
ЗВІТ
Департаменту житлово-

комунальної 
інфраструктури (КМДА)  

за 2018 рік



СХВАЛЕНО

ПЛАН  ДІЙ  СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО  РОЗВИТКУ 

МІСТА КИЄВА

на 2018-2020 роки
- зниження в 1,1 рази (на 124,5 тис. Гкал/рік) потреби в тепловій енергії на 
опалення в 433-х житлових та 100-а установах бюджетної сфери;

- зниження споживання природного газу в системі теплопостачання в 
середньому на 45% (на 76,1 млн м³/рік);

- виробництво понад 557 ГВт·год енергії за рахунок використання 
альтернативних джерел енергії;

- скорочення обсягу викидів СО2 на 34,0% (на 444,2 тис. т/рік) до 2020 року



ПОВЕРНУТО У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
найбільший теплоенергетичний комплекс Європи

В управління міста на 
баланс КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
було повернуто : ТЕЦ-5, 
ТЕЦ-6 та єдиний в Україні 
сміттєспалювальний 
завод «Енергія».

А також:
194 котельні,
2618 теплових пунктів, 
19 насосних станцій та 
теплові мережі 
протяжністю 
близько 2700 км у 
двотрубному вимірі 



Перекладено 32 км зношених 
трубопроводи.

З початку опалювального сезону 
аварійно-відновлюваними бригадами 
КП ліквідовано 
3 тисячі пошкоджень. 

З початку міжопалювального періоду 
ліквідовано 5308 пошкоджень.

Придбано 40 одиниць спеціалізованих 
транспортних засобів.

Створено структурний підрозділ 
«Енергозбут», який займається 
обліком теплової енергії, проведенням 
нарахувань та обслуговуванням 
клієнтів Підприємства.

Комунальним підприємством «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
ЗАБЕЗПЕЧЕНО



ПРАТ«КИЇВСПЕЦТРАНС»
ЗАБЕЗПЕЧЕНО

Проведення укриття карт полігоніу
твердих побутових відходів №5 у 
с. Підгірці Обухівського району 
Київської області.
На дамбу другої карти полігону №5 
завезено та утрамбовано мінеральний 
грунт. У нижній частині підпірної 
стінки, після встановлення там 
набивних паль, бетонується 
майданчик.
У приміщенні системи очистки 
фільтрату встановлено нові насоси 
для перекачки фільтрату, перміату та 
концентрату.
Стрічкові фундаменти, споруджені під 
додаткові модулі очистки, вкриті 
плівкою на період затвердіння.



Відсутність централізованого водопостачання  селища Рибне 
Дніпровського району міста Києва було  передумовою виникнення 
інфекційних та епідеміологічних захворювань мешканців селища.

Завдяки будівництву водопровідної мережі з артезіанською свердловиною  
створено належні  санітарно-епідеміологічні умови мешканців селища, що 
в свою чергу наблизило столицю України до європейських стандартів у 
забезпеченні сталим водопостачанням мешканців столиці.

ЗАБЕЗПЕЧЕНО 
стале водопостачання селища Рибне        



Фінансування житлово-комунального 
господарства у 2018 році
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Модернізація  будівель м. Києва

Термомодернізація будівель 
бюджетної сфери – 11 об'єктів

Оснащення житлових будинків 
теплолічильниками – 39 об'єктів

Встановлення ІТП в житлових 
будинках – 28 об'єктів

Ремонт покрівлі – 25 об'єктів

Заміна вікон – 312 об'єктів

Ремонт електромережі – 27 
об'єктів

Капітальний ремонт сходових 
клітин –162 об'єкти



Співфінансування 70/30 для ОСББ ЖБК 
2015 рік

5 млн. грн

ОСББ/ЖБК – 16

Житлових 

будинків – 18

2016 рік

20 млн. грн

ОСББ/ЖБК – 62

Житлових 

будинків – 69

2017 рік

115 млн. грн

ОСББ/ЖБК – 136

Житлових 

будинків – 144

2018 рік

112 млн. грн. 

ОСББ/ЖБК – 119

Житлових 

будинків – 139



49 ЕСКО-договорів укладені цього року

Плановане скорочення 
споживання теплової енергії 
протягом дії ЕСКО-договорів 
становить 29 324 Гкал

Очікувана економія
48,65 млн. грн. на період дії 
ЕСКО-договорів

Вартість послуг 
ЕСКО складе
33,5 млн. грн. 

Cкорочення видатків на оплату 
тепла за рік:

✓Під час дії ЕСКО-договорів ≈2,49 
млн. грн.

(з яких 2,12 млн. грн. підлягає сплаті 
ЕСКО);

✓Після закінчення строку дії 
ЕСКО-договорів ≈ 7,78 млн. грн. 
(чиста вигода бюджету)



Діяльність керуючих компаній  з обслуговування 
житлового фонду м. Києва

- На сьогодні 10 комунальними Керуючими компаніями обслуговується 8 379 житлових 
будинків площею 48 349,5 тис. м. кв.

- Наразі для проходження опалювального сезону Керуючими компаніями 
використовується 176 тракторів та 139 одиниць малогабаритної техніки

- Утримання житлових будинків та прибудинкових територій забезпечують 8 439 працівників 

(адмін. персонал – 1828 осіб, ремонтні робітники – 1 988 осіб, двірники та прибиральниці –

4 623 осіб) 



ІІІ Муніципальний форум 
«Енергоефективна столиця»

XVІ Міжнародна спеціалізована виставка 
«КомунТех-2018»



Спільно з містом-побратимом Мюнхеном створено Київську 
мережу енергоефективних компетенцій

Мережа налічує більше 30 
учасників, які успішно 

консультують будинкові 
громади з питань 

енергоефективності та 
допомагають розробляти 

проекти для участі в програмі 
70/30



Інформаційні зустрічі з громадою столиці з питань енергоефективності

Міжнародний досвід та співпраця IQ energi
Два ОСББ м. Києва 
ОСББ «Авіатор 17» та 
ОСББ «Котельнікова 31»
стали учасниками 
кредитної програми IQ energi, отримали 
відшкодування та почесну нагороду 



Взаємодія із засобами масової інформації 
За категорією  
запитувачів

За напрямами діяльності Опрацювання запитів

351 - телеканали     

100 - інтернет ЗМІ  

29 - друковані ЗМІ 

24 - інформаційні 
агентства 

16 - радіо 

6 - інші  

182 - житлове господарство

131 - паливно-енергетичний 
комплекс 

114 - поводження з відходами

55 - ритуальне господарство 

37 - водопровідно-каналізаційне 
господарство  

7 - інженерний захист території 
(зсуви)   

57 – участь на ТВ/радіо 
представників ДЖКІ та 
підпорядкованих КП

98 – відеокоментарів
представників ДЖКІ та 
підпорядкованих КП

212 письмових відповідей 

62 роз’яснення 



Ритуальні послуги
Здійснено:

- 30700 поховань;

- благоустрій 29 кладовищ та колумбарію загальною площею 565,1 га;

- благоустроєне 454 військових поховання;

- здійснено 634 поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

- на території ДІМ Лук'янівський заповідник протягом року проведено 19 Днів пам'яті



Вхідна кореспонденція – 39 900

Вихідна кореспонденція – 19 600

Проектів Розпоряджень КМДА – 100

Розпоряджень КМДА - 134 

Особистих прийомів - 53  

Виїзних особистих прийомів - 15 

Нагороджені у 2018 році:

- Почесним званням «Заслужений 
працівник сфери послуг України» - 1;

- Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України – 2;

- Почесною грамотою Київського міського 
голови – 2;

- Подякою Київського міського голови - 15

- відзнакою Департаменту – 11

Штатна чисельність ДЖКІ– 109

Досягнення колективу Департаменту у 2018 році



З прийдешнім 
2019 роком


