Хто має право на пільгове встановлення лічильників
холодної та гарячої води?
Передбачається виділення коштів на безкоштовне встановлення
лічильників ХВП та ГВП пільговим категоріям громадян м.
Києва - відповідно до рішення КМР №790/1794 від 22.12.16 «П
ро затвердження порядку встановлення засобів обліку
холодного та гарячого водопостачання за рахунок коштів
міського бюджету окремим пільговим категоріям населення
міста Києва".
Рішенням від 19 квітня 2018 року N 487/4551 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року
N 790/1794 "Про затвердження Порядку встановлення засобів
обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок
коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям
населення міста Києва» розширено перелік пільгових категорій,
які мають право на безкоштовне встановлення та заміну
лічильників гарячої і холодної води.

Подача заявки:
1. Звернутись до Центру комунального сервісу за місцем проживання (або інших точок
прийому ЦКС)
2. Надати документи:
копію паспорта України,
копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків,
копію пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує статус
представника пільгової категорії громадян,
інші документи для деяких пільгових категорій
Безкоштовне встановлення лічильників можливе для:
осіб з інвалідністю I групи підгрупи А;
дітей з інвалідністю підгрупи А;
одиноких непрацюючих пенсіонерам, які потребують догляду, отримують
соціальні послуги вдома постійно, втратили працездатність та перебувають на
обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслуговування у місті
Києві (далі - одинокі непрацюючі пенсіонери);
осіб з інвалідністю I групи підгрупи Б та особам з інвалідністю II групи, які
втратили працездатність та перебувають на обліку у відповідному
територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві (далі - особи з
інвалідністю I групи підгрупи Б та особи з інвалідністю II групи);
опікунів дітей-сиріт;
багатодітних сімей;
батьків загиблого військовослужбовця;
вдів (вдівцям) військовослужбовця, її (його) дітям;
інвалідів військової служби: інвалідам I та II групи, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаного з

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаного з
виконанням обов'язкової військової служби; інвалідам I та II групи, інвалідність
яких настала внаслідок захворювання, одержаного у період проходження
військової служби, які мають вислугу військової служби двадцять років і більше;
учасників бойових дій;
учасників війни;
осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - учасники відсічі
збройної агресії, бійці-добровольці АТО);
осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях
громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року
за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які
звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30
квітня 2014 року;
членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Виконанням програми займається Департамент
житлово-комунальної інфраструктури.

Див. також
Питання-відповіді за темою
Які підприємства здійснюють повірку квартирних лічильників на воду?
Як здійснюється нарахування за ХВП, у разі відсутності квартирного лічильника?
За чий рахунок здійснюється встановлення лічильника на холодну воду?
Повірка лічильників на воду: як і коли повіряти?

Статті за темою
Лічильники

Контакти за темою
Департамент (ДПА) житлово-комунальної інфраструктури
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго"
Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Київводоканал" (Водоканал)

