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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Сергію Олександровичу! 
 
 До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, 
звернулись власники квартир багатоквартирного будинку по вул. Михайла 
Бойчука, 37 у м. Києві, якими створено Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «КФ-37» (ОСББ КФ-37), з приводу рішення, яке 
було прийняте за результатом роботи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо руйнації будівлі окремо розташованого індивідуального 
теплового пункту, котельні та сміттєзбірника житлового будинку у будівлі за  
№ 37-Б на вул. Михайла Бойчука. 
 Із відповіді Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на 
звернення голови ОСББ КФ-37 від 18.12.2017 № 105/01-5995/1 стало відомо, що 
08 та 09 листопада 2017 р було проведено виїзне засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації щодо руйнації будівлі окремо 
розташованого індивідуального теплового пункту, котельні та сміттєзбірника 
житлового будинку у будівлі  № 37-Б на вул. Михайла Бойчука, за результатами 
якого було надано ряд протокольних доручень, в тому числі районним та 
міським установам та службам. 
 Окрім цього, з відповіді стало відомо, що на виконання протокольних 
доручень, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація звернулась з 
листом до Київської міської адміністрації з проханням надати невідкладні 
доручення Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
адміністрації) та КП « Благоустрій» терміново вжити всіх необхідних заходів 
по відновленню будівлі теплового пункту за вищевказаною адресою, а також 
виконати роботи по укріпленню схилу на місці зруйнованої котельні. 



Звертаю Вашу увагу, що рішення про укріплення схилу на місці 
котельні є некоректним, оскільки, вжиття таких заходів унеможливить 
відновленню котельні, повернення якої до попереднього стану є предметом 
спору у суді (судова справа № 757/71906/17-Ц). 

Також, у відповіді на звернення голови ОСББ КФ-37 зазначено, що 
теплопункт не перебуває на балансі, у зв’язку із чим, на виконання своїх 
депутатських повноважень, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та статтями 10, 20 Регламенту Київради, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
прошу Вас: 

-надати інформацію щодо попереднього балансоутримувача зазначеної 
вище котельні;  

-надати інформацію щодо підстав зняття котельні з балансу попереднього 
балансоутримувача; 

-надати належним чином засвідчені копії технічної та іншої документації 
на котельню та повідомити їх місце знаходження. 
 Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, у встановлений 
законодавством України строк. 
 
Додатки на ___ арк. 
 
З повагою 
 
Депутат Київської міської ради, 
член депутатської фракції  
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді                                                                  Н.В. Манойленко 
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