
 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ IХ СКЛИКАННЯ 

____________________________________________________________________ 
«29»  жовтня 2021 р.                                                                           №   08/279/09/502-407    

 

Щодо відновлення циркуляції гарячого   Голові Дніпровської районної 

водопостачання у житлових будинках   державної адміністрації 

масиву «Березняки»      Щербаку І. М. 
 

Депутатське звернення 
 

Шановний Ігорю Михайловичу! 
                 

 До мене як до депутата Київської міської ради під час онлайн-прийомів з 

настанням осінньо-зимового періоду почастішали звернення мешканців мого виборчого 

округу з питанням щодо відновлення циркуляції гарячого водопостачання у житлових 

будинках.  

 Зі слів заявників, у багатьох житлових будинках, зокрема № 6 на вул. 

Березняківській, № 17/2 на вул. І. Миколайчука, № 11 на пр-ті П. Тичини, послуга з 

гарячого водопостачання надається неналежної якості, з тим, щоби досягти 

нормативних показників потрібно тривалий час зливати воду, що призводить до 

збільшення забору води і нарахувань, відповідно (скріншоти звернень див. у Додатку). 

Це стається внаслідок того, що у будинках наявний лише подавальний трубопровід, а 

зворотній відсутній (за попередньою інформацією, він не функціонує внаслідок 

проведення у 90-х роках минулого століття зварних робіт, тобто «заварений»); до того 

ж, у будинках не гріють рушникові сушарки. 

 На думку мешканців, ситуація, що склалася, потребує нагального вирішення та 

сподіваються, що циркуляція гарячого водопостачання буде відновлена найближчим 

часом у повному обсязі. 

  Основна частка мешканців масиву – це літні люди, які перебувають на 

державному пенсійному забезпеченні за віком, є малозабезпеченими, проте своєчасно і в 

повному обсязі сплачують за надані житлово-комунальні послуги, що повинно 

гарантувати їм надання таких послуг належної якості, проте наразі вони не відповідають 

нормативним показникам.  

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 4 ст. 12, ст.ст. 13, 14, 15, 17 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», звертаюсь до Вас із проханням: 

1. Дати доручення відповідному структурному підрозділу вжити максимально 

дієвих заходів щодо відновлення найближчим часом циркуляції гарячого 

водопостачання у вказаних у зверненні будинках та інших, розташованих на ж/м 

«Березняки» задля підвищення якості життя Березняківців. 

2. Відповідь надіслати через систему електронного документообігу АСКОД. 
 

Додаток: на _1_ арк.  
 

З повагою 
 

депутат Київради А. М. Странніков 


