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Комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)  
«Київтеплоенерго» 

Директорові підприємства 

Вячеславу БІНДУ 

 

Комунальний концерн «Центр 
комунального сервісу» 

Генеральному директорові концерну 

Андрію ЩЕРБИНІ 
 

Вікторія 

e-mail: foi+request-89230-

f5bfa8d0@dostup.pravda.com.ua 

Про перенаправлення  
інформаційного запиту 

 

До Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов 
інформаційний запит пані Вікторії (наш вхід. № 107-94 (з) від 12.07.2021) щодо 
нарахувань за послугу з централізованого опалення мешканцям житлового 

будинку № 63-А на вулиці Ірпінській. 
Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 6 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» визначено, що виконавцем послу з постачання  теплової 
енергії є теплопостачальна організація. 

Частиною другою статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» визначено, що виконавець послуги з постачання теплової енергії 
повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим 
рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску. 
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У місті Києві з 01.05.2018 виконавцем послуг з постачання теплової енергії 
та гарячого водопостачання є комунальне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго» .  

Між комунальним концерном «Центр комунального сервісу» та 
комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», на підставі 
розпорядження виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про єдину міську службу для комплексного 
обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг за принципом 
«єдиного вікна» на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» 
від 08.12.2016 № 1244, укладено Договір від 10.05.2018 № 56. 

Відповідно до Положення вищезазначеного договору, комунальний 
концерн «Центр комунального сервісу» здійснює обслуговування споживачів – 

мешканців багатоповерхових будинків, з питань нарахування плати за послуги 
надані комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» . 

Враховуючи викладене та керуючись частиною третьою статті 22 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» направляємо Вам за належністю 
цей інформаційний запит для розгляду в установленому порядку та надання 
обґрунтованої відповіді запитувачеві на інформацію (у копії Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації) у термін, визначений 
законодавством. 

 

Додаток: запит на інформацію на 1 арк. в 1 прим. на перші дві адреси. 

 

 

Перший заступник голови                                                     Василь ГРИГОРЕНКО  
чим жит 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оксана Серб 

Анастасія Дядченко 423 89 95  


