
 
 
 
 
 
08 вересня 2021                   № 08/279/09/236-479 вих 

Голові 
Постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного 
комплексу 
 
БРОДСЬКОМУ О. Я. 

 
 

Шановний Олександре Яковичу! 
 
 До мене як до депутатки Київської міської ради надходять численні скарги 
мешканців Солом'янського району м.Києва щодо регулярних перебоїв з гарячим 
водопостачанням, які, фактично, вже встигли стати нормою. 

Хоча комунальні послуги повинні надаватись споживачам безперебійно, за 
винятком перерв на проведення ремонтних і профілактичних робіт, ліквідації наслідків 
аварій або дії обставин непереборної сили - ситуація із гарячим водопостачанням у 
Солом'янському районі столиці залишає бажати кращого, тисячі жителів Києва 
залишаються без гарячої води протягом тижнів і навіть місяців. 
 

Рішенням Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 9/66 створене 
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) "Київтеплоенерго", метою діяльності якого є підвищення 
надійності теплопостачання споживачам м. Києва. 

 
За підсумками регулярних скарг громадян протягом останніх місяців, мною було 

направлено депутатське звернення №08/279/09/236-397 вих від 09.08.2021 щодо надання 
КП «Київтеплоенерго» адресного переліку об'єктів (зокрема, але не виключно – житлових 
будинків) Солом'янського району м. Києва, де відсутнє наразі гаряче водопостачання з 
вказівкою термінів його відновлення. 

30.08.2021 було отримано лист-відповідь (Додаток №1), який згодом опублікований 
мною у мережі Facebook з метою доведення інформації до відома громадськості. 
Посилання: https://cutt.ly/fWH8lbq 

Натомість, зважаючи на реакцію мешканців, з'ясувалось, що терміни відновлення 
гарячого водопостачання порушуються, даний адресний перелік є не вичерпним та не 
відповідає реальному стану справ з гарячим водопостачанням у Солом'янському районі. 

 
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», контроль над 

дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-

https://cutt.ly/fWH8lbq


комунальних послуг здійснюють, зокрема, і органи місцевого самоврядування в рамках їх 
компетенції. 

У свою чергу, відповідно до Рішення Київської міської ради «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Київської міської ради» від 19 червня 2014 року № 9/9, 
Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу здійснює контроль за питаннями управління об'єктами 
житлово-комунального господарства, а також за якістю забезпечення населення житлово-
комунальними послугами. 
 

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України “Про статус 
депутатів місцевих рад”, 

п р о ш у: 
1. Запросити Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" на наступне найближче 
засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу для перевірки та з’ясування 
вищенаведених обставин і спільного напрацювання шляхів вирішення проблем щодо 
гарячого водопостачання у м. Києві. 

2. Повідомити мене про місце, дату та час проведення відповідного засідання Комісії 
із залученням КП «Київтеплоенерго» мене шляхом надсилання відповідного листа на 
електронну пошту semenova.kseniia@kmr.gov.ua не пізніше ніж за 3 дні до його 
проведення. 

 
Додатки: 

1. Лист - відповідь від 30.08.2021 КП «Київтеплоенерго» на депутатське звернення 
№08/279/09/236-397 вих від 09.08.2021. 

 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
З повагою,  
депутатка Київської міської ради                                                            Ксенія СЕМЕНОВА 
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