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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо заміни труб теплотрас гарячого водопостачання та 
централізованого опалення по вул. Архітектора Вербицького, буд. 9-Д, 9-Є

у Дарницькому районі м. Києва

Шановний Вячеславе Євгеновичу,

До мене, як до депутата Київської міської ради звернувся голова 
правління Житлово-будівельного кооперативу «Локомотив -  7» Андрій 
Дворнік щодо допомоги в вирішенні питання заміни труб теплотрас гарячого 
водопостачання та централізованого опалення по вул. Архітектора 
Вербицького, буд. 9-Д, 9-Є у Дарницькому районі м. Києва.

Як, зазначає заявник вже протягом 10 років існує проблема неякісного 
надання послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення по 
вул. Архітектора Вербицького, буд. 9-Д, 9-Є.

Кожного року за вищеназваними адресами відбуваються прориви труб 
теплотрас гарячого водопостачання та централізованого опалення, що 
призводить до затоплення прибудинкової території, як наслідок псування 
асфальту та клумб, відсутності взимку опалення та гарячої води в квартирах 
мешканців цих будинків, а в літку майже до постійної відсутності гарячої води.

Заявник вказує, що за період 2020 року прорив труб відбувався п’ять 
разів, а з початку цього року прорив це вже відбувся чотири рази.

Звернення до Контактного центру м. Києва «15-51» залишені без 
відповідного реагування.

Відповідно до пункту 3 розділу 5 Правил підготовки теплових 
господарств до опалювального періоду, які затверджено Наказом Міністерства 
палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального



господарства України 10.12.2008 за N° 620/378 та зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 31 грудня 2008 р. за № 1310/16001, власники джерел теплової 
енергії або уповноважені ними органи повинні розробити та забезпечити 
виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основного та 
допоміжного устатковання теплового господарства.

На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу Вас з метою надання 
якісних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання 
вжити заходів для заміни труб теплотрас гарячого водопостачання та 
централізованого опалення, які вичерпали свій нормативний термін 
експлуатації, мешканцям будинків по вул. Архітектора Вербицького, буд. 9-Д, 
9-Є у Дарницькому районі м. Києва.

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 
встановлені чинним законодавством строки за адресою депутатської 
приймальні: 02095, м. Київ, вул. Російська, буд. 31, e-mail:
konopelko.mykola@kmr. gov.ua

Додаток: копія звернення голови Правління ЖБК «Локомотив -  7» 
А. Дворніка на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

ТГ /"» • •  • •  •  • •депутат Київської міської ради Конопелько М.В.

mailto:konopelko.mykola@kmr.gov.ua


ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „ЛОКОМОТИВ-7” 
02091 м.Київ, вул. Архітектора Вербнцького, будинки 9-Д. 9-Є. 

ЄДРПОУ 22895285 тел. 063-564-38-79 Eokomotiv7@ukr.net

Депутату Київської міської Ради 
Конопелько Миколі Володимировичу

Шановний Миколо Володимирович!

До Вас звертаються мешканці ЖБК «Локомотив-7» по вулиці 
Вербицького,9-д, 9-е з проханням допомогти в заміні труб теплотрас 
водопостачання та опалення. Проблема існує дуже давно, біля 10 років. Прорив 
відбувається постійно, затоплює прибудинкову територію. Взимку відсутнє 
опалення і гаряча вода. Влітку майже весь час гаряче водопостачання відсутнє. 
За період 2020 року прорив труб відбувався п'ять раз. З початку 2021 року вже 
чотири рази відбувався прорив. При ремонті теплотраси відбувається 
пошкодження зеленої зони та пошкодження асфальтного покриття.

Просимо допомогти вирішити проблему заміни труб тепломережі 
опалення та гарячого водопостачання.

Звернення були на гарячу лінію 1551 КМДА, КП «Київтеплоенерго».

Голова правління 
ЖБК «Локомотив-7»

mailto:Eokomotiv7@ukr.net

