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Заступникові голови виконавчого 
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Петру ПАНТЕЛЕЄВУ

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Петре Олександровичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернувся мешканець 
житлового будинку на вул. Княжий Затон, 17-А Олександр Касанюк з приводу 
стану мережі гарячого водопостачання та опалення у мікрорайоні «Позняки-10» 
Дарницького району, що забезпечує постачання гарячої води і теплоносія у 
житлові будинки: вул. Княжий Затон – будинки 13, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19, вул. 
Срібнокільська будинки 22, 22-А, 24, 24-А та заклади освіти – ДНЗ №89 (вул. 
Княжий Затон 17-Г), ЗССО №62 (вул. Княжий Затон 17-В). 

Так, згідно наданої інформації заявником, «дана тепломережа була 
збудована і введена в експлуатацію на початку 90-х років ХХ стор., разом з 
бойлерною (вул. Срібнокільська 24). За останній рік, майже щомісяця, 
трапляються аварійні пориви, найбільш критичні місця позначені на доданій 
мапі. Також аварії трапляються на трубопроводах в підвалах житлових 
будинків». 

Також О. Касанюк, зазначив, що «зовнішні і внутрішні трубопроводи 
потребують термінової заміни на нові сучасні теплоізольовані трубопроводи, 
разом з тим утеплення і термомодернізації потребують вуличні підземні теплові 
камери, взимку там відбуваються значні тепловтрати в навколишнє середовище, 
що зафіксовано тепловізійною зйомкою КП «Київтеплоенерго». Також 
необхідно забезпечити теплоізоляцію трубопроводів на горищах будинків, 
зокрема, будинки на вул. Княжий Затон 17 та 19, мають найбільші тепловтрати 
через дах».

Враховуючи зазначене вище та керуючись ст. 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», статтею 20 Регламенту Київської міської ради, 
прошу Вас:



1. Надати інформацію стосовно стану мережі гарячого водопостачання 
та опалення у мікрорайоні «Позняки-10» Дарницького району, що 
забезпечує постачання гарячої води і теплоносія у житлові будинки, 
зокрема: вул. Княжий Затон, №13, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19, вул. 
Срібнокільській, №22, 22-А, 24, 24-А, а також до закладів освіти – 
ДНЗ №89 (вул. Княжий Затон, 17-Г) та ЗССО №62 (вул. Княжий 
Затон, 17-В); 

2. Розглянути можливість щодо надання пропозицій до бюджету міста 
Києва на 2022 рік та Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2021-2023 роки, в частині капітального ремонту 
зовнішніх (вуличних) та внутрішньобудинкових мереж гарячого 
водопостачання і опалення у мікрорайоні «Позняки-10» 
Дарницького району, а також щодо покращення енергоефективності 
дахів житлових будинків на вул. Княжий Затон, 17 та 19. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України строк через систему електронного 
документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua.

Додатки на 2 арк. у 1 прим. 

З повагою,
депутат Київської міської ради,
Голова депутатської фракції 
«ГОЛОС»
у Київській міській раді           Григорій МАЛЕНКО

Черкашин Денис Євгенійович, 
тел.: 044-337-10-14
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