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АП lТАЛ ЬН И Й РВМЪНТlБПБЙЙБ

Продовжевня таблицl

<2,)

.|,ч} .ч9.,_ч"мlзА цlя) жБ нд у мовя-х



",l, l г|шпDUквАрfдльних проiздlв

ВАРТАЛЬНИХ ПРОIЗДIВ

I1lт11r_цй рЕмaйТ;ЕБ;льтового
:9.,ч1"' пРиБуДинко;Их'тЕриторIй тАвнутрIшньоквАртАльних проiздlв

Dп, I rlшньUкtsдртдльних проiздlв

кАп|тАльний рвмонТ дЕБдiIТБоБ-
l95lrття приБудинкових тЕриторlй 1.дутрIшньоквАрrолrних пЬБiзд,.

кдпlтдльний рвмЪiТrБББ -
19.5:I"l пРиБудинкових тЕриторlй тАтрlшньоквдртдльних проiзлtв

I l, l rlшllьuквАр l АльнИх прОiздlв

п} l rlшньUкtsдрТдлЬЁих ПРоIЗдtВ

п tтдл ьн и й рв мон тlБд-лБйББFГ-
криття приБудинкових тЕриторlй тАвнутрlшньоквАртАльн14х проiздlв

кягптальний pBMtlHT ПйГнврних мЕрЕж
fЧIl|Р!, tto. кАt{Алlз^цlя) )кБ нл умовдх

дпtтдльниЙ рЕмонт АсФАJlьтового
95:1,т]:.л|lrудинкових тЕриторlй тАвнутрlшньоквАртАльних проiздlв

кАпlтАльний рвмон-г дсодrlьтового
покриття приБудинкових тЕриторlй тАвнутрltUньоквАртАльних проiздlв

ишF|ьuкtsАртАльних проiздlв
0l 2022 - l2.2o22/

l

кАпlтАл ьни й рвмонТТЕБiiйББББ-
!9_[Il4ТТЯ П Рl4БУДИнКовИх тЕритпр|й тАтрlшньоквдртдльних проiзлlв

громддськI проЕктI.t_пF_рЕможцl конкурсу

громмський проЕкт л!429 рЕконструкцlя
дl4зlого майдянчlлкr зА АдрЕсою вул. 0l 2о22 - 12 2о22

дпlтдльний рвмонт дсодль,гового
,о_т:rття приБудинкових твриторlii тднутрlшн ьоквАртдльних проiздlв

дпtтдльниIi рЕ\,|онт АсФлл ьтового

КАПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО

I9_[||,ття приБудI.1 нкових тЕриторlй тАвнутрlшньоквдртдльн1.1х проiздlв
0l 2022 - 122022/

l

ПФдовхення таблиqi



Продовжеяня таблицl

:;#,J:fri.щilmiffiisП;

##}:fr;Щttфg*'вн утрIшньоквооrдлrййх пrоlзд,,

xl'iН,"''#Jж,,шmm;
трlшньоквдртдJ-lо"йi пrБiiд,"

ffiffi}:,tr.лmm;ньоквАртАльних проiiдrЙ

... l l !шltоuNDдrlдJ|ьнИХ ПРОiЗДlВ

*.l/ ! | |щпDuкtsАр|дльних прОiЗДlв

J l I lщпDчкбдр |дJIьНих ПРоiздlВ

i;:Ёл]щ,iil;хl j,.,-i+:ffi isffi ;BHy'pl ш ньоквоrr^пr"йi n ЬБiiiй

,ромАдськI 
проЕкти-пЕрЕможцl конкурсу

гроIчАдський проЕкт JrI:65з (JсучАснЕння

ffi :+i r ffi ;х +#+lчbpi ; 
".,b,i 

йЫ,i, и 0l 2022 - 12 2о22

ol zozl-ijjй
l ..лrIДЛt'ЬКИИ ПРОЕКТ N!l]97 ЬЛДГОУСТРtЙТ
у:#::тj,з}зз !рlБуди HKoBoI твrиiопii i,rвул дднькЕвичА 7-А 0l 2о22 - 17 2о22

кАпlтАльний PEMol lT АсФАJlьтового
х:5:н:.чlrудинкових твриторtй тдутрlшньоквдртольi,йi пЬБiздlu

,ц.,t.ь н t t i i рв nroH г дсББББйй-
1, 1,1 я,ltри_Будинкових тЕриторlй ] дBHyTplt]] ньоквооrоrr"й.i поБiiдй

I.:,1]i jrjlйрвмоТiЙЙБЙЪЙдунд-_-
Jy".:o" спltsФltlАнсувА|lня PA]ov. в тому

.1 l5,7 l ]

4l5,7lз

к дп lтдл ь н и й р вй о н т жи тл_-о в о го Фо нд у н,\
I.Yло_qо* спlвФlнАнсувАння рАзом, в TorlyЧИСЛl:

гроl\,,мськ| проЕкти_пЕрЕможц| конкурсу

,{дськ t li,i п ровк г л, вilййБнййБ
\льний ко\|плЕ*с. "р,чкuвйк.-z" 0l 2022 - 12 2022

Вулиця Jакревського ]\lllколи, 87-Д,

кАпlтАлы lий рЕмонт А(.ФАльтового
l95:gj,,l|щудинкових l ЕриторIй l А

громАдськ| проЕктрl-пЕрЕ|!tожцl конк),рсу оl 2022 - 12 2о22/
I



Адський проЕктйй;йББ;Бrт
| иtsнl, ]доровl. щАслив| |!| 0l 2о22 - 12 2о22

дштувдння спортивних мдйдднчикlв

ДЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
1ття.приБудинкових тЕриторlЙ тА

в н утр l ш н ьокво оrо, irй"'п iБiriй

громАдськl проЕкти_пЕрЕможцI конкурсу

громАдс ьки й пrопi;Б;i;тпй
роллЕдром нА лlсовомч 0l 2022 - 12 2о22

ППЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
риття приБудинкових тЕриторlЙ .гА

утрlшньоквАртАльних проIздlв
0l 2о22 - 12 2о22/

I

Адськl проЕкти_пЕрЕможцl конкурсу

гроп,iАдський проЕкт л!486 сучАснЕ
полЕ зА АдрЕсою курчАтовА. I l

0l 2022 - 12 2о22

кдпtтдльн ий рвмонТf,ZБйьтового
lз5:тl] тIrудинкових тЕриторlй тА

н yTpl ll' н ьоквА рrдл ьнйх r,.Ьiзд, u

кАпIтАльний рвмонт iёБдБТБББ-
:-0,5:I.T.T] 

пРиБУДинкоВих тЕРИтоРlй т/\внутрlшньоквортдльниi проlздlв

l проЕкти_пЕрЕможцl конкурсу 0l 2022 - 12 2о22/
I

вул сЕржА лиФАря.4 0l 2о22 - 12 2о22

КАПlТАЛЬНИЙ PEIllOHT АСФАЛЬТОВОГО

:95::l]:.чl_rудинкових тЕриторIй тАутрlшньоквАр гАльних проiздlв

l rlшгlьоквАртАльних проiздlв

, l rlшньuквАртАльних проiЗдlв

громАдськl проЕкти-пЕрЕможцl конкурсу 0l 2о22 - 12 2о22/
IгролмАдський ПроЕкт.l\l!296 унlвЕрсмьrlий

9.|Iо_lтмАйдАнчик l5+28 м зА АдрЕсою вул.l\4илослАвськА. 8
оl 2022 - 12 2о22

громмськl проЕкти_пЕрЕможцl конкурсу

АдськиЙ проЕкт J,Iц988 оБлАштувАння
ьдля_смlттевих контЕйнЕрlв м.киiв,лмилослАвськА, l2A. l2

оl 2о22 - 12 2о22

КАПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
покриття приБудинкових тЕриторIй тАвнутрlшньоквдртАльних проIздlв

КДПtТДЛЬНИЙ PEN,,OHT АСФАJIЬТОВОГО

l.о_кlцття приБудинкових тЕриторlй тдlутрlшньоквАртдльних проIздlв

l rlш FlьuкtsдртАльних проiздlв

КАПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛ ЬТОВОГО
поl<риття приБудинкових тЕриторlй тАвнутрlшньоквдртдльFlих проiздlв

Продоsхення,аблицl



кАп lтАльний рЕмонт АсФ;;й;;Б:
ЛО_КРИТтя приБудинкових тЕриторJ!i тдтрlшньоквАртАльних проiздlв

КАПlТАЛЬН И Й РВМОНТ ДБББББББ
покриття приБудинкових твриторtй тданутрlшньоквдртдльних проi]дlв

кАпIтАльний рвмонт дёББьтового
ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ ТДтрlшньоквАртдльних проlзлlв

АЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
rття приБудинкових тЕритор|й ,гд

утрlшньоквдртАльних проiздlв

бн у l рIшньоквАртАльних проlздIв

Ал ьн и й рЕмонт дсодлidвого
покри l lя приБудинкових тЕриторlй lAвнутрIшньоквАртАльних проiздlв

Ашту8Ання lгрових мАйдАнчикlв 0l 2о22 - 12 2о22/

громддськl проЕкти_пЕрЕможцI конкурсу l 2о22 - 12 2о22/
I

громддськиЙ проЕкт N! l о48 "волЕЙБольниЙ
мАидАнчик" нд цвстдсвоi 0l 2022 - 12 2о22

кАлIтАльний рвмонт дсод.ltь.гового
покриття приБудинкових тЕриторlй т,\внутрlш н ьоквАртАльних проiздlв

АПIТАЛЬН ИЙ PBMOHi ДСБДБТОВОГО
я приБудинкових тЕриторtй тд l0l4,34l

Апlтдльний рЕмонт АсФАльтового
риття приБудинкових тЕриторlЙ тА

у грlшньоквАртАльн их проiздlв

КАПlТАЛЬНИ Й РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
локриття приБудинкових тЕриторlй тА

TPl шньоквАртдльних проiздlв

АПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
покриття приБудинкових твриторlй тдвнутрIшньоквАртАльних проiздlв

АПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
покриття приБудинкових твриторtй тд
внутрIшньоквАртАльних проiздIв

АЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
я приБудинкових тЕриторlй тА
ньоквдртдльних проiздlв

пlтдльний рЕмонт АсФАльтового
криття приБуди HKoBtlx тЕриторlй тдyTPl шньоквАртдльних проi}дlв

кдпlтдльни й рЕмонт дсодlьтового
l lокриття приБудинкових твриторlй тд

шньоквАртАльних проiздlв

КАПlТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО
покриття tIриБудинкових тЕриторIЙ тА

утр|шньоквАртАльних проiздIв

Продовхення таблиц|

Просlrем Лlаяковського Волол|lrlllра, 2-В, 4-



. . .*, !ччлолr l дJlьних пРоlзД'в

П,рmrеп Маяковського ВолодЕми|)а, 
I 5-Бt

#ffi,::'fi'i,''ffiП 
j,.fim;

утрlш н ьоквдрrоrrнй* пььъд,u

. .. , . ,щl tDчлDдr l дJlьних проilдlв

, .. .ч!lUчлDлrlru|ьних ПРОiЗДlВ

".. / | l tшпDU\UАр l Альних прОi:]Дlв

"... ! l lщлDUлбАрlАJIьниХ проiЗдlв

XijlИt,+Kr,:; ;,з;, 
жи,Ъ, их,уди н й

лlтАльний рЕмонт вхlдtlих груп жБ

. i Шi,{^r#yrr^.#TT 
Jl lФтl в нА у мовА х

кд птдл ьни й .о"йГйБlоlйоБП
спlвФlнАнсуtsАнl lя l 2022 - 12 2о22/

l

оl 2о22 - 12 2о22/
I

0l 2022 - 12 2022/
l

:*lII:)l,.тl,й о.мБ"ТlБТБ нiЙББГi
l IlвФlнАнсувАння ol 2022 - 12 2о22/

I

iШi,f^',##r'^',Уr"rl'ТЛБТц,Йvмювах-

ка п tтпльн и йдffi]f л j$]lll]lfrf,ýý

кдп гсльнt tй рвмон гlБтlБ ндlмББП(,п lвФlнА нсувА ння

дп гцльнt tii ргvонт лБпБнiйББП
IIlвФlнАнсувАння

Прдовження rаблицl



Продовхення таблиц]

0l 2022 - 12 2022/
l

п тдльн ийлрвйонТliоТiЫййЁffi
|вФlнАнсувАIJня 0l 2022 - 12 2о22/

I

кАпl
спIв

0l 2о22 - 12 2о22/
I

кАпl
спlв

rасобiв облiку BllTpaT та
спожиаання воли та тепловоi енергiт

ýijЁH,#J Е м олтйБы]х;ййБ

ýi?Jf,llх1",^?l",i,Jiу,"#.iт;iя*"-

Управл
lесня нс

кАлIтАльниЙ PEMoHT ri\*l lтлових Буди н KlBрАзом. в тому числl

м_одульних 
r нди вIдуд,| ;й*

пунктlв жБ

\,.\п lT \льнl lii рЕ\lой пйБй;гяГ
Y,,",{,Ij ll1_, l нди в lдуАльних тЕплових

п I т.\л ьн l l й р Е rи о н Tl м од-БЙП;Г
з:*:1у] lндl tвlдуАльних тЕплових

кАлIтАльниЙ рвмонт жийових БудинкlврАзом. в тому числl

I: l,] i],|I I 
й рЕ vонтl;йБ;йiБ-

У.Yз,Yjll.ц ll lДИВlДУАльнI 1х тЕплових

Ill,]ilтrЙ рЕмонт ( модL,рнlзАцlя)
м.одуJlьних lндивlду^льних тЕпловихl]yHKTlB жБ

кАлlтАльниЙ рЕvонт житлових БудинкlврАзоl\,l, в тому числl,

',чYjl|их lнДивlдуАльних l Епловихy1-1KTlB жБ



Пфдоsхення таблицl

ýi#H.#Ji}43;1, *"-* их Б уди н кв

l\.,:llтlal.|ни ii вв м oHnffilf,frffi-
yyj,:j:l,T] |ндивlдуАльних тЕплових

РюоМ, В ТоМУ ЧИСЛl:
лових ьчдffiБ

ýъхтtrfiiт,.i^.,ътJj"лl,;ь,ы

:(..11l1,1liн и й рв м он т r мБЕЙЙIБ-
yyj,yj:l.T} lндивlдуАльних тЕпловltх

,1111ал 
ь н и Иl_в1.19 ц t м ол в е н йПБv.од.у_льних,ндиulдуолr-йх i.ijiifr ,"пунктtв жБ

кдt птдльний рвмонтТйТййiБййъ
рАзоl\l. в тому числ|

к д п t тдл ь н l t йТt м-бйТБЪЕЕн-ППйI-
}',', #,У* :1.Т] l нДи в'ДУ-tыйх тFпловI lx

'lабеlпечення 
функчiонування пiлприсмсгв,

::;_":":_r_"_.о, 
.ri tацiй, що впроб.lяю гь, виконyють

| а/аоо надають житлово-комунальнi пошчги

yll1l рЕмонт пrиййнйБЫ плЬНОГО ]АХИСТУ

K*yn",o.. n ionp*ili-;ЕpliiiolБil
ЕуваННя Житлового фонду Деснянського
м. кис8а ''

кАпlтдльниii рЕмонт приl\tlщЕнь сховищцивlльного ]дхисту
Nаlllтщьний рсмонт примiщень сховищ цивiльногозахисry вул, Закt)евського, 29а

тшьнийремон1 примiщень сховищ цивlльного:ry вул, Закрlсвського, l5

Капiтальний р."о". пр""irii-iБiiii]iББ
захисry вул, Сержа Лифаря, 3а

апiтшьний ремонт,й;;;;;;;;;;;;
МТУ вул. Оноре де Бщьзака,22

алlтшьний ремонт примiщень сховищ цивiльноюlxнcry вул. Каштанова, 8г

Капiтм ьл ий р.,о", npniiJilliii,iiiiiiБ
захисry вул, Сержа Лифаря, 8

ьний рсмонт примiшснь *овищ цивiльного
вул, Сержа Лифаря, 20

Капiтmьниli релtон, й;;;;;;;;;;
Y"rl' uyn Оноре дс Бмьзака, 64

апiтuьний рсмонт ";;-.;;;;;;;;lхисry вул, Закревського, 87д

Капiтшьниt'l ремон;рЙ;*л""", 
"""**]ахнсry вул, Милославська. 33а

Начмьник Фiнансового управлiння
Валентина ВАВРlЧиНА


