнику послуги з 

опалення та підрядної організації (яка здійснювала монтаж лічильника та його 

обслуговування). В результаті комісійних перевірок було встановлено факти 

значної перевитрати енергії в будинку, а серед можливих причин зазначалось 

некоректність роботи приладу обліку тепла, невідповідність його типу для 

вказаного будинку тощо. Але по цей час ніяких мір, ні компанією 

постачальником ні обслуговуючою організацією, по вирішенню проблеми 

не прийнято. 

Враховуючи вищевикладене, для припинення надходження 

необґрунтовано високих платежів за опалення та керуючись статтею 13 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас: 

- забезпечити всебічний, повний і об’єктивний розгляд проблеми по суті 

згідно із компетенцією; 

- направити відповідних фахівців на вказаний будинок для здійснення 

конкретних заходів по недопущенню перевитрат енергії в будинку 

(ремонт/демонтаж лічильника, ремонт інженерних мереж тощо) в найкоротші 

терміни; 

- прийняти необхідні організаційно-правові міри для проведення 

перерахунку платежів за опалення, що надійшли за січень поточного року для 

власників житлового та нежитлового фонду будинку. 

 

Відповідь надати в визначений Законом 10-ти денний термін на адресу 

моєї громадської приймальні: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, 72, т. 332-60-

53. 

Додаток додається 

 

З повагою 

        

Депутат Київської міської ради   (підписано ЕЦП) Сулига Ю.А.  


