Інформація
щодо здійснення основної діяльності Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з питань енергозбереження у червні 2018 року
Надано інформацію ЦОВВ:
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України:
- про стан оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку
теплової енергії, холодної води та інформація про створення в
багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку;
- щодо впровадження заходів, які спрямовані на скорочення та заміщення
споживання природного газу;
Держенергоефективності України:
- щодо надання інформації для розрахунку частки сумарної потужності
котелень на альтернативних видах палива в м. Києві та обсягів виробленої
теплової енергії;
- про стан оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку
теплової енергії, холодної води та інформація про створення в
багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку.
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
- виконання вимог пункту 12 рішення Київської міської ради
від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» про
затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- облаштування житлових будинків м. Києва тепло лічильниками;
- виконання вимог підпункту 3.1 пункту 3 рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 № 481/4545 «Про затвердження істотних умов енергосервісних
договорів»
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури інформацію щодо
поточних питань, які перебували на опрацюванні в відділу енергозбереження та
належать до повноважень відділу.
Інше:
- зібрано та проаналізовано інформацію щодо приладів обліку теплової
енергії, які були викрадені протягом звітного періоду;
- погоджено загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової
та електричної енергії на виробництво продукції 3 підприємств;

- опрацьовано інформацію щодо облаштування індивідуальних теплових
пунктів в житлових будинках столиці;
- щодо виконання робіт з термомодернізації будівель дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів;
- щодо найбільш актуальних проблемних питань у відповідній галузі для
робочої зустрічі Київського міського голови з Прем’єр-міністром України;
- підготовки проекту Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
- інформацію щодо встановлених будинкових засобів обліку станом на
01.06.2018;
- внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2018 № 662 з метою
коригування встановлених лімітів споживання енергоносіїв;
- проведення аналітичних досліджень стосовно практики використання
твердої біомаси для енергетичних потреб для визначення потенціалу
енергоефективності регіону.

