
Додаток  

до Рішення № 2 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 13 від 16 вересня 2020 року  

 
Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 14.08.2020 р. № 498 капітальний ремонт передбачено виконати на 

380 об’єктах на суму 178 923,200 тис. грн. Виконано станом на 08.09.2020 р.                            

254 об’єкти повністю, 3 об’єкти виконані частково, (згідно інформації Управління 

будівництва виконано 284 об’єкти) на суму 111 714,6  тис. грн. (згідно актів 

виконаних робіт). А саме: 

 Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів: 

передбачено 99 об’єктів на суму 48 342,1 тис. грн.; 

виконано 69 об’єктів на суму 30 101,1 тис. грн., (згідно інформації Управління 

будівництва виконано 93 об’єкти). 

 Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (пішохідні доріжки 

ФЕМами): 

передбачено 7 об’єктів на суму 4 001,8 тис. грн.; 

виконано 5 об’єктів на суму 1 982,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт), 

(згідно інформації Управління будівництва виконано 7 об’єктів). 

 Облаштування ігрових майданчиків: 

передбачено 12 об’єктів на суму 3 945,0 тис. грн.; 

виконано 11 об’єктів на суму 3 593,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Облаштування спортивних майданчиків: 

передбачено 5 об’єктів на суму 5 096,8 тис. грн.; 

виконано 4 об’єкти на суму 4 632,5 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Облаштування контейнерних майданчиків для сміття: 

передбачено 4 об’єктів на суму 180,0 тис. грн.; 

виконано 0 об’єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт (модернізація) теплових пунктів: 

передбачено 11 об’єктів на суму 6 850,0 тис. грн.; 

виконано 0 об’єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Заміна вікон: 

передбачено 65 об’єктів на суму 15 795,7 тис. грн.; 

виконано 56 об’єктів на суму 12 587,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт вхідних груп: 

передбачено 2 об’єкти на суму 1 350,0 тис. грн.; 

виконано 0 об’єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт сходових клітин: 

передбачено 31 об’єкт на суму 14 716,0 тис. грн.; 

виконано 28 об’єктів на суму 13 158,5 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових: 

передбачено 26 об’єктів на суму 6 435,5 тис. грн.; 

виконано 24 об’єкти на суму 6 095,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 



 Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація): 

передбачено 29 об’єктів на суму 9 217,4 тис. грн.; 

виконано 11 об’єктів на суму 3 831,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт), 

(згідно інформації Управління будівництва виконано 14 об’єктів). 

 Капітальний ремонт покрівель: 

передбачено 36 об’єктів на суму 25 835,5 тис. грн.; 

виконано 28 об’єктів на суму 18 684,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт фасаду: 

передбачено 5 об’єктів на суму 5 491,3 тис. грн.; 

виконано 4 об’єкти на суму 4 427,9 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт місць загального користування: 

передбачено 22 об’єкти на суму 16 850,0 тис. грн.; 

виконано 12 об’єктів на суму 11 223,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Підсилення фундаменту: 

передбачено 1 об’єкт на суму 1 600,0 тис. грн.; 

частково виконано 1 об’єкт на суму 246,2 тис. грн. (згідно актів виконаних 

робіт). 

 Капітальний ремонт балконів: 

передбачено 1 об’єкт на суму 200,0 тис. грн.; 

частково виконано 1 об’єкт на суму 53,5 тис. грн. (згідно актів виконаних 

робіт). 

 Капітальний ремонт стінових панелей, панелей перекриття квартири: 

передбачено 1 об’єкт на суму 900,0 тис. грн.; 

частково виконано 1 об’єкт на суму 407,6 тис. грн. (згідно актів виконаних 

робіт). 

 Громадські проєкти-переможці: 

передбачено 2 об’єкт на суму 302,0 тис. грн.; 

виконано 0 об’єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 

 Капітальний ремонт на умовах співфінансування: 

передбачено 21 об’єкт на суму 11 814,1 тис. грн.; 

виконано 2 об’єкти на суму 689,7 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). 


