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державної адміністрації  

Кличку В.В. 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо якості і  термінів виконання  аварійних робіт 
КП «Київтеплоенерго» та подальшого відновлення
благоустрою прибудинкових територій 
у Подільському районі 

Шановний Віталію Володимировичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради, постійно надходять 
скарги мешканців житлових масивів Виноградар і Синьоозерний щодо якості 
виконання аварійних робіт на системах гарячого водопостачання та 
опалення, та подальшого відновлення благоустрою прибудинкових територій 
з боку КП «Київтеплоенерго».

Житлові масиви Виноградар і Синьоозерний збудовані та заселені 
переважно у 1970-1980-х роках, тож, безумовно, мають досить зношені 
інженерні мережі, які потребують постійного ремонту.  

Мешканці з розумінням ставляться до необхідності проведення 
капітальних ремонтів мереж, аварійних відключень комунальних послуг і 
тимчасового порушення благоустрою. Але в деяких випадках аварійні 
ремонти настільки розтягуються в часі, що період відсутності послуги 
сумарно за рік вже перевищує час її наявності.

Крім цього, відновлення благоустрою з боку КП «Київтеплоенерго» на 
багатьох ділянках проводиться дуже не якісно. В окремих випадках мешканці 
вимушені чекати на відновлення благоустрою місцями і навіть півріччями. 
Безумовно, це створює не лише незручності, а й соціальну напругу.



Особливо велика кількість скарг на роботу КП «Київтеплоенерго» 
надходить від мешканців наступних будинків: 

1. просп. Правди, 104: у жовтні 2019 року проведено роботи з 
усунення аварії систем опалення, досі не відновлено благоустрій 
прибудинкової території.

2. просп. Георгія Гонгадзе, 10: з 2018 року більше 9 аварій на двох 
ділянках, остання у березні 2020 року. Благоустрій прибудинкової території 
двічі у 2018 та 2019 роках відновлювалася за рахунок обслуговуючого ЖБК 
«Виноградар 2». Після останньої аварії благоустрій КП «Київтеплоенерго» не 
відновлено. 

3. просп. Василя Порика, 11: з 2018 по 2020 понад 5 аварій на одній 
ділянці біля бойлерної, на сьогодні аварійні роботи не закінчено.

4. просп. Георгія Гонгадзе, 20Д: з 2018 року понад 5 аварій на 
прибудинковій території. З початку березня 2020 року проводяться аварійні 
роботи у зв’язку з чим призупинено передбачені ПЕСР-2020 роботи з 
комплексного відновлення благоустрою будинку. 

Враховуючи викладене, прошу Вас, надати доручення підконтрольним 
підрозділам забезпечити належне виконання робіт з усунення аварій систем 
гарячого водопостачання і опалення та подальшого якісного та своєчасного 
відновлення благоустрою за всіма вказаними адресами.  

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у 
термін, передбачений ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад».  

Додаток: фотофіксація аварійних ділянок на 4 арк. 

З повагою 

Депутат                    О. Окопний


