Інформація
щодо здійснення у березні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі паливноенергетичного господарства
Щодо нарад:
Назва заходу
1. Засідання Робочої
групи з розгляду питань
розміщення в межах
міста Києва нових або
реконструкції діючих
об’єктів
теплопостачання
2. Відкриті обговорення
проекту постанови
НКРЕКП «Про
схвалення
Інвестиційної програми
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
на 2018 рік».

Мета
Вирішення питань
розміщення в межах
міста Києва нових
або реконструкції
діючих об’єктів
теплопостачання

Учасники
Члени Робочої
групи та
представники
підприємств

Результат
Погодження або
відмови в
погодженні
розміщення
зазначених об’єктів.

Проведення
відкритих
обговорень для
прийняття рішення з
метою одержання
зауважень і
пропозицій

Уповноважені
представники
Київської міської
державної
адміністрації,
Київської міської
ради

Розміщення на
офіційному вебсайті НКРЕКП в
мережі Інтернет

Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):
- «Про закінчення опалювального періоду 2017-2018 року в місті
Києві».
Поінформовано ЦОВВ:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України:
- про втрати в теплових мережах та вжиті заходи щодо зменшення цих
втрат, за 2017 рік у місті Києві;
- про постачання теплової енергії юридичними особами,
відокремленими підрозділами юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС,
підприємства теплових мереж та інші підприємства й організації), які мають
котельні і теплові мережі, за 2017 рік у місті Києві.
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам
ДЖКІ інформацію щодо:
- поточних питань, які перебували на опрацюванні в відділі паливноенергетичного господарства та належать до повноважень відділу.

Інше:
1. Підготовлено проекти відповідей на запити, звернення та листи з
питань:
- неналежної якості послуг з гарячого водопостачання та
централізованого опалення;
- ремонту теплових мереж на прибудинкових територіях житлових
будинків;
- якості природного газу, зняття показів приладів обліку природного
газу у споживачів, встановлення квартирних приладів обліку природного
газу;
- передачі до комунальної власності територіальної громади міста
Києва об’єктів тепло та електропостачання;
- незадовільного постачання електричної енергії.
2. Опрацьовано звернення громадян, які надійшли до Комунальної
бюджетної установи «Контактний центр міста Києва».
3. Здійснено моніторинг встановлення приладів обліку газу в
багатоквартирних житлових будинках та квартирах.

