


Згідно характеристики житлового 

фонду на обслуговуванні

комунального підприємства -

1016 житлових будинків;

комунальної власності –

1009 житлових будинків;

ЖБК на обслуговуванні –

7 житлових будинків.



Виконавцями послуг 

з централізованого 

опалення та послуг 

з централізованого 
постачання 

гарячої води є: 



ТОВ"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

РТМ «Дарниця»

ЖЕД №№ 401-406

(526 буд.) 



КП "Київтеплоенрго"

РТМ "Троєщина"

ЖЕД №№ 408, 409, 411, 412 

(363 буд.)

РТМ "Позняки"

ЖЕД №№ 407-410 (117 буд.) 

вул.Берегова 1, 10, 11



Отримано 

Включено 

за У відсотковому

Опалювальні актів

гарантійним

и співвідношені

періоди готовності листами

отримано актів 

готовності

1 2 3 4

2018-2019 930 73 93%

2017-2018 878 123 87%

2016-2017рр 746 269 74%



АНАЛІЗ ОТРИМАННЯ АКТІВ ГОТОВНОСТІ 

ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ



Промивка 

систем 

централізова-

ного опалення





Частковий ремонт системи ЦО



Встанов-
лення

циркуля-
ційного

насосу





Встановлення 

металевих 

дверей





ОХОРОННІ СИСТЕМИ
 Мешканці 8 житлових будинків виявили бажання 

на встановлення охоронних систем для збереження 
теплових лічильників та машинних приміщень



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
 Київською міською державною адміністрацією 

виділено – 69, 922 млн.грн.

 Сплачено підрядним організаціям які виконують 
роботи з капітального ремонту – 49,821 млн. грн.

 Загалом освоєно коштів 57,398 млн. грн.



Ремонт міжквартальних проїздів 
та прибудинкової території









Ігрові майданчики
 Облаштовано 16 майданчиків





Спортивні майданчики



Контейнерні майданчики





Заміна вікон та ремонт 

укосів (934тис.354грн)







Ремонт сходових клітин 

(5млн.979тис.120грн)









Ремонт покрівлі









Ремонт 

електро-

щитових









Станом на 18.10.2018 завершено роботи на 201 обєкті із них:

- відремонтовано 15 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови  на суму 

3893,9 тис. грн., на 2 об’єктах завершуються  роботи;

- облаштовано 16 ігрових майданчиків на суму 2172,43 тис. грн. та на 

16 об’єктах ведуться роботи;

- облаштовано 2 спортивних майданчики на суму 1504,6 тис. грн. та на 

4 об’єктах ведуться роботи;

- облаштовано 15 контейнерних майданчиків для сміття на суму 

699,0 тис. грн.;

- ведуться роботи на 2 об’єктах з капітального ремонту зливоприймальних мереж;

- здійснено капітальний ремонт фасаду 2 житлових будинків на суму 1466,14 тис. грн.;

- здійснено заміну у 54 житлових будинках дерев’яних вікон на металопластикові на суму 11442,06 тис 

грн. та на 12 об’єктах ведуться роботи;

- відремонтовано в 1 житловому будинку вхідну групу на суму 

161,06 тис. грн. та на 2 об’єктах ведуться роботи;

- відремонтовано у 33 житлових будинках сходових клітин на суму 8518,05 тис грн.;

- відремонтовано 15 електричних мереж/електрощитових на суму 

1702,6 тис. грн.;

- відремонтовано у 22 житлових будинках інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на суму 5501,6 

тис. грн. та на 2 об’єктах ведуться роботи;

- відремонтовано у 22 житлових будинках покрівлі на суму 

7663,5 тис грн. та на 3 об’єктах ведуться роботи;

- ведуться роботи з капітального ремонту 1 балкону;

- ведуться роботи з капітального ремонту 1-єї квартири;

- відремонтовано 3 ліфти на суму 310,01 тис. грн.;

-здійснено капітальний ремонт нежитлового приміщення на суму 

281,1 тис. грн.



ВИКОНАННЯ РОБІТ

З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ



Герметизація стиків стінових 

панелей (6млн.174тис.303грн)



Ремонт фасадів





Відновлення оголовків 
вентканалів









ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ



ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ



Перевірка стану підготовки 
автогосподарства



КІМНАТ ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

АВТОГОСПОДАРСТВА



ОБЛАШТУВАННЯ КІМНАТ ВІДПОЧИНКУ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЖЕД




