Інформація з підготовки районного господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років
В Печерському районі до опалювального сезону 2019-2020 років
готується:
- 901 житловий будинок всіх форм власності (з них 673 – комунальної
власності, 27 – ЖБК, 65 - ОСББ, 64 – відомчих будинки, 4 – відомчих
гуртожитки, 68 – інвестиційних),
- 54 заклади освіти, із них 47 окремо розташованих (22 садочки, 25 шкіл),
- 17 закладів медицини (з низ 3 районного підпорядкування);
- 28 закладів культури (з них 3 районного підпорядкування);
- 2 територіальних центра соціального обслуговування
- 2 клуби за місцем проживання.
З метою своєчасної та належної підготовки житлових будинків району до
осінньо-зимового періоду 2019/2020 років Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією видано розпорядження від 02.07.2019 № 449 «Про
підготовку господарства району до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років».
Станом на сьогоднішній день заходи по підготовці районного
господарства до роботи в осінньо-зимовий період виконано на 90 %,
заплановано виконати в повному обсязі в термін до 25 вересня.
В рамках підготовки житлового фонду до опалювального сезону спільно з
РТМ «Печерськ» КП «Київтеплоенерго» було проведено первинний огляд всіх
закладів соціально-побутового призначення та житлових будинків різних форм
власності.
Станом на 16.09.2019 підготовлено та отримано акти готовності систем
теплопостачання на 2 приміщення територіальних центрів соціального
обслуговування населення на вул. Рогніденській, 4-б і вул. Михайла
Бойчука, 11 та 2 клуби за місцем проживання «Чайка» на вул. Приймаченка, 8
та «Бригантина» на вул. Підвисоцького, 12-а, які розташовані на території
Печерського району.
Управління освіти та інноваційного розвитку
Між Управлінням освіти та інноваційного розвитку та ТОВ «Будівельна
група «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» укладено договори на виконання робіт з
підготовки теплових пунктів закладів освіти Печерського району м. Києва
до опалювального сезону 2019-2020 та метрологічну повірку лічильників
теплової енергії.
Станом на 16.09.2019 всі 47 закладів освіти готові до роботи в
опалювальний період, виконано повірку приладів обліку теплової енергії та
отримано акти готовності на всі заклади
7 закладів освіти, що знаходяться в житлових будинках, будуть
підключені до теплопостачання відповідно до отриманих актів готовності
систем теплопостачання Комунальним підприємством «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва».

Для безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період в
попередні роки закуплено необхідну кількість шанцевого інструменту,
піщано-соляну суміш та снігоприбиральні машини.
Відділ охорони здоров’я
На 13 із 17 лікувальних закладів отримано 41 акт готовності систем
теплопостачання за формою (Є-8) – 76 %, із них :
- 9 закладів – міського підпорядкування;
- 1 заклад – - відомчого підпорядкування;
- 3 заклади – районного підпорядкування.
На 4 заклади відомчого підпорядкування буде отримано 10 форм Є-8
після усунення пошкоджень теплових мереж та завершення виконання
ремонтних робіт.
Медичними закладами району заготовлено посипковий матеріал для
використання під час прибирання прилеглих територій під час осінньозимового періоду 2019/2020 років.
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Станом на 16.09.2019 закладами культури отримано 10 актів готовності: - на 4 із 11 закладів міського підпорядкування;
- на 3 із 7 закладів підпорядкованих Міністерству культури, молоді та
спорту України;
- 1 заклад Міністерство Оборони України - Центральний будинок
офіцерів ЗС України;
- на 2 із 4 закладів державного підпорядкування.
Згідно оперативної інформації, отриманої від відділу культури, іншими
закладами заплановано отримання актів готовності в термін до 25 вересня
поточного року.
Слід зазначити, що Управлінням житлово-комунального господарства та
будівництва здійснюється контроль за підготовкою житлових будинків,
підпорядкованих ЖБК, ОСББ, відомчої та інвестиційної належності.
Головам правлінь ОСББ, ЖБК, керівникам житлових будинків відомчої
та інвестиційної належності направлено листи щодо необхідності виконання
заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років та
своєчасного отримання актів готовності систем теплопостачання (за формою
Є-8), як того вимагають Правила підготовки теплових господарств до
опалювального сезону, затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 10.12.2008 № 620/378.
Також 01.08.2019 в приміщенні Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації відбулась нарада з обговорення питання підготовки
житлового фонду, підпорядкованого ЖБК, ОСББ, відомчої та інвестиційної
належності, розміщеного на території Печерського району, до осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років. Під час вказаної наради голови правлінь ОСББ, ЖБК,
керівники відомств та інвестиційної форми власності інформували про

готовність теплових господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2019-2020 року та проблемні питання, які можуть виникнути під час
підключення житлових будинків до теплопостачання.
Станом на 16.09.2019 отримано акти готовності систем теплопостачання
на 58 із 228 житлові будинки не комунальної форми власності – 25%, із них:
на 6 із 27 будинків ЖБК – 19 %;
на 20 із 65 будинків ОСББ - 22%;
на 12 із 64 відомчих будинки – 31%;
на 2 із 4 відомчих гуртожитки - 50%;
на 18 із 68 інвестиційних будинки - 10%.
У зв’язку з низьким рівнем отримання актів готовності систем
теплопостачання 11.09.2019 підготовлено та розміщено оголошення
відповідного змісту на дошках оголошень житлових будинків ЖБК, ОСББ,
відомчої та інвестиційної належності, які не отримали акти готовності систем
теплопостачання.
КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.
До роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років підготовлено
33 одиниці спеціалізованої техніки. Закуплено: 4,3 тис. т. - солі, 2,34 тис.т –
піску, 0,66 - фрикційних матеріалів та 89 комплектів зимового одягу
відповідного зразка.
Виконано:
- поточний ремонт 28459 тис.м2 доріг та міжквартальних проїздів на суму
13252,2 тис. грн.;
- очищення зливоприймачів/оглядових колодязів – 1145 одиниць із
запланованих 2114;
- відновлення розриттів – 4247 тис. м² на суму 2539,5 тис. грн..
Придбано холодного асфальтобетону - 12,95 тонн
на суму
31,845 тис. грн..
КП по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва
До роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років закуплено:
- 100 тон піску;
- 100 тон солі;
- 5 тон бішофіту.
Під час роботи в осінь-зимовий період 2019-2020р буде використано
11 одиниць техніки, а саме: 3 автомобілі ЗИЛ та 8 одиниць тракторів.
Згідно штатного розпису трактористів: 8 чол. та на даний час вакантні
посади водіїв: 2 чол.

