
Додаток  

до Рішення № 2 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                         Протокол № 15 від 27 вересня 2018 року  

 

Стан підготовки житлового фонду Дніпровського району  

до опалювального періоду 2018/2019 станом на 27.09.2018 

 

До опалювального періоду 2018/2019 в Дніпровському районі 

заплановано підготувати 1348 (отримати акти готовності на 1314) житлових 

будинків усіх форм власності, а саме: 

 

Форма 

власності 

Заплановано 

отримати 

актів 

готовності 

Фактично 

отримано 

актів 

готовності 

К-ть 

гарантійних 

листів 

% 

Будинки 

комунальної 

власності 

1001 1001 90 100 

ЖБК 129 35 - 27 

ОСББ 56 27 - 48 

Відомчі 25 7 - 28 

Відомчі 

гуртожитки 

22 12 - 55 

Інвестиційні 81 58 - 72 

Всього 1314 1140 - 87 

 

Теплопостачанням житлові будинки забезпечені від джерел: 

 

ТОВ «Євро-Реконструкція» – 644 житлових будинки (ЖЕД-401-406); 

ТЕЦ-5 – 201 будинок (ЖЕД-407, 410)  РТМ «Позняки» 

ТЕЦ-6 –  503 будинки (ЖЕД-408, 409, 411, 412)  РТМ «Троєщина» 

 

Фахівцями ЖЕД № 401-412 завершено проведення заходів з приведення 

внутрішньобудинкових систем опалення до належного технічного стану, 

ремонту та підв'язування ізоляції трубопроводів, ревізії запірної арматури. За 

графіками проведено технічне обслуговування інженерних мереж, запірно-

регулюючої арматури, електрошитових, внутрішньобудинкових електромереж, 

впорядковано підключення споживачів/орендарів. Особливу увагу приділено 

ремонту покрівель, стиків стінових панелей, фасадів, герметизації інженерних 

вводів, заскленню вікон, утепленню під’їздів, тощо. 



На території району розташовано 6 приватних котелень за адресами:               

вул. Юрія Шумського, 1-г,  вул. Туманяна, 15-А, вул. Алма-Атинська, 109-в,      

вул. Жмаченка, 28 , вул. Панельна, 6, вул. Панельна,7 які надають послуги 

населенню 7 житлових будинків не комунальної форми власності. 

 За участю керівників теплопостачальних організацій (газових котельних) 

у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 05.09.2018 року 

відбулася робоча нарада,  на якій обговорювалися питання  завершення  

підготовки котелень до опалювального сезону  та отримання номінацій на 

природний газ.  

Керівників теплопостачальних підприємств ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС» 

та ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»  попереджено про необхідність вжиття 

заходів щодо виконання затверджених графіків погашення заборгованості, яка 

була реструктуризована на п’ять років.  

 

Інформація щодо підготовки КП ШЕУ та КП УЗН до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 станом на 27.09.2018 

Комунальними підприємствами підготовлено снігоочисні машини та 

механізми для проведення заходів з ліквідації наслідків негоди (снігопаду, 

ожеледиці) та зроблено запас паливно-мастильних матеріалів і 

антиожеледних матеріалів. Снігоприбиральна техніка підтримується в 

належному технічному стані.  

 

Назва 

організації 

Підготовка 

спецтехніки (од.) 

Заготівля посипкового матеріалу (т.) 

план факт сіль пісок фрикційний 

матеріал 

план факт план факт план факт 

КП ШЕУ 28 24 3350 1323 2500 1866 100 100 

КП УЗН 10 10 20 5 150 40 20 3 

Разом 38 33 3370 1328 2650 1906 120 46 

 

- Підготовлено шанцевого інструменту: КП ШЕУ – 306 од.,  

КП УЗН – 264 од.  

- Заготовлено паливно-мастильного матеріалу: КП ШЕУ – 10,8 т.,  

КП УЗН – 6 т. 

 


