
Засідання Колегії Печерської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації з питання  

«Про підсумки проходження 

опалювального     сезону 2017-

2018 років та заходи щодо 

підготовки районного 

господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 

 2018-2019 років» 
 



ВСЬОГО  

житлових будинків:  906 

 комунальної власності 673 

 ЖБК 27 

 ОСББ 63 

 відомчих будинків 64 

відомчих гуртожитків 28 

інвестиційних  51 











 



 Загальноосвітній навчальний 

заклад № 90 вул. Лаврська, 2 

 Утеплення дошкільного 

навчального закладу № 458 



 МІТП в загальноосвітньому 

навчальному закладі № 47 

 МІТП в дошкільному 

навчальному закладі                   

№ 720 

 





- перевірено та підготовлено внутрішньобудинкові системи опалення, холодного 

водопостачання та каналізації, системи гарячого водопостачання  та 

електросистеми у 673 житлових будинках; 

- відновлено опалення сходових клітин у 21 будинках комунальної власності; 

- перевірено та відновлено герметизацію 5105 інженерних вводів у 673 будинках; 

- виконано частковий ремонт 409 м систем централізованого ГВП  в 17 житлових 

будинках; 

- виконано частковий ремонт 573 м систем централізованого опалення в 13 житлових 

будинках та промито системи центрального опалення проточною водою у 215 

будинках; 

- відремонтовано та замінено 1340 пог.м. ізоляції трубопроводів ЦГВП           та ЦО у 

підвалах, на горищах та техповерхах у 340 житлових будинках; 

- відремонтовано 14 електрощитових та замінено 607 пог.м. внутрішньобудинкових 

електромереж. 









859 – з приводу незадовільної температури теплопостачання; 

102 – з приводу відсутності опалення; 

76 – з приводу відсутності опалення та гарячого 

водопостачання; 

92 – з приводу відсутності гарячого водопостачання. 
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Кількість 

приладів  

Прилади обліку холодної води  702 

Прилади обліку теплової енергії із 

них: 

835 

Теплової енергії на ЦО  574 

Теплової енергії на ЦО та ГВП  194 

Теплової енергії на ГВП  67 



У 2017 році виконані роботи по встановленню 

циркуляційних насосів та автоматики у 7 житлових будинках за 

наступними адресами: 

•вул. Драгомирова, 8; 

•вул. Професора Підвисоцького, 6-А; 

•вул. Професора Підвисоцького, 6-Б; 

•вул. Професора Підвисоцького, 16-А; 

•вул. Рибальська, 7; 

•вул. Староноводницька, 4; 

•вул. Староноводницька, 8. 





Було прибрано від снігу та ожеледиці:  

доріг – 100,1 км;  

прибудинкових територій – 1004,05 тис. кв. м.,  

тротуарів – 261,4 тис. кв.м,  

парків, скверів – 195,36 тис. кв.м. 

 

Вивезено 100,10 т. снігу. 

 

Покрівельниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового             
фонду Печерського району м. Києва» були очищені від снігу та буруль 
покрівлі в 153-х житлових будинках. 

 






















