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Депутатське звернення
Щодо забезпечення централізованого опалення
за адресою: вул. С. Руданського, буд. 1-Б

Шановний Вячеславе Євгеновичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці
багатоквартирного житлового будинку, який знаходиться за адресою: вул. С.
Руданського, буд. 1-Б, з колективною заявою щодо відсутності централізованого
опалення належної якості в квартирах даного будинку.
За інформацією мешканців, з початку опалювального періоду, встановленого
розпорядженням КМДА від 19.10.2021р. №2177 «Про початок опалювального
періоду 2021/2022 років у місті Києві», в квартирах №1-60, розташованих з 1-го по
4-ий поверх даного будинку, відсутнє централізоване опалення належної якості.
Температура повітря в житлових приміщеннях становить +12℃.
Відсутність опалення належної якості та низька температура повітря в
квартирах створюють неналежні умови проживання громадян та негативно
впливають на стан здоров’я мешканців даного будинку.
На неодноразові звернення мешканців даного багатоквартирного житлового
будинку спеціалістами надається відповідь про неналежну подачу теплоносія від
котельні.
Згідно з ч.2,3 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
виконавець послуги з постачання гарячої води повинен забезпечити її постачання
безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.

Параметри якості гарячої води повинні відповідати встановленим
законодавством вимогам.
У зв'язку з вищенаведеним, з метою забезпечення безпечних та належних
умов проживання мешканців, враховуючи важливість та актуальність порушеного
питання, керуючись ч. 4 ст. 12, ст. ст. 13, 14, 15, 17 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», прошу Вас провести всі необхідні ремонтні роботи з
метою забезпечення належного постачання послуги централізованого опалення за
даною адресою якнайшвидше.
Крім того, прошу Вас надати інформацію про причини відсутності
централізованого опалення належної якості за даною адресою, а також здійснити
перерахунок вартості комунальної послуги за весь період надання не в
повному обсязі та невідповідної якості.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене через систему
електронного документообігу АСКОД у встановлений законодавством строк.
Копію відповіді прошу надіслати громадянці Шевельовій С.В. за адресою:
вул. С.Руданського, буд. 1-Б, кв. 2.
Додатки:
1) Колективна заява мешканців багатоквартирного житлового будинку №1-Б на
вул. С.Руданського в 1 прим.
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