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- 530 – житлових будинків комунальної

власності, з них 5 гуртожитків;

- 156 – житлових будинків ЖБК;

- 50 – житлових будинків ОСББ на

самообслуговуванні;

- 2 – відомчих житлових будинка;

- 30 – інвестиційних будинки;

- 8 гуртожитків;

- 2 житлових будинки управителів

Всього: 778 житлових будинків.



Виконання капітального ремонту житлового фонду у 

І півріччя 2020 – І півріччя 2021 року 

Вид робіт 2020 

тис.грн.

2021 

тис.грн.

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ ТА 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ
9 911,2 21 061,2

ЗАМIНА ВIКОН 13 568,4

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН 17 519,0

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 660,6 42,8

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛIФТIВ 7 654,4

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, 

КАНАЛIЗАЦIЯ)
3 279,2

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП 395,1

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ 4 851,0

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДIВ 20 356,3

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 17,1

ВСЬОГО ТИС. ГРН: 78 195,2 21 121,1
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Підготовка до опалювального 
періоду 2021-2022 року

• Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2021
№ 1449 «Про підготовку міського господарства до осінньо-
зимового періоду 2021/2022 років» визначено основні заходи з
підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий
період.

• Для своєчасної та якісної підготовки районного господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року підготовлено
розпорядження Деснянської районної в м. Києві державної
адміністрації від 02.08.2021 № 393 «Про підготовку районного
господарства до осінньо-зимового періоду 2021/2022 років».

• Вказаним розпорядженням затверджено заходи щодо підготовки
районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2021/2022 років та склад оперативного районного штабу для
здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств,
установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022
років та координації робіт з електро-, тепло-, водо-,
газопостачальними організаціями під час проходження
опалювального сезону.



• Станом на 30.08.2020 року житловими організаціями
було підготовлено до опалювального періоду з видачею
паспортів готовності 625 житлових будинків із
запланованих 778 (80,33%), з них підготовлено:

• 426 житлових будинків комунальної власності із
запланованих 530 (80,38%);

• 126 житлових будинки ЖБК із запланованих 156
(80,77%);

• 40 житлових будинки ОСББ із запланованих 50 (80%);

• 6 відомчих гуртожитків із запланованих 8 (75%);

• 25 інвестиційних житлових будинки із запланованих 30
(83,33%);

• 1 відомчий житловий будинок із запланованих 2 (50%);

• 1 житловий будинок управителів із запланованих 2
(50%)


