
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«04» січня 2022  р.                                                                                                                          № 08/279/09/252-01 

 

 

 

Директору Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури  

Дмитру НАУМЕНКУ 
 

вул. Велика Житомирська, 15-А 

м. Київ, 01001 

 
У порядку ст. 13 ЗУ «Про 

статус депутатів місцевих рад» 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо встановлення будинкових 

вузлів обліку теплової енергії 

 

Шановний Дмитре Володимировичу! 

До мене, як до депутата Київської міської ради, постійно надходять 

звернення від жителів Оболонського району з проханням посприяти у вирішенні 

питання щодо встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії (далі –

лічильники) в житлових будинках, у яких лічильники були викрадені 

невідомими особами, демонтовані працівниками комунальних служб начебто з 

метою повірки та не повернені або не були встановлені взагалі. 

У відповідь на моє депутатське звернення щодо надання інформації про 

встановлення будинкових лічильників теплової енергії за кошти міського 

бюджету від 29.10.2021 року № 08/279/09/252-304 я отримав лист від 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 09.11.2021 № 058/5/1-

6630, у якому повідомлено про коригування переліку будинків, та що у 2021 році 

планується встановлення будинкових вузлів обліку за адресами: 

- вул. Маршала Малиновського, 7; 

- вул. Маршала Тимошенка, 2 та 6; 

- площа Оболонська, 3; 



- проспект Оболонський, 10-а, 16-б, 16-є, 18-а, 18-б та 34-а; 

- проспект Героїв Сталінграда, 27-а ЦО-1; 

- проспект Героїв Сталінграда, 27-а ЦО-2; 

- вул. Попова, 5 та 11; 

- вул. Північна, 48 та 50; 

- вул. Вишгородська, 46, 46-а, 48 та 52. 

Але до мене надійшло повторне звернення від мешканців будинку № 5 по 

вулиці Попова про те, що станом на кінець грудня 2021 року лічильник не 

встановлений, та з початком опалювального сезону споживачі вимушені 

сплачувати надто високі рахунки з нормативними показниками, а не за фактично 

спожиту теплову енергію. 

Керуючись ст. 11, 13, 15 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», 

ПРОШУ: 

1. Надати інформацію, у яких будинках з зазначеного переліку станом на 

04.01.2022 р. встановлені будинкові вузли обліку теплової енергії. 

2. Надати графік встановлення вузлів обліку теплової енергії у будинках з 

зазначеного переліку, у яких лічильники ще не встановлені, зокрема у 

будинку № 5 по вулиці Попова у Оболонському районі. 

3. У межах компетенції вжити заходів щодо пришвидшення встановлення 

будинкових вузлів обліку теплової енергії. 

4. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

повідомити мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у 

встановлений законодавством термін. 

 

 

 

 

З повагою,   

депутат Київської міської ради                                                    Богдан ЧОРНІЙ 

 

 

 

 

 
Віталій Бойко 0975889805 


