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3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 37405111 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
 Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

Найменування показника результату Одиниця виміру

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані,забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

затрат
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків грн 213,583.000 3,448,706.000
витрати на реалізацію громадського проєкту № 795  "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 
9Б" грн. 151,200.000

Витрати на реалізацію громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики» грн. 399,500.000
Загальна кількість дитячих майданчиків од 432.000
Загальна кількість спортивних майданчиків од 83.000 84.000
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12» грн. 130,920.000
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 3\5» грн. 70,000.000
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування од. 13.000
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування од. 6.000 37.000
витрати на реалізацію громадського проекту № 223 «Безпечна арка» грн 96,000.000
Витрати на реалізацію громадського проекту  486  "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 
12 А" грн. 376,552.000

Витрати на реалізацію громадського проекту  663  "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс" грн. 1,933,163.000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн. 145,950.000 7,180,961.000
витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5» грн 99,984.000
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів грн. 498,936.000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж грн. 2,150,500.000
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання кв. м. 39,522.000
витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших» грн 98,702.000
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів грн 6,812,531.000 63,750,000.000 63,622,180.000 66,924,171.000 70,531,384.000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів кв.м 1,748,287.090 1,834,641.800 1,722,400.000 1,722,400.000 1,722,400.000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення кв.м 524,486.000 609,648.350 670,828.000 592,726.000 525,781.100
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків  (разом), в тому числі: грн. 3,000,000.000 5,000,000.000 15,778,500.000 16,628,961.000
витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн. 876,400.000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн. 1,588,500.000 4,559,850.000 6,278,000.000 6,928,000.000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення грн. 454,600.000 294,200.000 7,350,000.000 2,520,000.000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн. 80,500.000
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків грн 8,100,000.000
Витрати на проведення заміни міжроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках грн 550,000.000
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни кв.м. 8,500.000
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків  (разом), в тому числі: грн 45,984,148.000 22,610,000.000
витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн 1,500,215.000 105,000.000 1,500,000.000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн 11,510,052.000 8,812,400.000 1,900,000.000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн 13,281,249.000 3,739,000.000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення грн 5,741,382.000 5,815,600.000 4,150,000.000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж грн 1,060,000.000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових грн 1,315,971.000 90,000.000
витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок грн 125,886.000 350,000.000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн 9,112,674.000 1,938,000.000
витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків грн. 2,123,525.000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків грн 700,000.000
витрати на проведення  капітального ремонту вхідних груп грн. 1,273,173.000
загальна кількість фасадів од 1,443.000 2,886.000 1,442.000
загальна кількість покрівель од 1,443.000 2,886.000 2,884.000 1,442.000 1,442.000
загальна кількість сходових клітин од 3,817.000 3,817.000 1,442.000 1,442.000
загальна кількість підпірних стінок од. 151.000 151.000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од 1,443.000 2,886.000 2,884.000 1,442.000 1,442.000
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн 1,900,000.000
загальна кількість електромереж од 1,443.000 1,442.000
загальна кількість електрощитових од 938.000 938.000
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загальний метраж фасадів тис. м.кв. 3,914.000 7,828.000 3,854.000
загальний метраж покрівель кв.м. 1,228,000.000 2,456,000.000 2,416,440.000 1,208,220.000 1,208,220.000
загальний метраж сходових клітин кв.м. 503,298.000 503,298.000 503,298.000 503,298.000
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. 3,126,867.000 6,253,734.000 6,041,734.000 3,020,867.000 3,020,867.000
загальний метраж підпірних стінок кв.м 8,016.000 8,016.000
загальна довжина електромереж тис. пог. м 518.702 1,935.000
загальний метраж зовнішніх стін кв.м 3,914,000.000
кількість фасадів, що потребують ремонту од 185.000 120.000 181.000
кількість покрівель, що потребують ремонту од 294.000 348.000 470.000 222.000 210.000
кількість сходових клітин, що потребують ремонту од 199.000 190.000 129.000 127.000
кількість підпірних стінок, що потребують ремонту од 15.000 16.000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту од 283.000 200.000 504.000 242.000 224.000
кількість електромереж, що потребують ремонту од 50.000 647.000
кількість електрощитових, що потребують ремонту од 456.000 10.000
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. 205.000 84.000
кількість вхідних груп , що потребують ремонту од. 30.000
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту од. 5.000
метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. 501,795.000 75,642.800 483,755.000
метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. 299,147.000 287,756.000 401,972.000 191,124.000 183,274.000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. 69,408.000 66,361.200 44,995.000 44,826.000
метраж підпірних стінок, що потребують ремонту кв.м. 584.000 850.000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту пог.м. 613,232.000 80,012.000 1,220,260.000 605,292.000 594,642.000
метраж вікон, що потребує заміни кв.м. 19,916.000 5,707.600
метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення кв.м. 13,600.000
довжина електричних мереж, що потребують ремонту пог.м. 25,167.000 908,330.000
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн. 249,892.000
Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремоту та благоустрою кв. м. 1,002.800 850.000
продукту
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати од. 1.000
Кількість спортивно-ігрових майданчиків, які заплановано облаштувати од. 2.000
Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою кв.м. 180.000
кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. 2.000 14.000
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. 6.000
кількість електромереж, що планується відремонтувати од. 17.000
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. 1.000 1.000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. 169.000 8,033.000
кількість арок, які заплановано відремонтувати од. 1.000
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати пог.м. 2,560.000
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. 2.000
довжина паркану, який заплановано встановити пог.м. 92.000
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання кв. м. 39,522.000
кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати од. 1.000 1.000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити кв.м. 13,130.200 71,946.700 76,392.100 66,937.900 70,449.300
кількість фасадів, що планується відремонтувати од 1.000
кількість покрівель, що планується відремонтувати од 3.000 8.000 12.000 10.000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати од. 1.000 1.000 18.000 11.000
кількість  житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів од. 1.000
метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м 517.000
метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м 2,215.000 5,770.000 7,850.000 8,174.000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати пог.м. 625.000 428.000 10,650.000 3,549.000
метраж вікон, що планується замінити кв.м 26.300
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити кв.м 80.000
кількість фасадів, що планується відремонтувати од 4.000 3.000 2.000
кількість покрівель, що планується відремонтувати од 35.000 25.000 4.000
кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. 40.000 15.000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати од. 27.000 26.000 9.000
кількість електрощитових, що планується відремонтувати од. 11.000 1.000
кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати од. 1.000 1.000
кількість електромереж, що планується відремонтувати од. 7.000
кількість  житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів од. 74.000 5.000
кількість вхідних груп , що плануеться відремонтувати од 14.000
метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м 2,773.800 238.000 3,000.000
метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м 24,968.800 18,185.000 3,492.000
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту од 2.000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. 12,492.200 3,960.000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати пог.м. 9,234.000 8,019.000 4,410.000
метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати кв.м. 30.000 130.000
метраж вікон, що планується замінити кв.м 2,517.000 479.400
метраж зовнішніх стін, які планується утеплити кв.м 2,203.000
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати пог.м. 2,020.000
Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планоується проведення робіт з капітального ремоту та благоустрою кв. м. 1,002.800 500.000
ефективності
Середні витрати на облаштування одного майданчику грн. 481,870.000
Середня вартість 1 кв. м з  благоустрою території грн. 389.000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн. 74,475.000 512,926.000
середня вартість ремонту 1 електромережі грн. 126,500.000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини грн. 864.000 894.000
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі грн. 840.000
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика грн 213,583.000 3,058,706.000
середня вартість влаштування  одного дитячого майданчика грн 65,000.000
середні витрати на капітальний ремонт однієї арки грн 96,000.000
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн. 2,309,715.000
середні вартість 1 пог. м  паркану грн 1,086.783
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів грн. 13.000 Аркуш 2 з 4



середні витрати на облаштування одного майданчику грн 98,702.000
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів грн 519.000 886.073 833.000 1,000.000 1,001.000
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн. 876,400.000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн. 529,500.000 569,981.000 523,167.000 692,800.000
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення грн. 454,600.000 249,200.000 408,333.000 229,091.000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн. 80,500.000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн. 1,695.164
середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн. 717.156 790.000 800.000 848.000
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення грн. 727.360 687.000 690.000 710.000
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн. 3,060.837
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок грн 6,875.000
середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1  кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн 3,800.000
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн 375,054.000 35,000.000 750,000.000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн 328,859.000 352,496.000 475,000.000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн 332,031.000 249,266.667
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення грн 212,644.000 223,676.923 461,111.000
середня вартість ремонту 1 електромережі грн 151,428.571
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн. 90,942.000
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової грн 119,634.000 90,000.000
середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки грн 125,866.000 350,000.000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн 123,144.000 387,600.000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн 541.000 441.176 500.000
середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн 461.000 484.597 544.000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку грн 350,000.000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини грн 1,063.000 944.192
середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін грн. 964.000
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення грн 622.000 725.228 941.000
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі грн 524.752
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки грн 4,196.000 2,692.308
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн 3,620.000 4,042.553
середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1  кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн. 249.000
якості
Рівень готовності  проєкту % 400.000
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту % 1.550 11.024

питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту % 2.628

питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин % 0.376 17.920
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту % 0.282

питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує 
влаштування % 46.154

питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що 
потребує влаштування % 16.667 2.703

Рівень готовності  проекту % 200.000
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання % 100.000
рівень готовності громадського проекту % 300.000
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується 
відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує 
відновлення %

2.503 11.801 11.388 11.293 13.399

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують 
проведення капітального ремонту % 1.667

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту % 1.724 3.404 5.405 4.762

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту % 1.000 0.397 7.438 4.911

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості 
житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів % 2.381

питома вагв метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту % 1.367

питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту % 1.539 2.871 4.107 4.460

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту 
до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту % 1.562 0.070 1.759 0.597

питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни % 0.922
питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових 
перекриттів та перегородок, які  потребують заміни % 0.941

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують 
проведення капітального ремонту % 2.162 5.000 1.101

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту % 11.905 14.368 1.702

питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту % 20.101 7.895

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту % 9.541 26.000 3.571

питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, 
що потребує проведення капітального ремонту % 2.412 10.000

питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує 
капітального ремонту % 6.667 6.250

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості 
житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. % 36.098 11.905

питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту % 46.667
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту % 14.000
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питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту % 0.553 0.629 0.620

питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту % 8.347 12.639 1.737

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту % 17.998 5.967

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту 
до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту % 1.506 20.044 0.723

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових 
будинків, які потребують підсилення фундаменту % 40.000

питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує 
капітального ремонту % 5.137 15.294

питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни % 12.638 16.799

питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення % 16.199

питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту % 8.026

питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій територій, яку заплановановано відремонтувати та 
благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та благоустрою % 100.000 58.824

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на  2021 і 2022  роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 4 5 6 7 8 9 10

4916011  6011     0620    

Шевченківська района в місті Києві державна 
адміністрація; 498,936 _00000007Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

УСЬОГО 498,936

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на   2021 і 2022  роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 4 5 6 7 8 9 10

4916011  6011     0620    

Шевченківська района в місті Києві державна 
адміністрація; 57,206,867 93,103,392 79,373,800 82,702,671 87,160,345 _00000007Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

УСЬОГО 57,206,867 93,103,392 79,373,800 82,702,671 87,160,345

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації Андрєєв В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації Лозко С. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
1.  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 49      37405111    
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація 491 37405111    
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4916011  6011 0620    Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 26000000000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 4.Мета та завдання бюджетної програми  на  2020 -2022   роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов 
проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 486  "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6011 2114 гб 2020 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 3\5»
6011 788 гб 2020 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"

 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, 
Бюджетний кодекс України, 
ст. 83 Житлового кодексу УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" , зі змінами та доповненнями, 
Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52"Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків",
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 “Про бюджет міста Києва на 2019 рік”,
Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення 
спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
(грн)

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний 

 фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
 фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний 
 фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 498,936 Х Х 498,936 Х Х Х Х

602400  Кошти, що передаються із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду) Х 57,206,867 57,206,867 57,206,867 Х 93,103,392 93,103,392 93,103,392 Х 79,373,800 79,373,800 79,373,800

УСЬОГО 498,936 57,206,867 57,206,867 57,705,803 93,103,392 93,103,392 93,103,392 79,373,800 79,373,800 79,373,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:
(грн)

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний 

 фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
 фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х

602400  Кошти, що передаються із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду) Х 82,702,671 82,702,671 82,702,671 Х 87,160,345 87,160,345 87,160,345
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УСЬОГО 82,702,671 82,702,671 82,702,671 87,160,345 87,160,345 87,160,345

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 498,936 498,936

3131 Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень) 16,037,807 16,037,807 16,037,807 22,610,000 22,610,000 22,610,000

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2,309,715 2,309,715 2,309,715 67,493,392 67,493,392 67,493,392 64,373,800 64,373,800 64,373,800

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 38,859,345 38,859,345 38,859,345 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

УСЬОГО 498,936 57,206,867 57,206,867 57,705,803 93,103,392 93,103,392 93,103,392 79,373,800 79,373,800 79,373,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:
(грн)

Код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2021 - 2022 роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

3131 Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень)

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 66,924,171 66,924,171 66,924,171 70,531,384 70,531,384 70,531,384

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 15,778,500 15,778,500 15,778,500 16,628,961 16,628,961 16,628,961

УСЬОГО 82,702,671 82,702,671 82,702,671 87,160,345 87,160,345 87,160,345

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:
(грн)

Код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Забезпечення проведення робіт по відновленню 
асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів

6,812,531 6,812,531 6,812,531 63,750,000 63,750,000 63,750,000 63,622,180 63,622,180 63,622,180

2 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-
експлуатаційного господарства 249,892 249,892 249,892 1,900,000 1,900,000 1,900,000

3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових 
будинків 45,984,148 45,984,148 45,984,148 22,610,000 22,610,000 22,610,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000

4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і 
спортивних майданчиків 213,583 213,583 213,583 3,448,706 3,448,706 3,448,706

5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 
«Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12» 130,920 130,920 130,920

6 Забезпечення придбання обладнання для житлово-
експлуатаційних організацій 1,636,998 1,636,998 1,636,998

7
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 
"Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. 
Михайлівський, 9Б"

151,200 151,200 151,200

8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 
«Безпечна арка» 96,000 96,000 96,000

9
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 
«Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові 
майданчики»

399,500 399,500 399,500

10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 
«Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5» 99,984 99,984 99,984

11 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 
«Благоустрій дворику Невська 3\5» 70,000 70,000 70,000

12 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових 
будинків (на умовах співфінансування) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

13
Забезпечення реалізації громадського проекту № 486  
"Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. 
Академіка Грекова, 12 А"

376,552 376,552 376,552

14 Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 
"Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс" 1,933,163 1,933,163 1,933,163

15 Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 
«Дитячий майданчик для найменших» 98,702 98,702 98,702
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16
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів 
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

498,936 498,936

УСЬОГО 498,936 57,206,867 57,206,867 57,705,803 93,103,392 93,103,392 93,103,392 79,373,800 79,373,800 79,373,800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022  роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Забезпечення проведення робіт по відновленню 
асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів

66,924,171 66,924,171 66,924,171 70,531,384 70,531,384 70,531,384

2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових 
будинків (на умовах співфінансування) 15,778,500 15,778,500 15,778,500 16,628,961 16,628,961 16,628,961

УСЬОГО 82,702,671 82,702,671 82,702,671 87,160,345 87,160,345 87,160,345

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний 

фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний 
фонд разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

затрат

1 Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 213,583 213,583 3,448,706 3,448,706

2 Загальна кількість дитячих майданчиків од Звітність установ 432.000 432.000
3 Загальна кількість спортивних майданчиків од Звітність установ 83.000 83.000 84.000 84.000

4 Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 13.000 13.000

5 Кількість спортивних майданчиків, що потребують 
влаштування од. Звітність установ 6.000 6.000 37.000 37.000

продукту

1 кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 6.000 6.000

2 кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 1.000 1.000 1.000 1.000

ефективності

1 Середня вартість влаштування одного спортивного 
майданчика грн Розрахунок 213,583.000 213,583.000 3,058,706.000 3,058,706.000

2 середня вартість влаштування  одного дитячого майданчика грн Розрахунок 65,000.000 65,000.000

якості

1
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується 
влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує 
влаштування

% Розрахунок 46.154 46.154

2
питома вага кількості спортивних майданчиків, що 
планується влаштувати до кількості спортивних 
майданчиків, що потребує влаштування

% Розрахунок 16.667 16.667 2.703 2.703

Завдання 2 Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій
затрат

1 Видатки на придбання техніки грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,636,998.000 1,636,998.000

2 Кількість техніки, що потрібно придбати од. Звітність установ 3.000 3.000
продукту

1 Кількість техніки, що планується придбати од Звітність установ 3.000 3.000
ефективності

1 Середня вартість одиниці техніки грн. Розрахунок 545,666.000 545,666.000
якості

1 Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до 
кількості техніки, що потрібно закупити % Розрахунок 100.000 100.000

Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту № 223 
«Безпечна арка» грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 96,000.000 96,000.000

продукту
1 кількість арок, які заплановано відремонтувати од. громадський проект 1.000 1.000

ефективності
1 середні витрати на капітальний ремонт однієї арки грн Розрахунок 96,000.000 96,000.000

якості
1 рівень готовності громадського проекту % Розрахунок 100.000 100.000

Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 486  "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"
затрат

1
Витрати на реалізацію громадського проекту  486  "Заміна 
дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка 
Грекова, 12 А"

грн. Рішення Київради 376,552.000 376,552.000

продукту
1 Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. Кошторисна документація 1.000 1.000

ефективності

1 Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн. Розрахунок 376,552.000 376,552.000

якості
1 Рівень готовності  проекту % акти виконаних робіт 100.000 100.000

Завдання 5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"
затрат

1 Витрати на реалізацію громадського проекту  663  
"Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс" грн. Рішення Київради 1,933,163.000 1,933,163.000

продукту
1 Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. Кошторисна документація 1.000 1.000

ефективності
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1 Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн. Розрахунок 1,933,163.000 1,933,163.000

якості
1 Рівень готовності  проекту % акти виконаних робіт 100.000 100.000

Завдання 6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на 
дитячий майданчик по вул. Сальського, 5» грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 99,984.000 99,984.000

продукту
1 довжина паркану, який заплановано встановити пог.м. громадський проект 92.000 92.000

ефективності
1 середні вартість 1 пог. м  паркану грн Розрахунок 1,086.783 1,086.783

якості
1 рівень готовності громадського проекту % Розрахунок 100.000 100.000

Завдання 7 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
затрат

1 Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 498,936.000 498,936.000

2 Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує 
утримання кв. м. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 39,522.000 39,522.000

продукту

1 Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується 
утримання кв. м. Звітність підприємств 39,522.000 39,522.000

ефективності

1 середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних 
проїздів грн. Розрахунок 13.000 13.000

якості

1 Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що 
планується утримувати до площі, що потребує утримання % Розрахунок 100.000 100.000

Завдання 8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий 
майданчик для найменших» грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 98,702.000 98,702.000

продукту

1 кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати од. громадський проект 1.000 1.000

ефективності
1 середні витрати на облаштування одного майданчику грн Розрахунок 98,702.000 98,702.000

якості
1 рівень готовності громадського проекту % Розрахунок 100.000 100.000

Завдання 9 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
затрат

1 Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 6,812,531.000 6,812,531.000 63,750,000.000 63,750,000.000 63,622,180.000 63,622,180.000

2 Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів кв.м статистична звітність 1,748,287.090 1,748,287.090 1,834,641.800 1,834,641.800 1,722,400.000 1,722,400.000

3 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що потребує відновлення кв.м Звітність установ 524,486.000 524,486.000 609,648.350 609,648.350 670,828.000 670,828.000

продукту

1 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що планується відновити кв.м. Звітність установ 13,130.200 13,130.200 71,946.700 71,946.700 76,392.100 76,392.100

ефективності

1 Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття 
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів грн Розрахунок 519.000 519.000 886.073 886.073 833.000 833.000

якості

1

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів, що планується 
відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів, що потребує 
відновлення

% Розрахунок 2.503 2.503 11.801 11.801 11.388 11.388

Завдання 10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків  (разом), в тому числі: грн. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 3,000,000.000 3,000,000.000 5,000,000.000 5,000,000.000

2 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,588,500.000 1,588,500.000 4,559,850.000 4,559,850.000

3 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 145,950.000 145,950.000

4 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-
водопостачання та водовідведення грн. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 454,600.000 454,600.000 294,200.000 294,200.000

5 витрати на проведення капітального ремонту електромереж грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА

6 загальна кількість покрівель од Звітність установ 1,443.000 1,443.000 1,442.000 1,442.000
7 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 1,442.000 1,442.000

8 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення од Звітність установ 1,443.000 1,443.000 1,442.000 1,442.000

9 загальна кількість електромереж од Звітність установ
10 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 1,228,000.000 1,228,000.000 1,208,220.000 1,208,220.000
11 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 503,298.000 503,298.000

12 витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 876,400.000 876,400.000

13 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення пог.м. Звітність установ 3,126,867.000 3,126,867.000 3,020,867.000 3,020,867.000

14 загальна довжина електромереж тис. пог. м Звітність установ
15 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 174.000 174.000 235.000 235.000

16 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 80,500.000 80,500.000

17 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 129.000 129.000
18 загальна кількість фасадів од Звітність установ 1,443.000 1,443.000

19 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту од Звітність установ 100.000 100.000 252.000 252.000

20 кількість електромереж, що потребують ремонту од Звітність установ
21 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 143,878.000 143,878.000 200,986.000 200,986.000
22 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 3,914.000 3,914.000
23 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 44,995.000 44,995.000
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24 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 40,006.000 40,006.000 610,130.000 610,130.000

25 довжина електричних мереж, що потребують ремонту пог.м. Звітність установ
26 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 60.000 60.000

27 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та 
ремонту відкосів од. Звітність установ 42.000 42.000

28 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 37,821.400 37,821.400
29 метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 2,853.800 2,853.800

продукту
1 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 3.000 3.000 8.000 8.000

2 кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 2.000 2.000

3 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати од. Звітність установ 1.000 1.000 1.000 1.000

4 кількість електромереж, що планується відремонтувати од. Звітність установ
5 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 2,215.000 2,215.000 5,770.000 5,770.000
6 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 169.000 169.000

7 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 625.000 625.000 428.000 428.000

8 довжина електричних мереж, що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ

9 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 1.000 1.000

10 кількість  житлових будинків, де планується проведення 
заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 1.000 1.000

11 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 517.000 517.000
12 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 26.300 26.300

ефективності
1 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн. Розрахунок 529,500.000 529,500.000 569,981.000 569,981.000
2 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн. Розрахунок 74,475.000 74,475.000

3 середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн. Розрахунок 454,600.000 454,600.000 249,200.000 249,200.000

4 середня вартість ремонту 1 електромережі грн. Розрахунок
5 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн. Розрахунок 717.156 717.156 790.000 790.000

6 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової 
клітини грн. Розрахунок 864.000 864.000

7 середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн. Розрахунок 727.360 727.360 687.000 687.000

8 середня вартість капітального ремонту 1 пог.м 
електромережі грн. Розрахунок

9 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн. Розрахунок 876,400.000 876,400.000

10 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 
житлового будинку грн. Розрахунок 80,500.000 80,500.000

11 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн. Розрахунок 1,695.164 1,695.164
12 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн. Розрахунок 3,060.837 3,060.837

якості

1
питома вага кількості покрівель, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 1.724 1.724 3.404 3.404

2
питома вага кількості сходових клітин, які планується 
відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту

% Розрахунок 1.550 1.550

3

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 1.000 1.000 0.397 0.397

4
питома вага кількості електричних мереж на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту

% Розрахунок

5
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний 
ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту

% Розрахунок 1.539 1.539 2.871 2.871

6 питома вага метражу сходових клітин, що планується 
відремонтувати до загального метражу сходових клітин % Розрахунок 0.376 0.376

7

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального 
ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що 
потребує ремонту

% Розрахунок 1.562 1.562 0.070 0.070

8

питома вага довжини електричних мереж на яких 
планується проведення капітального ремонту до довжини 
електричних мереж, що потребують проведенню 
капітального ремонту

% Розрахунок

9
питома вага кількості фасадів, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 1.667 1.667

10

питома вага кількості житлових будинків, де планується 
проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості 
житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту 
відкосів

% Розрахунок 2.381 2.381

11
питома вагв метражу фасадів, де планується капітальний 
ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту

% Розрахунок 1.367 1.367

12 питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до 
метражу вікон, що потребують заміни % Розрахунок 0.922 0.922

Завдання 11 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 8,100,000.000 8,100,000.000

2 витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,500,215.000 1,500,215.000 105,000.000 105,000.000 1,500,000.000 1,500,000.000

3 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 11,510,052.000 11,510,052.000 8,812,400.000 8,812,400.000 1,900,000.000 1,900,000.000

4 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-
водопостачання та водовідведення грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 5,741,382.000 5,741,382.000 5,815,600.000 5,815,600.000 4,150,000.000 4,150,000.000

5 Витрати на проведення заміни міжроверхових перекриттів та 
перегородок у житлових будинках грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 550,000.000 550,000.000

6 загальна кількість фасадів од Звітність установ 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,442.000 1,442.000
7 загальна кількість покрівель од Звітність установ 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,442.000 1,442.000
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8 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення од Звітність установ 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,443.000 1,442.000 1,442.000

9 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 3,914.000 3,914.000 3,914.000 3,914.000 3,854.000 3,854.000
10 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 1,228,000.000 1,228,000.000 1,228,000.000 1,228,000.000 1,208,220.000 1,208,220.000

11 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення пог.м. Звітність установ 3,126,867.000 3,126,867.000 3,126,867.000 3,126,867.000 3,020,867.000 3,020,867.000

12 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 185.000 185.000 60.000 60.000 181.000 181.000
13 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 294.000 294.000 174.000 174.000 235.000 235.000

14 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту од Звітність установ 283.000 283.000 100.000 100.000 252.000 252.000

15 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 501,795.000 501,795.000 37,821.400 37,821.400 483,755.000 483,755.000
16 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 299,147.000 299,147.000 143,878.000 143,878.000 200,986.000 200,986.000

17 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 613,232.000 613,232.000 40,006.000 40,006.000 610,130.000 610,130.000

18 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що 
потребують заміни кв.м. Звітність установ 8,500.000 8,500.000

19 витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків  (разом), в тому числі: грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 45,984,148.000 45,984,148.000 22,610,000.000 22,610,000.000

20 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 13,281,249.000 13,281,249.000 3,739,000.000 3,739,000.000

21 витрати на проведення капітального ремонту електромереж грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,060,000.000 1,060,000.000

22 витрати на проведення капітального ремонту 
електрощитових грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 1,315,971.000 1,315,971.000 90,000.000 90,000.000

23 витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 125,886.000 125,886.000 350,000.000 350,000.000

24 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 9,112,674.000 9,112,674.000 1,938,000.000 1,938,000.000

25 витрати на проведення капітального ремонту з утеплення 
зовнішніх стін житлових будинків грн. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 2,123,525.000 2,123,525.000

26 витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту 
житлових будинків грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 700,000.000 700,000.000

27 витрати на проведення  капітального ремонту вхідних груп грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,273,173.000 1,273,173.000

28 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 3,817.000 3,817.000 3,817.000 3,817.000
29 загальна кількість підпірних стінок од. Звітність установ 151.000 151.000 151.000 151.000
30 загальна кількість електромереж од Звітність установ 1,443.000 1,443.000
31 загальна кількість електрощитових од Звітність установ 938.000 938.000 938.000 938.000
32 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 503,298.000 503,298.000 503,298.000 503,298.000
33 загальний метраж підпірних стінок кв.м Звітність установ 8,016.000 8,016.000 8,016.000 8,016.000
34 загальна довжина електромереж тис. пог. м Звітність установ 518.702 518.702
35 загальний метраж зовнішніх стін кв.м Звітність установ 3,914,000.000 3,914,000.000
36 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 199.000 199.000 190.000 190.000
37 кількість підпірних стінок, що потребують ремонту од Звітність установ 15.000 15.000 16.000 16.000
38 кількість електромереж, що потребують ремонту од Звітність установ 50.000 50.000
39 кількість електрощитових, що потребують ремонту од Звітність установ 456.000 456.000 10.000 10.000

40 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та 
ремонту відкосів од. Звітність установ 205.000 205.000 42.000 42.000

41 кількість вхідних груп , що потребують ремонту од. Звітність установ 30.000 30.000

42 кількість житлових будинків, що потребують підсилення 
фундаменту од. Звітність установ 5.000 5.000

43 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 69,408.000 69,408.000 66,361.200 66,361.200
44 метраж підпірних стінок, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 584.000 584.000 850.000 850.000
45 метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 19,916.000 19,916.000 2,853.800 2,853.800
46 метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення кв.м. Звітність установ 13,600.000 13,600.000
47 довжина електричних мереж, що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 25,167.000 25,167.000

продукту
1 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000
2 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 35.000 35.000 25.000 25.000 4.000 4.000

3 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати од. Звітність установ 27.000 27.000 26.000 26.000 9.000 9.000

4 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 2,773.800 2,773.800 238.000 238.000 3,000.000 3,000.000
5 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 24,968.800 24,968.800 18,185.000 18,185.000 3,492.000 3,492.000

6 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 9,234.000 9,234.000 8,019.000 8,019.000 4,410.000 4,410.000

7 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що 
планується замінити кв.м Звітність установ 80.000 80.000

8 кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 40.000 40.000 15.000 15.000

9 кількість електрощитових, що планується відремонтувати од. Звітність установ 11.000 11.000 1.000 1.000

10 кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати од. Звітність установ 1.000 1.000 1.000 1.000
11 кількість електромереж, що планується відремонтувати од. Звітність установ 7.000 7.000

12 кількість  житлових будинків, де планується проведення 
заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 74.000 74.000 5.000 5.000

13 кількість вхідних груп , що плануеться відремонтувати од Звітність установ 14.000 14.000

14 кількість житлових будинків, де планується провести роботи 
з підсилення фундаменту од Звітність установ 2.000 2.000

15 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 12,492.200 12,492.200 3,960.000 3,960.000
16 метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 30.000 30.000 130.000 130.000
17 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 2,517.000 2,517.000 479.400 479.400
18 метраж зовнішніх стін, які планується утеплити кв.м Звітність установ 2,203.000 2,203.000

19 довжина електричних мереж, що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 2,020.000 2,020.000

ефективності
1 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн Розрахунок 375,054.000 375,054.000 35,000.000 35,000.000 750,000.000 750,000.000
2 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок 328,859.000 328,859.000 352,496.000 352,496.000 475,000.000 475,000.000

3 середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн Розрахунок 212,644.000 212,644.000 223,676.923 223,676.923 461,111.000 461,111.000

4 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн Розрахунок 541.000 541.000 441.176 441.176 500.000 500.000
5 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн Розрахунок 461.000 461.000 484.597 484.597 544.000 544.000

6 середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн Розрахунок 622.000 622.000 725.228 725.228 941.000 941.000

7 середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових 
перекриттів та перегородок грн Розрахунок 6,875.000 6,875.000
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8 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн Розрахунок 332,031.000 332,031.000 249,266.667 249,266.667
9 середня вартість ремонту 1 електромережі грн Розрахунок 151,428.571 151,428.571

10 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн. Розрахунок 90,942.000 90,942.000

11 середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової грн Розрахунок 119,634.000 119,634.000 90,000.000 90,000.000
12 середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки грн Розрахунок 125,866.000 125,866.000 350,000.000 350,000.000

13 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 
житлового будинку грн Розрахунок 123,144.000 123,144.000 387,600.000 387,600.000

14 середня вартість підсилення фундаменту одного житлового 
будинку грн Розрахунок 350,000.000 350,000.000

15 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової 
клітини грн Розрахунок 1,063.000 1,063.000 944.192 944.192

16 середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін грн. Розрахунок 964.000 964.000

17 середня вартість капітального ремонту 1 пог.м 
електромережі грн Розрахунок 524.752 524.752

18 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної 
стінки грн Розрахунок 4,196.000 4,196.000 2,692.308 2,692.308

19 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн Розрахунок 3,620.000 3,620.000 4,042.553 4,042.553
якості

1
питома вага кількості фасадів, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 2.162 2.162 5.000 5.000 1.101 1.101

2
питома вага кількості покрівель, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 11.905 11.905 14.368 14.368 1.702 1.702

3

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 9.541 9.541 26.000 26.000 3.571 3.571

4
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний 
ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту

% Розрахунок 0.553 0.553 0.629 0.629 0.620 0.620

5
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний 
ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту

% Розрахунок 8.347 8.347 12.639 12.639 1.737 1.737

6

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального 
ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що 
потребує ремонту

% Розрахунок 1.506 1.506 20.044 20.044 0.723 0.723

7

питома вага метражу міжповерхових перекриттів та 
перегородок, які планується замінити до метражу 
міжповерхових перекриттів та перегородок, які  потребують 
заміни

% Розрахунок 0.941 0.941

8
питома вага кількості сходових клітин, які планується 
відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту

% Розрахунок 20.101 20.101 7.895 7.895

9

питома вага кількості електрощитових, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості 
електрощитових, що потребує проведення капітального 
ремонту

% Розрахунок 2.412 2.412 10.000 10.000

10
питома вага кількості підпірних стінок, де планується 
проведення капітального ремонту до кількості, що потребує 
капітального ремонту

% Розрахунок 6.667 6.667 6.250 6.250

11

питома вага кількості житлових будинків, де планується 
проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості 
житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту 
відкосів.

% Розрахунок 36.098 36.098 11.905 11.905

12
питома вага кількості вхідних груп, які планується 
відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують 
ремонту

% Розрахунок 46.667 46.667

13
питома вага кількості електричних мереж на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту

% Розрахунок 14.000 14.000

14
питома вага метражу сходових клітин, де планується 
капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 17.998 17.998 5.967 5.967

15
питома вага кількості житлових будинків, де планується 
проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості 
житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту

% Розрахунок 40.000 40.000

16
питома вага метражу підпірної стінки, де планується 
проведення капітального ремонту до метражу, що потребує 
капітального ремонту

% Розрахунок 5.137 5.137 15.294 15.294

17 питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до 
метражу вікон, що потребують заміни % Розрахунок 12.638 12.638 16.799 16.799

18
питома вага метражу зовнішніх стін, де планується 
утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує 
утеплення

% Розрахунок 16.199 16.199

19
питома вага довжини електромереж, де планується 
проведення ремонту, до довжини електромереж, що 
потребує ремонту

% Розрахунок 8.026 8.026

Завдання 12 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат

1
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та 
благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій 
території

грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 1,900,000.000 1,900,000.000

2 Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує 
проведення робіт з капітального ремоту та благоустрою кв. м. Звітність установ 1,002.800 1,002.800 850.000 850.000

3
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та 
благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій 
території

грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 249,892.000 249,892.000

продукту

1
Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій 
планоується проведення робіт з капітального ремоту та 
благоустрою

кв. м. Звітність установ 1,002.800 1,002.800 500.000 500.000

ефективності

1 середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1  
кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн Розрахунок 3,800.000 3,800.000

2 середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1  
кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн. Розрахунок 249.000 249.000 Аркуш 7 з 112



якості

1

питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій 
територій, яку заплановановано відремонтувати та 
благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та 
благоустрою

% Розрахунок 100.000 100.000 58.824 58.824

2) результативні показники бюджетної програми у  2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний 

фонд разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"

затрат

1
витрати на реалізацію громадського проєкту № 795  
"Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. 
Михайлівський, 9Б"

грн. Рішення Київради

продукту

1 Кількість спортивних майданчиків, які заплановано 
облаштувати од. Кошторисна документація

ефективності
1 Середні витрати на облаштування одного майданчику грн. Розрахунок

якості
1 Рівень готовності  проєкту % акти виконаних робіт

Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»
затрат

1
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 992 
«Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові 
майданчики»

грн. Рішення Київради

продукту

1 Кількість спортивно-ігрових майданчиків, які заплановано 
облаштувати од. Кошторисна документація

ефективності
1 Середні витрати на облаштування одного майданчику грн. Розрахунок

якості
1 Рівень готовності  проєкту % акти виконаних робіт

Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»
затрат

1 Витрати на реалізацію громадського проєкту № 788 
«Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12» грн. Рішення Київради

продукту

1 Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати од. Кошторисна документація

ефективності
1 Середні витрати на облаштування одного майданчику грн. Розрахунок

якості
1 Рівень готовності  проєкту % акти виконаних робіт

Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 3\5»
затрат

1 Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2114 
«Благоустрій дворику Невська 3\5» грн. Рішення Київради

продукту

1 Площа території, на якій планується проведення робіт з 
благоустрою кв.м. Кошторисна документація

ефективності
1 Середня вартість 1 кв. м з  благоустрою території грн. Розрахунок

якості
1 Рівень готовності  проєкту % акти виконаних робіт

Завдання 5 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
затрат

1 Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 66,924,171.000 66,924,171.000 70,531,384.000 70,531,384.000

2 Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів кв.м статистична звітність 1,722,400.000 1,722,400.000 1,722,400.000 1,722,400.000

3 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що потребує відновлення кв.м Звітність установ 592,726.000 592,726.000 525,781.100 525,781.100

продукту

1 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що планується відновити кв.м. Звітність установ 66,937.900 66,937.900 70,449.300 70,449.300

ефективності

1 Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття 
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів грн Розрахунок 1,000.000 1,000.000 1,001.000 1,001.000

якості

1

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів, що планується 
відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів, що потребує 
відновлення

% Розрахунок 11.293 11.293 13.399 13.399

Завдання 6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків  (разом), в тому числі: грн. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 15,778,500.000 15,778,500.000 16,628,961.000 16,628,961.000

2 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 6,278,000.000 6,278,000.000 6,928,000.000 6,928,000.000

3 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 7,180,961.000 7,180,961.000

4 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-
водопостачання та водовідведення грн. Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА 7,350,000.000 7,350,000.000 2,520,000.000 2,520,000.000

5 витрати на проведення капітального ремонту електромереж грн. Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА 2,150,500.000 2,150,500.000

6 загальна кількість покрівель од Звітність установ 1,442.000 1,442.000 1,442.000 1,442.000
7 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 1,442.000 1,442.000

8 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення од Звітність установ 1,442.000 1,442.000 1,442.000 1,442.000

9 загальна кількість електромереж од Звітність установ 1,442.000 1,442.000 Аркуш 8 з 112



10 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 1,208,220.000 1,208,220.000 1,208,220.000 1,208,220.000
11 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 503,298.000 503,298.000

12 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення пог.м. Звітність установ 3,020,867.000 3,020,867.000 3,020,867.000 3,020,867.000

13 загальна довжина електромереж тис. пог. м Звітність установ 1,935.000 1,935.000
14 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 222.000 222.000 210.000 210.000
15 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 127.000 127.000

16 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту од Звітність установ 242.000 242.000 224.000 224.000

17 кількість електромереж, що потребують ремонту од Звітність установ 647.000 647.000
18 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 191,124.000 191,124.000 183,274.000 183,274.000
19 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 44,826.000 44,826.000

20 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 605,292.000 605,292.000 594,642.000 594,642.000

21 довжина електричних мереж, що потребують ремонту пог.м. Звітність установ 908,330.000 908,330.000
продукту

1 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 12.000 12.000 10.000 10.000

2 кількість  сходових клітин, що планується відремонтувати од. Звітність установ 14.000 14.000

3 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати од. Звітність установ 18.000 18.000 11.000 11.000

4 кількість електромереж, що планується відремонтувати од. Звітність установ 17.000 17.000
5 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 7,850.000 7,850.000 8,174.000 8,174.000
6 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 8,033.000 8,033.000

7 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 10,650.000 10,650.000 3,549.000 3,549.000

8 довжина електричних мереж, що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ 2,560.000 2,560.000

ефективності
1 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн. Розрахунок 523,167.000 523,167.000 692,800.000 692,800.000
2 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн. Розрахунок 512,926.000 512,926.000

3 середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн. Розрахунок 408,333.000 408,333.000 229,091.000 229,091.000

4 середня вартість ремонту 1 електромережі грн. Розрахунок 126,500.000 126,500.000
5 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн. Розрахунок 800.000 800.000 848.000 848.000

6 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової 
клітини грн. Розрахунок 894.000 894.000

7 середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн. Розрахунок 690.000 690.000 710.000 710.000

8 середня вартість капітального ремонту 1 пог.м 
електромережі грн. Розрахунок 840.000 840.000

якості

1
питома вага кількості покрівель, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 5.405 5.405 4.762 4.762

2
питома вага кількості сходових клітин, які планується 
відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують 
проведення капітального ремонту

% Розрахунок 11.024 11.024

3

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 7.438 7.438 4.911 4.911

4
питома вага кількості електричних мереж на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості електричних 
мереж, що потребують проведенню капітального ремонту

% Розрахунок 2.628 2.628

5
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний 
ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту

% Розрахунок 4.107 4.107 4.460 4.460

6 питома вага метражу сходових клітин, що планується 
відремонтувати до загального метражу сходових клітин % Розрахунок 17.920 17.920

7

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального 
ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що 
потребує ремонту

% Розрахунок 1.759 1.759 0.597 0.597

8

питома вага довжини електричних мереж на яких 
планується проведення капітального ремонту до довжини 
електричних мереж, що потребують проведенню 
капітального ремонту

% Розрахунок 0.282 0.282

Завдання 7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових 
будинків грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА

2 витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА

3 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА

4 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-
водопостачання та водовідведення грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА

5 Витрати на проведення заміни міжроверхових перекриттів та 
перегородок у житлових будинках грн Рішення КМР,  

Розпорядження КМДА
6 загальна кількість фасадів од Звітність установ
7 загальна кількість покрівель од Звітність установ

8 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення од Звітність установ

9 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ
10 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ

11 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення пог.м. Звітність установ

12 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ
13 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ

14 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту од Звітність установ

15 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ
16 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ

17 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що потребують ремонту пог.м. Звітність установ
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18 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що 
потребують заміни кв.м. Звітність установ

продукту
1 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ
2 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ

3 кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати од. Звітність установ

4 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ
5 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ

6 довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 
що планується відремонтувати пог.м. Звітність установ

7 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що 
планується замінити кв.м Звітність установ

ефективності
1 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн Розрахунок
2 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок

3 середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн Розрахунок

4 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн Розрахунок
5 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн Розрахунок

6 середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-
,водопостачання та водовідведення грн Розрахунок

7 середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових 
перекриттів та перегородок грн Розрахунок

якості

1
питома вага кількості фасадів, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок

2
питома вага кількості покрівель, на яких планується 
проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що 
потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок

3

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, на яких планується проведення 
капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок

4
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний 
ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту

% Розрахунок

5
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний 
ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального 
ремонту

% Розрахунок

6

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення, де планується проведення капітального 
ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що 
потребує ремонту

% Розрахунок

7

питома вага метражу міжповерхових перекриттів та 
перегородок, які планується замінити до метражу 
міжповерхових перекриттів та перегородок, які  потребують 
заміни

% Розрахунок

Завдання 8 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат

1
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та 
благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій 
території

грн Рішення КМР,  
Розпорядження КМДА

2 Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує 
проведення робіт з капітального ремоту та благоустрою кв. м. Звітність установ

продукту

1
Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій 
планоується проведення робіт з капітального ремоту та 
благоустрою

кв. м. Звітність установ

ефективності

1 середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1  
кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території грн Розрахунок

якості

1

питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій 
територій, яку заплановановано відремонтувати та 
благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та 
благоустрою

% Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці
(грн)

Напрями використання бюджетних коштів
2018 рік (звіт) 2019 рік 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд загальний фонд спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд загальний фонд спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників
2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фондзатверджено фактично 

зайняті затверджено фактично 
зайняті затверджено фактично 

зайняті затверджено фактично 
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Усього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х Х Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом (4+5) загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом (7+8) загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом (10+11)
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1

Комплексна цільова програма підвищення 
енергоефективності та розвитку житлово-
комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки

Рішення Київської міської ради від 
17.04.2016 № 232/232 53,260,154 53,260,154 92,808,706 92,808,706 78,622,180 78,622,180

УСЬОГО 53,260,154 53,260,154 92,808,706 92,808,706 78,622,180 78,622,180

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом (4+5) загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Комплексна цільова програма підвищення 
енергоефективності та розвитку житлово-
комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки

Рішення Київської міської ради від 
17.04.2016 № 232/232 82,702,671 82,702,671 87,160,345 87,160,345

УСЬОГО 82,702,671 82,702,671 87,160,345 87,160,345

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у  2018  - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкту (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 
об'єкту

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік  (прогноз) 2022 рік (прогноз)

посилання на 
пункт, розділ 
МЦП (дата, 

номер та назва 
документа)

документ, що 
підтверджує 
належність 
об`єкта до 

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста 
Києва (крім 

нового 

документ про 
оформлення 

права на 
земельну 

ділянку, дата та 
номер рішення 
КМР (тільки в 

разі нового 
будівництва)

документ про 
затвердження 

ПКД

підствава для 
виконання робіт 
(розпорядження 

КМДА або 
дефектний акт, 
дата та номер)

пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності               
       об'єкта  

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності               
    об'єкта  на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності               
     об'єкта  на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності               
      об'єкта  на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд 

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної 

готовності               
        об'єкта  

на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4916011    Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
397,910,077 55,569,869 93,103,392 79,373,800 82,702,671 87,160,345

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ 1,273,193 1,273,193

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ 01.01.2018 - 
31.12.2018

1,273,193 1,273,193 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
18.07.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАНЕЛЕЙ 
ПЕРЕКРИТТЯ, СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ЖБ

550,000 550,000

Капітальний ремонт підсилення міжповерхового 
перекриття ж/б на вул. Я.Корчака, 60

01.01.2020 - 
31.12.2020

550,000 550,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІНОК 
ЖБ

475,886 125,886 350,000

капітальний ремонт підпірної стіни на вул. 
Новоукраїнська, 5

01.01.2018 - 
31.12.2018

125,886 125,886 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
18.06.2017
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Капітальний ремонт підпірної стіни на вулиці 
Гоголівській, 37/2

01.01.2019 - 
31.12.2019

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

БЛАГОУСТРІЙ  ПРИБУДИНКОВОЇ  ТЕРИТОРІЇ 2,149,892 249,892 1,900,000

БЛАГОУСТРІЙ  ПРИБУДИНКОВОЇ  ТЕРИТОРІЇ 01.01.2018 - 
31.12.2018

249,892 249,892 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
28.06.2017

Капітальний ремонт та благоустрій прибудинкової 
території на вул. Щербаківського, 51-В

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,900,000 1,900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКІВ

3,272,289 213,583 3,058,706

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКІВ

01.01.2018 - 
31.12.2018

213,583 213,583 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
18.07.2017
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Облаштування спортивних майданчиків по вул. 
Теліги Олени, 45-А

01.04.2019 - 
31.12.2019

3,058,706 3,058,706 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

02.08.2019

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ПІДСИЛЕННЯ) 
ФУНДАМЕНТУ ЖБ

700,000 700,000

Капітальний ремонт (підсилення) фундаменту по 
вулиці Петлюри Симона, 22

01.01.2019 - 
31.12.2019

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт (підсилення) фундаменту по 
провулку Михайлівський, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ 5,228,740 3,623,740 105,000 1,500,000

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ 01.01.2018 - 
31.12.2018

3,623,740 3,623,740 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
25.06.2017
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Капітальний ремонт фасада на просп. Перемоги, 29 01.01.2020 - 
31.12.2020

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

Капітальний ремонт фасада на вул. Білоруська, 26 01.01.2020 - 
31.12.2020

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

Капітальний ремонт фасадів по вулиці 
авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

10,000 10,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт фасадів по вул. Теліги Олени, 
17

01.01.2019 - 
31.12.2019

45,000 45,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт фасадів по вул. Щусєва, 4 01.01.2019 - 
31.12.2019

50,000 50,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

ЗАМІНА ВІКОН ЖБ 11,050,674 9,112,674 1,938,000
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ЗАМІНА ВІКОН ЖБ 01.01.2018 - 
31.12.2018

9,112,674 9,112,674 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
22.07.2017

Заміна вікон на вул. Білоруська, 17 01.07.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

28.08.2019

Заміна вікон на вулиці Борщагівській, 14-А 01.01.2019 - 
31.12.2019

408,000 408,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.06.2019

Заміна вікон на провулку Брест-Литовському, 6/10 01.01.2019 - 
31.12.2019

780,000 780,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Заміна вікон на провулку Політехнічному, 1/33 01.01.2019 - 
31.12.2019

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

04.09.2019
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Заміна вікон по вулиці Білоруській 28-А 01.01.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.06.2019

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 390,000 390,000

Облаштування ігрових майданчиків на вулиці 
Подвойського, 2

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Облаштування ігрових майданчиків на вулиці 
Подвойського, 7, 7-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Облаштування ігрових майданчиків по вул. Грекова 
Академіка, 3/1

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Облаштування ігрових майданчиків по вул. 
Подвойського,10

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019
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Облаштування ігрових майданчиків по вулиці 
Сальського Володимира, 23

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Облаштування ігрових майданчиків по вул. 
Дегтярівська,58

01.01.2019 - 
31.12.2019

65,000 65,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ

3,356,021 2,309,715 294,686 751,620

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ № 486

01.01.2018 - 
31.12.2018 376,552 376,552 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ № 663

01.01.2018 - 
31.12.2018 1,933,163 1,933,163 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік
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Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 
"Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. 

Михайлівський, 9Б

01.01.2020 - 
31.12.2020 151,200 151,200 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік

Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 
"Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12"

01.01.2020 - 
31.12.2020 130,920 130,920 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік

Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 
"Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові 

майданчики"

01.01.2020 - 
31.12.2020 399,500 399,500 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік
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Забезпечення реалізації громадського проекту № 
2114 "Благоустрій дворику Невська, 3/5"

01.01.2020 - 
31.12.2020 70,000 70,000 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2020 
рік

Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 
"Безпечна арка"

01.01.2019 - 
31.12.2019 96,000 96,000 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2019 
рік

Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 
"Дитячий майданчик для найменших""

01.01.2019 - 
31.12.2019 98,702 98,702 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2019 
рік
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Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 
"Паркан на дитячий майданчик по вулиці 

Сальського Володимира, 5"

01.01.2019 - 
31.12.2019 99,984 99,984 100

Відповідно до 
Положення про 

Громадський 
бюджет міста 

Києва 
затвердженого 

рішенням 
Київської міської 

ради від 
17.04.2018 № 

436/4500 «Про 
внесення змін до 

рішення 
Київської міської 

ради від 
22.12.2016 № 

787/1791 «Про 
затвердження 

Положення про 
громадський 
бюджет м. 

Києва» визначено 
проект-

переможець 
громадського 

бюджету на 2019 
рік

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ

4,616,471 1,315,971 1,150,000 2,150,500

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ

01.01.2018 - 
31.12.2018

1,315,971 1,315,971 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
02.07.2017

Капітальний ремонт електричних мереж 
житлових будинків на умовах співфінансування

01.01.2021 - 
31.12.2021

2,150,500 2,150,500 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці  Теліги Олени, 17

01.01.2019 - 
31.12.2019

120,000 120,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

10.07.2019
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Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці  Теліги Олени, 17-А

01.07.2019 - 
31.12.2019

120,000 120,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

04.09.2019

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці Дегтярівській, 43/5

01.01.2019 - 
31.12.2019

90,000 90,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

04.09.2019

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці Деревлянській, 14

01.04.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.07.2019

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці Ольжича, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

120,000 120,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

30.09.2019

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці Шулявській, 20/22

01.01.2019 - 
31.12.2019

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

31.07.2019
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Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на вулиці Щусєва, 34/1

01.01.2019 - 
31.12.2019

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

30.09.2019

Капітальний ремонт електричних мереж / 
електрощитових на провулку Артилерійському, 5-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.07.2019

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ

8,000,000 3,000,000 5,000,000

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку на 
вул. Бульварно-Кудрявська, 19

01.07.2019 - 
31.12.2019

876,400 876,400 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

25.05.2019

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
вул. Винниченка, 16

01.07.2019 - 
31.12.2019

292,500 292,500 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

24.02.2019
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Салютна, 6

01.07.2019 - 
31.12.2019

504,000 504,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

14.04.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж 
житлового будинку на  вул. Салютна, 6

01.07.2019 - 
31.12.2019

454,600 454,600 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

14.04.2019

Капітальний ремонт заміна вікон на  вул. І.Франка, 
8/10

01.07.2019 - 
31.12.2019

80,500 80,500 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

24.04.2019

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Бульварно-Кудрявська, 51

01.07.2019 - 
31.12.2019

792,000 792,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

26.02.2019
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Ж. Жабаєва, 2

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,247,400 1,247,400 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку № 1 
від 20.06.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж на вул. 
О.Теліги, 1-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

294,200 294,200 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку № 16-

6-19 від 16.09.2019

Капітальний ремонт сходових клітин житловвого 
будинку на вул. Софіївська, 16/16

01.01.2020 - 
31.12.2020

71,400 71,400 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку від 

08.07.2019

Капітальний ремонт сходових клітин житловвого 
будинку на вул. Тургенівська, 35-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

74,550 74,550 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Протокол зборів 
співвласників 

багатоквартирно
го будинку  від 

29.08.2019
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Капітальний ремонт житлового будинку на 
співфінансування

01.01.2020 - 
31.12.2020

3,312,450 3,312,450 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН 
ЖБ

24,201,210 13,281,249 3,739,000 7,180,961

Капітальний ремонт сходових клітин по 
проспекту Перемоги, 70

01.01.2019 - 
31.12.2019

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

22.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вулиці 
Сальського Володимира, 27

01.01.2019 - 
31.12.2019

240,000 240,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Щусєва, 42

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019
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Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Щусєва, 28

01.01.2019 - 
31.12.2019

120,000 120,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Хохлових Сім`ї, 1

01.01.2019 - 
31.12.2019

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

20.05.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Табірна, 40

01.01.2019 - 
31.12.2019

268,000 268,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

21.08.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Паркова-Сирецька, 8

01.01.2019 - 
31.12.2019

420,000 420,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Орловська, 15

01.01.2019 - 
31.12.2019

280,000 280,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

21.07.2019
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Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Ольжича, 10

01.01.2019 - 
31.12.2019

130,000 130,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Дорогожицька, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

280,000 280,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Дегтярівська, 45

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.09.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Дегтярівська, 15-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

250,000 250,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт сходових клітин по вул. 
Білоруська, 23

01.01.2019 - 
31.12.2019

401,000 401,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.06.2019
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Капітальний ремонт сходових клітин на вул. 
Чорновола В'ячеслава, 26/2

01.07.2019 - 
31.12.2019

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

30.08.2019

Капітальний ремонт сходових клітин на вул. 
Черняховського, 12

01.07.2019 - 
31.12.2019

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт сходових клітин житлових 
будинків на умовах співфінансування

01.01.2022 - 
31.12.2022

7,180,961 7,180,961 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН 
ЖБ

01.01.2018 - 
31.12.2018

13,281,249 13,281,249 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
27.05.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ 35,428,452 11,510,052 8,812,400 1,900,000 6,278,000 6,928,000
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капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Дорогожицька, 16

01.01.2020 - 
31.12.2020

244,000 244,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

Капітальний ремонт покрівлі по проспекту  
Перемоги, 29

01.01.2019 - 
31.12.2019

243,000 243,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

09.04.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вулиці Рибалка 
Маршала, 3

01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

22.07.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вулиці 
Берлінського Максима, 31

01.01.2019 - 
31.12.2019

360,000 360,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

10.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вулиці 
авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

14.06.2019
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Капітальний ремонт покрівлі по вулиці  Сальського 
Володимира, 27

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

23.04.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вулиці  
Гаврилишина Богдана , 13/2

01.01.2019 - 
31.12.2019

355,000 355,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

30.05.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул. 
Щербаківського Данила, 32/38

01.07.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул. Грекова, 3, 
корп. 1

01.04.2019 - 
31.12.2019

140,000 140,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

27.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  
Щербаківського Данила,42/44

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019
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Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Щусєва, 35 01.01.2019 - 
31.12.2019

465,000 465,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.08.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  
Щербаківського Данила, 68-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

11.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  
Щербаківського Данила, 41

01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

10.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Туполєва 
Академіка, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

449,400 449,400 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

25.09.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Туполєва 
Академіка 18-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

250,000 250,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

04.09.2019
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Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Табірна, 40 01.01.2019 - 
31.12.2019

570,000 570,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

27.05.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  
Новоукраїнська,5

01.01.2019 - 
31.12.2019

420,000 420,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

10.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  
Краснодарська, 45

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

22.07.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Кирпоноса, 
11/10

01.01.2019 - 
31.12.2019

250,000 250,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

11.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Естонська, 36 01.01.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019
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Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Дегтярівська, 
35/9

01.04.2019 - 
31.12.2019

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Глібова,4/10 01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

25.09.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Глібова, 2 01.01.2019 - 
31.12.2019

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

17.04.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Бульварно-
Кудрявська, 19

01.01.2019 - 
31.12.2019

450,000 450,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі по вул.  Берлинського 
Максима, 23/8-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

230,000 230,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

14.06.2019
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Капітальний ремонт покрівлі по вуиці  Чорновола 
В`ячеслава, 33/30

01.01.2019 - 
31.12.2019

630,000 630,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.06.2019

Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків 
на умовах співфінансування

01.01.2022 - 
31.12.2022

6,928,000 6,928,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,

Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків 
на умовах співфінансування

01.01.2021 - 
31.12.2021

6,278,000 6,278,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Чорновола, 14

01.01.2020 - 
31.12.2020

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,
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капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Українська, 1/3

01.01.2020 - 
31.12.2020

356,000 356,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
на вул. Нагірна, 8/32

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ 01.01.2018 - 
31.12.2018

11,510,052 11,510,052 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
17.05.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ

25,576,983 5,741,383 5,815,600 4,150,000 7,350,000 2,520,000

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Білоруській, 28-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.08.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Грекова Академіка, 

5

01.01.2019 - 
31.12.2019

110,000 110,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Дегтярівській, 45

01.01.2019 - 
31.12.2019

156,000 156,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

02.08.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Новоукраїнській, 5

01.01.2019 - 
31.12.2019

140,000 140,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Руданського 

Степана, 1-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

140,000 140,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.08.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Ружинській, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

11.06.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Салютній, 25

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Теліги Олени, 17

01.01.2019 - 
31.12.2019

104,000 104,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

18.09.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Теліги Олени, 39-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

126,000 126,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Теліги Олени, 43

01.01.2019 - 
31.12.2019

111,000 111,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Турчина Ігоря, 1/15

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Українській, 1/3

01.01.2019 - 
31.12.2019

126,000 126,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.06.2019
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Цедіка Антона, 11

01.01.2019 - 
31.12.2019

75,000 75,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Щусєва, 34/1

01.01.2019 - 
31.12.2019

84,000 84,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Щусєва, 42

01.01.2019 - 
31.12.2019

84,000 84,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Щусєва, 44

01.01.2019 - 
31.12.2019

175,000 175,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на проспекті Перемоги, 18

01.01.2019 - 
31.12.2019

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.06.2019
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на проспекті Перемоги, 60

01.01.2019 - 
31.12.2019

180,000 180,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

04.10.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) по вулиці Туполєва 

Академіка, 18-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ

01.01.2018 - 
31.12.2018

5,741,383 5,741,383 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
18.07.2017

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Тургенєвська, 29/33

01.01.2020 - 
31.12.2020

600,000 600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Парково-Сирецька, 12-

А

01.01.2020 - 
31.12.2020

75,000 75,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

 Аркуш 39 з 112



капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Саксаганського, 131-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

75,000 75,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Д.Щербаківського, 

61(друга черга)

01.01.2020 - 
31.12.2020

530,000 530,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Січових Стрільців, 

59/65

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,450,000 1,450,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Турчина, 8

01.01.2020 - 
31.12.2020

600,000 600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Трудова, 7-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,
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капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Дегтярівська, 43/4

01.01.2020 - 
31.12.2020

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО,каналізація) на вул. Дегтярівська, 45

01.01.2020 - 
31.12.2020

270,000 270,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
від 20.07.2019,

Капітальний ремонт інженерних мереж 
житлових будинків на умовах співфінансування

01.01.2021 - 
31.12.2021

7,350,000 7,350,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

Капітальний ремонт інженерних мереж 
житлових будинків на умовах співфінансування

01.01.2022 - 
31.12.2022

2,520,000 2,520,000 100

Рішення 
Київської 

міської Ради від 
22.12.2016 № 

780/1784 "Про 
затвердження 

Положення 
про 

співфінансуванн
я 

реконструкції, 
реставрації, 
проведення 

капітальних 
ремонтів, 

технічного 
переоснащення 

спільного 
майна у 

багатоквартир
них будинках 
міста Києва"

,
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці  Щербаківського 

Данила, 61

01.04.2019 - 
31.12.2019

650,600 650,600 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) по вулиці Туполєва 

Академіка, 18-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці  Щербаківського 

Данила, 32/38

01.01.2019 - 
31.12.2019

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

16.09.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці  Щербаківського 

Данила, 49-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

11.06.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці  Щербаківського 

Данила, 61-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

12.06.2019
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Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Андрющенка 

Григорія, 4-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

05.08.2019

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 
ГВП, ЦО, каналізація) на вулиці Багговутівській, 36

01.01.2019 - 
31.12.2019

454,000 454,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

08.07.2019

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО 
ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА 

ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ
271,640,266 6,812,531 63,750,000 63,622,180 66,924,171 70,531,384

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 13/1

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 13

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,
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Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 12/16

01.01.2021 - 
31.12.2021

2,200,000 2,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 11

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 10

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,700,000 1,700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 24

01.01.2021 - 
31.12.2021

900,000 900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 22-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

900,000 900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,
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Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 22-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

750,000 750,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 22

01.01.2021 - 
31.12.2021

650,000 650,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 20-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 20-Б

01.01.2021 - 
31.12.2021

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 18

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,610,000 1,610,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,
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Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 16-Ж

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 16-Д

01.01.2021 - 
31.12.2021

650,000 650,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 16-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Туполєва 
Академіка, 16-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на бульв. 
Шевченка Тараса, 48-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

2,200,000 2,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 46 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на бульв. 
Шевченка Тараса, 44

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,100,000 1,100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на бульв. 
Шевченка Тараса, 36-Б,В

01.01.2021 - 
31.12.2021

900,000 900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Тургенєвській, 26-28

01.01.2019 - 
31.12.2019

271,750 271,750 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкової території та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Саксаганського, 88

01.07.2019 - 
31.12.2019

120,000 120,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Макарівська, 1

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,150,000 1,150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 47 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Лисенка, 3

01.01.2021 - 
31.12.2021

837,871 837,871 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Кудрявська, 8-Б

01.01.2021 - 
31.12.2021

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Кудрявська, 8-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,300,000 1,300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Кудрявська, 31/33

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,600,000 1,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Кудрявська, 27/29

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 48 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Костельна, 
9

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,600,000 1,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Костельна, 
7

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,250,000 1,250,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Зоологічна, 
8

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Зоологічна, 
6-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

450,000 450,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Зоологічна, 
4,  4-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

3,500,000 3,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 49 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Зоологічна, 
12/15

01.01.2021 - 
31.12.2021

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 4

01.01.2021 - 
31.12.2021

3,300,000 3,300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 3/2

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,300,000 1,300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 3/1

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 3

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 50 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 2/20

01.01.2021 - 
31.12.2021

2,300,000 2,300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 1

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,200,000 1,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довженка 
Олександра, 14

01.01.2021 - 
31.12.2021

3,800,000 3,800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 14

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Гаврилишина Богдана, 13/2

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 51 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Невській, 7-
А

01.01.2019 - 
31.12.2019

502,361 502,361 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Невській, 7

01.01.2019 - 
31.12.2019

501,251 501,251 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Муромській, 9

01.01.2019 - 
31.12.2019

16,875 16,875 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Кудрявській, 12

01.01.2019 - 
31.12.2019

380,524 380,524 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Краснодарській, 47/1

01.01.2019 - 
31.12.2019

111,139 111,139 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 52 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Коцюбинського Михайла, 9

01.01.2019 - 
31.12.2019

682,242 682,242 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Котарбінського Вільгельма, 23

01.01.2019 - 
31.12.2019

579,092 579,092 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Котарбінського Вільгельма, 19

01.01.2019 - 
31.12.2019

577,003 577,003 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Котарбінського Вільгельма, 17

01.01.2019 - 
31.12.2019

442,585 442,585 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Котарбінського Вільгельма, 15

01.01.2019 - 
31.12.2019

244,712 244,712 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 53 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Костельна, 
6

01.01.2019 - 
31.12.2019

354,942 354,942 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Корчака 
Януша, 7/2

01.01.2019 - 
31.12.2019

619,595 619,595 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Коперніка, 
29

01.01.2019 - 
31.12.2019

446,746 446,746 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Коперніка, 
17

01.01.2019 - 
31.12.2019

501,343 501,343 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Коперніка, 
13/15

01.01.2019 - 
31.01.2019

721,415 721,415 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 54 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Кирпоноса,13

01.01.2019 - 
31.12.2019

48,626 48,626 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Ісаакяна, 2

01.01.2019 - 
31.12.2019

578,856 578,856 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Зоологічній, 
4

01.01.2019 - 
31.12.2019

621,431 621,431 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Желябова, 
10

01.01.2019 - 
31.12.2019

605,196 605,196 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Естонській, 
5

01.01.2019 - 
31.12.2019

337,670 337,670 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 55 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дорогожицькій, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

699,438 699,438 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Сальського 
Володимира, 27

01.01.2019 - 
31.12.2019

315,986 315,986 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Сальського 
Володимира, 25

01.01.2019 - 
31.12.2019

49,688 49,688 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саксаганського, 131-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

620,878 620,878 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Ружинській, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

308,686 308,686 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 56 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Ружинській, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

88,278 88,278 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки,

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Ружинській, 10

01.01.2019 - 
31.12.2019

383,658 383,658 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ризькій, 8

01.01.2019 - 
31.12.2019

451,051 451,051 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ризькій, 18

01.01.2019 - 
31.12.2019

313,688 313,688 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ризькій, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

535,752 535,752 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 57 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Пушкінській, 39

01.01.2019 - 
31.12.2019

744,019 744,019 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Половецькій, 7/13

01.01.2019 - 
31.12.2019

455,379 455,379 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Половецькій, 14

01.01.2019 - 
31.12.2019

397,211 397,211 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Підгірній, 
12

01.01.2019 - 
31.12.2019

19,955 19,955 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Пирогова, 
5-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

109,577 109,577 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 58 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Печенізькій, 34

01.01.2019 - 
31.12.2019

401,030 401,030 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Парково-
Сирецькій, 15-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

447,122 447,122 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Парково-
Сирецькій, 15

01.01.2019 - 
31.12.2019

256,457 256,457 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Орловській, 
15

01.01.2019 - 
31.12.2019

378,130 378,130 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ольжича, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

100,547 100,547 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 59 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ольжича, 
14

01.01.2019 - 
31.12.2019

289,061 289,061 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Невській, 7-
Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

501,516 501,516 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 28

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 17

01.01.2022 - 
31.12.2022

750,000 750,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 11

01.01.2022 - 
31.12.2022

650,000 650,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 60 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 47-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 9

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 47

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 16

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 10-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 61 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Стеценка, 
13

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Черняхівського, 12

01.01.2022 - 
31.12.2022

600,000 600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Черняхівського, 4

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Борщагівська, 14-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

2,000,000 2,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 15

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 62 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Цедіка 
Антона, 11

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Я.Корчака, 
16

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.  Толбухіна, 
8

01.01.2022 - 
31.12.2022

650,000 650,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Толбухіна, 4

01.01.2022 - 
31.12.2022

600,000 600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Дудника, 2

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 63 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Гончарова, 
21

01.01.2022 - 
31.12.2022

3,000,000 3,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на пров. 
Артилерійський, 5-Б

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Артилерійський, 3

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 35, 37

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,900,000 1,900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

,
Дефектний акт 

№б/н від 
13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Політехнічний, 1/33, 3, 3-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

2,480,000 2,480,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

,
Дефектний акт 

№б/н від 
13.05.2019,

 Аркуш 64 з 112



Кап.рем.асф.пок.прибуд.тер.та 
внутрішньокв.проїз.на вул. Туполєва Академіка, 16-

Ж

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,394,000 1,394,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

,
Дефектний акт 

№б/н від 
13.05.2019,

Кап.рем.асф.пок.прибуд.тер.та 
внутрішньокв.проїз.на вул. Табірна, 40

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,240,000 1,240,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

,
Дефектний акт 

№б/н від 
13.05.2019,

Кап.рем.асф.пок.прибуд.тер.та 
внутрішньокв.проїз.на вул. Табірна, 46

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,240,000 1,240,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

,
Дефектний акт 

№б/н від 
13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Михайлівська, 22

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 14-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,602,000 1,602,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 65 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 
13-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

5,200,000 5,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. О.Гончара, 
55

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Бехтерівський, 10, 12, 14

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,182,074 1,182,074 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Кирило-
Мефодіївська, 7

01.01.2022 - 
31.12.2022

777,310 777,310 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Обсерваторна, 9

01.01.2022 - 
31.12.2022

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 66 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Обсерваторна, 8

01.01.2022 - 
31.12.2022

2,600,000 2,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Обсерваторна, 5

01.01.2022 - 
31.12.2022

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Пимоненка, 
14

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,700,000 1,700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Пимоненка, 
12

01.01.2022 - 
31.12.2022

750,000 750,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Прорізна, 
12

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 67 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Прорізна, 
10

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,600,000 1,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 20/24

01.01.2022 - 
31.12.2022

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 32

01.01.2022 - 
31.12.2022

650,000 650,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Рейтарська, 30

01.01.2022 - 
31.12.2022

750,000 750,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Багговутівська, 32

01.01.2022 - 
31.12.2022

170,000 170,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 68 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Багговутівська, 3-15-Б

01.01.2022 - 
31.12.2022

2,200,000 2,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 57-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

286,300 286,300 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 37-Д

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Салютна, 
27

01.01.2021 - 
31.12.2021

450,000 450,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 12

01.01.2021 - 
31.12.2021

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 69 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 21

01.01.2021 - 
31.12.2021

530,000 530,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Обсерваторна, 13/15

01.01.2021 - 
31.12.2021

350,000 350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Павловська, 4-8

01.01.2021 - 
31.12.2021

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 53-В

01.01.2021 - 
31.12.2021

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Тешебаєва, 
1

01.01.2021 - 
31.12.2021

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 70 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Краснодарська, 44

01.01.2021 - 
31.12.2021

100,000 100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 55

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,260,000 1,260,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 53-Г

01.01.2021 - 
31.12.2021

300,000 300,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовська, 6/42

01.01.2021 - 
31.12.2021

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Чорновола, 
30

01.01.2021 - 
31.12.2021

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 71 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Політехнічна, 5

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,200,000 1,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Лук"янівска, 21

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,800,000 1,800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Новоукраїнська, 5

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,600,000 1,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Новоукраїнська, 2/6

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,800,000 1,800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Новоукраїнська, 1/3-А

01.01.2021 - 
31.12.2021

1,200,000 1,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 72 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Артилерійський, 1

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Артилерійський, 5

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 30

01.01.2022 - 
31.12.2022

5,000,000 5,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Володимирська, 18/2

01.01.2022 - 
31.12.2022

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 
12-Г

01.01.2022 - 
31.12.2022

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 73 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 4

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,400,000 1,400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 3

01.01.2022 - 
31.12.2022

550,000 550,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 2-
А

01.01.2022 - 
31.12.2022

450,000 450,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 
2/17

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,100,000 1,100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина, 10

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,100,000 1,100,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 74 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 44

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 42

01.01.2022 - 
31.12.2022

500,000 500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 14

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,080,000 1,080,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 12

01.01.2022 - 
31.12.2022

2,348,000 2,348,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 10

01.01.2022 - 
31.12.2022

3,013,000 3,013,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 75 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бульаварно-
Кудрявська, 32

01.01.2022 - 
31.12.2022

805,000 805,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бульварно-
Кудрявська, 16

01.01.2022 - 
31.12.2022

616,000 616,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Багговутівська, 3-15-А

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,900,000 1,900,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бульварно-
Кудрявська, 14-а

01.01.2022 - 
31.12.2022

518,000 518,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бульварно-
Кудрявська, 5-а

01.01.2022 - 
31.12.2022

150,000 150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 76 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Багговутівська, 4

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,550,000 1,550,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Багговутівська, 38

01.01.2022 - 
31.12.2022

1,160,000 1,160,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО 
ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА 

ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ

01.01.2018 - 
31.12.2018

6,812,531 6,812,531 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
18.06.2017

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 39, 41

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,718,220 1,718,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 33

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,350,000 1,350,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 77 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Черкаська, 
11

01.01.2020 - 
31.12.2020

720,000 720,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Д 
Щербаківського, 60-Г

01.01.2020 - 
31.12.2020

382,220 382,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Салютна, 
6,8,10

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,500,000 1,500,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Калинова, 8

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,480,000 1,480,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 68

01.01.2020 - 
31.12.2020

384,000 384,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 78 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 66

01.01.2020 - 
31.12.2020

368,000 368,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 64

01.01.2020 - 
31.12.2020

608,000 608,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Д 
Щербаківського, 61

01.01.2020 - 
31.12.2020

520,000 520,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Д.Щербаківського, 59

01.01.2020 - 
31.12.2020

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 78

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,340,000 1,340,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 79 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 76

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,340,000 1,340,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 74

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,040,000 1,040,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 70

01.01.2020 - 
31.12.2020

920,000 920,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Білоруська, 
10-18

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,280,000 1,280,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Табірна, 36

01.01.2020 - 
31.12.2020

442,210 442,210 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 80 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бакинська, 
37-В

01.01.2020 - 
31.12.2020

280,000 280,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бакинська, 
37-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 35-Е

01.01.2020 - 
31.12.2020

418,210 418,210 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Щусєва, 35

01.01.2019 - 
31.12.2019

498,580 498,580 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Щусєва, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

377,532 377,532 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 81 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Юрія 
Іллєнка, 18

01.01.2019 - 
31.12.2019

654,920 654,920 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Юрія 
Іллєнка, 18-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

285,271 285,271 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Юрія 
Іллєнка, 85

01.01.2019 - 
31.12.2019

625,215 625,215 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Юрія 
Іллєнка, 87

01.01.2019 - 
31.12.2019

380,670 380,670 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на пвул. Ярмоли 
Віктора, 38

01.01.2019 - 
31.12.2019

502,133 502,133 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 82 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на пвул. Ярмоли 
Віктора, 38-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

498,564 498,564 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Артилерійському, 5-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

380,326 380,326 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. Брест-
Литовському, 6/10

01.01.2019 - 
31.12.2019

379,368 379,368 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Георгіївському, 2

01.01.2019 - 
31.12.2019

580,078 580,078 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на провул. 
Михайлівському, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

307,316 307,316 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 83 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

621,191 621,191 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 18

01.01.2019 - 
31.12.2019

621,396 621,396 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

498,668 498,668 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 3

01.01.2019 - 
31.12.2019

620,485 620,485 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкової території та 

внутрішньоквартальних проїздів по проспекту 
Перемоги, 80/57

01.07.2019 - 
31.12.2019

200,555 200,555 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 84 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 9

01.01.2019 - 
31.12.2019

498,885 498,885 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 9/47

01.01.2019 - 
31.12.2019

567,023 567,023 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 58

01.01.2019 - 
31.12.2019

489,733 489,733 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на просп. 
Перемоги, 66

01.01.2019 - 
31.12.2019

499,283 499,283 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
М.Мурашка, 6А

01.01.2020 - 
31.12.2020

240,000 240,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 85 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
М.Мурашка, 6

01.01.2020 - 
31.12.2020

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Печенізька, 
4

01.01.2020 - 
31.12.2020

240,000 240,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Ромоданова, 6/29

01.01.2020 - 
31.12.2020

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Делегатський, 3

01.01.2020 - 
31.12.2020

854,220 854,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Печенізька, 
1/7

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,498,000 1,498,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 86 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Ю.Іллєнка, 
32

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,520,000 1,520,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Шолуденка, 2

01.01.2020 - 
31.12.2020

350,220 350,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Володимира Винниченка, 16

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,486,400 1,486,400 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Володимира Винниченка, 14

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,152,000 1,152,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на Кудрявський 
узвіз, 4

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,445,600 1,445,600 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 87 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Дмитрівська, 25

01.01.2020 - 
31.12.2020

808,000 808,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Дмитрівська, 23-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

594,220 594,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саксаганській, 88

01.01.2020 - 
31.12.2020

200,000 200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Михайлівська, 21

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,464,000 1,464,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Кап.рем.асф.пок.прибуд.тер.та 
внутрішньокв.проїз.на вул. Саксаганського, 125, 127, 

129-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

280,000 280,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 88 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Прорізна, 4

01.01.2020 - 
31.12.2020

750,000 750,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. О.Гончара, 
14/26

01.01.2020 - 
31.12.2020

640,000 640,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. О.Гончара, 
45, 45-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

776,000 776,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Лисенка, 8

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,102,220 1,102,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Лисенка, 4, 
4-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,150,000 1,150,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 89 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бакинська, 
37-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

320,000 320,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 35

01.01.2020 - 
31.12.2020

480,000 480,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Б.Житкова, 9

01.01.2020 - 
31.12.2020

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Грозненська, 18

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,264,000 1,264,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Грекова 
Академіка, 22

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,200,000 1,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 90 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бакинська, 
37-Г

01.01.2020 - 
31.12.2020

600,000 600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бакинська, 
37

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,000,000 1,000,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Парково-
Сирецька, 9, 11

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,482,220 1,482,220 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 3-В

01.01.2020 - 
31.12.2020

960,000 960,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 3-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

800,000 800,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 91 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Теліги 
Олени, 3-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,520,000 1,520,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Гонти, 9

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,200,000 1,200,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Гонти, 5

01.01.2020 - 
31.12.2020

400,000 400,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Білоруська, 
28

01.01.2020 - 
31.12.2020

901,420 901,420 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Коперника, 
14

01.01.2020 - 
31.12.2020

900,800 900,800 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 92 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Дегтярівська, 9

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,600,000 1,600,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Дегтярівська, 15

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,856,000 1,856,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Дегтярівська, 11

01.01.2020 - 
31.12.2020

1,104,000 1,104,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Татарська, 
18-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

230,000 230,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Овруцька, 
28, 28-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

700,000 700,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

 Аркуш 93 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Шмідта 
Отто, 26-Б

01.01.2020 - 
31.12.2020

80,000 80,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Глібова, 
12/14

01.01.2019 - 
31.12.2019

528,159 528,159 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Великій 
Житомирській, 6-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

408,188 408,188 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Великій 
Житомирській, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

396,980 396,980 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Великій 
Житомирській, 4-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

312,532 312,532 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 94 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Великій 
Житомирській, 4-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

328,162 328,162 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
5

01.01.2019 - 
31.12.2019

501,686 501,686 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
36

01.01.2019 - 
31.12.2019

560,589 560,589 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
34

01.01.2019 - 
31.12.2019

499,623 499,623 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
32

01.01.2019 - 
31.12.2019

621,357 621,357 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 95 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
26

01.01.2019 - 
31.12.2019

527,249 527,249 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
17-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

203,708 203,708 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Білоруській, 
15

01.01.2019 - 
31.12.2019

600,686 600,686 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Багговутівській, 30

01.01.2019 - 
31.12.2019

305,018 305,018 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

256,874 256,874 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 96 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

731,780 731,780 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтного покриття 
прибудинкової території та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Татарська, 18-Б

01.07.2019 - 
31.12.2019

180,000 180,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Саратовській, 14/9

01.01.2019 - 
31.12.2019

378,558 378,558 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 103

01.01.2019 - 
31.12.2019

447,056 447,056 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Січових 
Стрільців, 79

01.01.2019 - 
31.12.2019

625,104 625,104 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 97 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Ставропольській, 27/29

01.01.2019 - 
31.12.2019

625,049 625,049 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Стеценка, 
11

01.01.2019 - 
31.12.2019

680,174 680,174 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дорогожицькій, 15-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

554,705 554,705 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дорогожицькій, 15-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

557,357 557,357 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дорогожицькій, 15

01.01.2019 - 
31.12.2019

596,403 596,403 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 98 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дорогожицькій, 13

01.01.2019 - 
31.12.2019

618,605 618,605 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 11

01.01.2019 - 
31.12.2019

474,119 474,119 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Довнар-
Запольського, 10

01.01.2019 - 
31.12.2019

737,159 737,159 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Довженка Олександра, 16-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

127,750 127,750 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Довженка Олександра, 16-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

124,163 124,163 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 99 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Довженка Олександра, 16-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

125,057 125,057 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вулиці 
Довженка Олександра, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

128,043 128,043 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дмитрівській, 96/98

01.01.2019 - 
31.12.2019

618,055 618,055 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дмитрівській, 9-11

01.01.2019 - 
31.12.2019

622,417 622,417 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дмитрівській, 15-17

01.01.2019 - 
31.12.2019

623,495 623,495 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 100 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Дмитрівській, 13-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

616,525 616,525 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Грекова 
Академіка, 26

01.01.2019 - 
31.12.2019

292,660 292,660 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Гончара 
Олеся, 75

01.01.2019 - 
31.12.2019

680,008 680,008 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Гончара 
Олеся, 43, 45-А, 47/49

01.01.2019 - 
31.12.2019

777,646 777,646 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Гоголівській, 27

01.01.2019 - 
31.12.2019

624,854 624,854 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 101 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Гоголівській, 13/30

01.01.2019 - 
31.12.2019

623,710 623,710 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Глібова, 4/10

01.01.2019 - 
31.12.2019

468,696 468,696 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Глібова, 2

01.01.2019 - 
31.12.2019

310,626 310,626 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Глібова, 16

01.01.2019 - 
31.12.2019

566,370 566,370 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Франка 
Івана, 8/10

01.01.2019 - 
31.12.2019

304,504 304,504 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 102 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 26в1

01.01.2019 - 
31.12.2019

144,301 144,301 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 27

01.01.2019 - 
31.12.2019

137,149 137,149 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 32

01.01.2019 - 
31.12.2019

364,262 364,262 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 50-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

258,383 258,383 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 68

01.01.2019 - 
31.12.2019

66,137 66,137 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 103 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Хмельницького Богдана, 9-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

625,243 625,243 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Чорновола 
В’ячеслава, 14

01.01.2019 - 
31.12.2019

377,295 377,295 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Чорновола 
В’ячеслава, 33/30

01.01.2019 - 
31.12.2019

620,383 620,383 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Шмідта 
Отто, 35/37

01.01.2019 - 
31.12.2019

380,767 380,767 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Шулявська, 
20/22

01.01.2019 - 
31.12.2019

377,911 377,911 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 104 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 31-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

495,830 495,830 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 31-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

128,014 128,014 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 51-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

619,746 619,746 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 53-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

141,315 141,315 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 60

01.01.2019 - 
31.12.2019

537,233 537,233 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 105 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 62

01.01.2019 - 
31.12.2019

423,532 423,532 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 62-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

468,266 468,266 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 63, 63-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

776,839 776,839 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Щербаківського Данила, 72

01.01.2019 - 
31.12.2019

212,318 212,318 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Щусєва, 14

01.01.2019 - 
31.12.2019

418,302 418,302 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 106 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Стеценка, 9

01.01.2019 - 
31.12.2019

313,274 313,274 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Табірній, 42

01.01.2019 - 
31.12.2019

738,023 738,023 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Табірній, 44

01.01.2019 - 
31.12.2019

502,559 502,559 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Татарська, 
20

01.01.2019 - 
31.12.2019

473,684 473,684 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Татарській, 6

01.01.2019 - 
31.12.2019

623,314 623,314 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 107 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 13/14

01.01.2019 - 
31.12.2019

408,659 408,659 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 17

01.01.2019 - 
31.12.2019

94,192 94,192 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 23-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

454,380 454,380 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 21-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

453,715 453,715 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 25-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

227,395 227,395 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 108 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 25-Б

01.01.2019 - 
31.12.2019

41,758 41,758 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 41-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

416,294 416,294 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 41-Б, 41-В

01.01.2019 - 
31.12.2019

290,147 290,147 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 43

01.01.2019 - 
31.12.2019

267,646 267,646 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 45

01.01.2019 - 
31.12.2019

233,098 233,098 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 109 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Теліги 
Олени, 45-А

01.01.2019 - 
31.01.2019

289,629 289,629 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Туполєва 
Академіка, 18-Г

01.01.2019 - 
31.01.2019

519,574 519,574 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул.Туполєва 
Академіка, 20

01.01.2019 - 
31.12.2019

443,802 443,802 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на 
вул.Тургенєвській, 29

01.01.2019 - 
31.12.2019

449,725 449,725 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. 
Тургенєвській, 83-85

01.01.2019 - 
31.12.2019

379,994 379,994 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

 Аркуш 110 з 112



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Турчина 
Ігоря, 11-А, 13-А

01.01.2019 - 
31.12.2019

444,800 444,800 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

дефектний акт 
№ б/н від 
09.07.2018

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бульварно-
Кудрявська, 31-А

01.01.2020 - 
31.12.2020

4,338,000 1,928,000 100 2,410,000 100

п. 2 рішення 
Київської 

міської ради від 
17.03.2016 

№232/232 «Про 
затвердження 
Комплексної 

цільової 
програми 

підвищення 
енергоефективн

ості та 
розвитку 
житлово-

комунальної 
інфраструктур

и міста на 
2016-2020 роки

Дефектний акт 
№б/н від 

13.05.2019,

УСЬОГО 397,910,077 55,569,869 93,103,392 79,373,800 82,702,671 87,160,345

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році кошти загального фонду у сумі 498,936 тис. грн були використані на утримання 1 002,8 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, які зараховано на баланс комунальних підприємств районних в місті Києві  
державних адміністрацій  відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707, що дало змогу покращити технічний стан житлового 
фонду міста та його безпечну експлуатацію.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020  роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у  2018  році:

(грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна 
кредиторської 
заборгованості 

(6–5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 500,000 498,936 498,936

3131 Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень) 16,067,300 16,037,807 16,037,807

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2,391,870 2,309,715 2,309,715

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 39,560,700 38,859,345 38,859,345

УСЬОГО 58,519,870 57,705,803 57,705,803

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у  2019 - 2020 роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2019 рік 2020 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду  (4-5-6)

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (8-9)загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

3131 Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень) 22,610,000 22,610,000

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 67,493,392 67,493,392 64,373,800 64,373,800

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 3,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000

УСЬОГО 93,103,392 93,103,392 79,373,800 79,373,800 Аркуш 111 з 112



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019  роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2018

Дебіторська
заборгованість 

на 01.01. 2019

Очікувана 
дебіторська

заборгованість 
на 2020

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 500,000 498,936

3131 Капітальний ремонт житлового фонду 
(приміщень) 16,067,300 16,037,807

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2,391,870 2,309,715

3210 Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 39,560,700 38,859,345

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Лозко С. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

УСЬОГО 58,519,870 57,705,803

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у  2019 році.

Для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, зменшення скарг мешканців:
За рахунок надходжень спеціального фонду у 2018 році реалізовано 2 громадських проекта, проведено капітальний ремонт житлового фонду (35 покрівель. 40 сходових клітин. 27 мереж ХВП, ГВП та ГО, 14 вхідних 
груп , 74 житлових будинків з  заміною вікон), відновлено 13 130,2 кв. м асфальтового покриття.
У 2019 році очікується реалізація  3-х громадських проектів, виконання робіт з капітального ремонту 6 об'єктів  житлового фонду на умовах співфінансування, обаштування 6 дитячих і спортивних майданчиків, 
капітальний ремонт 25 покрівіль, 26 мереж  ХВП, ГВП та ГО, капітальний ремонт 3 фасадів житових будинків, відновлення 13 130,2 кв. м асфальтового покриття.

Перший заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації Андрєєв В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Аркуш 112 з 112



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4916011

(грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 49 37405111    
(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація 491 37405111    
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

6011 0620    
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду 26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рікграничний 
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 498,936

3131
Капітальний ремонт житлового 
фонду (приміщень) 16,037,807 22,610,000

3132
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 2,309,715 67,493,392 64,373,800

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 38,859,345 3,000,000 15,000,000 9,437,000

Відповідно до Конституці їУкраїни, Бюджетного кодексу України,ст. 83 Житлового кодексу УРСР,Господарського кодексу 
України,Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-ІV, зі змінами та доповненнями, 
Наказа Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,,Наказа Державного комітету України по 
житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52"Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових 
будинків",Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 
інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки необхідно кошти:Капітальний ремонт  фасадів (орієнтовна вартість 1 м² - 
500,00 грн.), необхідно провести ремонт 600,0  м², у зв’язку з незадовільним станом фасадів 2 будинка, на які складено 
експлуатуючими організаціями дефектні акти. За рахунок ремонту  фасадів будинків  буде усунено аварійний стан фасадів 
будівель та зменшення скарг громадян   300,0 тис. грн.
Заміна вікон  житлових будинків (орієнтовна вартість 1 м² -  5,0 тис. грн) необхідно провести заміну вікон 420,0 м², у зв’язку з 
незадовільним  станом вікон 3 будинків, на які складено експлуатуючими організаціями дефектні акти. За рахунок заміни 
вікон буде підвищена енергозбереження будівель та зменшення скарг громадян  -2 100,0тис. грн.
Заміна  ( модернізація)1 індивідуального теплового пункту  забезпечить стабільним водопостачанням житловий булинок - 1 
490,0 тис.грн.
Капітальний ремонт 1 вхідної групи  житлових будинків, орієнтовна вартість за 1 одиницю-500,0 тис. грн, складено 1 
дефектний акт, Покращення технічного стану та естетичного вигляду-500,0 тис. грн
Підсилення фундаменту 3 житлових будинків для запобігання руйнування фундаменту будинку -3 247,0 тис. грн
 Проведення заміни міжроверхових перекриттів та перегородок у 4 житлових будинках в обсязі 1063,0 кв.м, що дозволить 
безпечну експлуатацію та усунить аварійний стан будівель - 550,0 тис.грн
Капітальний ремонт 2 підпірних стін дозволить безпечну експлуатацію  житлових будинків, які  знаходяться в сейсмічній 
зоні де внаслідок сильних дощів та паводків, виникають аварійні ситуації: перекриття руху транспорту, аварії газопроводу, 
нещасних  випадків із загрозою для життя  і діяльності  людей. Капітальний ремонт покращить санітарно-технічний стан 
та естетичний вигляд  будівель - 1 250,0 тис. грн.

Заміна вікон сходових клітин вул. 
Дегтярівська, 45 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

 Аркуш 1 з 6



Заміна вікон сходових клітин вул. 
Дегтярівська, 47 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Заміна вікон сходових клітин вул. 
Молдавська, 5 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт заміна бойлера 
вул. Щербаківського, 31-А 1,490,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт вхідних груп по 
вул. Андрющенка, 4-Д 500,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення 
фундаменту по вул. Петлюри, 22 1,660,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення 
фундаменту на пров. Михайлівський, 
20 1,437,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підпірної стінки по 
вул. Гоголівська, 37/2 1,000,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей 
перекриття(ПКД) житлового будинку на 
вул. Турчина, 12 кв. 51 100,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт фасадів (ПКД) 
житлового будинку на вул. Теліги, 45 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт фасадів (ПКД) 
житлового будинку на вул. Теліги, 45-А 150,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення 
фундаменту (ПКД) житлового будинку 
на вул. Гончара, 75 150,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підпірних стінок 
(ПКД) житлового будинку на вул. 
Татарська, 3/2 250,000

звернення мешканців, дефекний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей 
перекриття(ПКД) житлового будинку на 
вул. Малопідвальна, 15 150,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей 
перекриття(ПКД) житлового будинку на 
вул. В.Житомирська, 13 150,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей 
перекриття(ПКД) житлового будинку на 
вул. Михайлівська, 24/11-В 150,000

звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

ВСЬОГО 57,705,803 93,103,392 79,373,800 9,437,000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця 
виміру Джерело інформації 2020 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2020 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат

1
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних 
теплових пунктів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1,490,000

2
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту 
(модернізації) од. Звітність установ 20
продукту

1
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту 
(модернізувати) од. Звітність установ 1
ефективності

1
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального 
теплового пункту грн Розрахунок 1,490,000
якості

1

питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується 
відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують 
ремонту % Розрахунок 5
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1,250,000
2 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 2,100,000
3 витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 3,247,000
4 витрати на проведення  капітального ремонту вхідних груп грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 500,000
5 загальна кількість підпірних стінок од. Звітність установ 151
6 загальний метраж підпірних стінок кв.м Звітність установ 8,016
7 кількість підпірних стінок, що потребують ремонту од Звітність установ 14

8 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 186
9 кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту од. Звітність установ 2,891,010
10 кількість вхідних груп , що потребують ремонту од. Звітність установ 53
11 метраж підпірних стінок, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 524
12 метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 5,218
13 витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 8,100,000 16,047,000

 Аркуш 2 з 6



14 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1,900,000 1,900,000
15 витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 1,500,000 1,800,000

16
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 4,150,000 4,150,000

17
Витрати на проведення заміни міжроверхових перекриттів та перегородок у 
житлових будинках грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА 550,000 1,100,000

18 загальна кількість фасадів од Звітність установ 1,442 1,442
19 загальна кількість покрівель од Звітність установ 1,442 1,442
20 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 1,442 1,442
21 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 3,854 3,854
22 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 1,208,220 1,208,220
23 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 3,020,867 3,020,867
24 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ 181 181
25 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 235 235

26
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ 252 252

27 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 483,755 483,755
28 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 200,986 200,986

29
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту пог.м. Звітність установ 610,130 610,130

30 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни кв.м. Звітність установ 8,500 8,500
продукту

1 кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати од. Звітність установ 2

2
кількість  житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та 
ремонту відкосів од. Звітність установ 3

3
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення 
фундаменту од Звітність установ 3

4 кількість вхідних груп , що плануеться відремонтувати од Звітність установ 1
5 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ 2 4
6 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 4 4

7
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати од. Звітність установ 9 9

8 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 3,000 3,600
9 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 3,492 3,492

10
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати пог.м. Звітність установ 4,410 4,410

11 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити кв.м Звітність установ 80 1,143
ефективності

1 середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки грн Розрахунок 625,000
2 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн Розрахунок 700,000
3 середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку грн Розрахунок 1,082,333
4 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн Розрахунок 500,000
5 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки грн Розрахунок 9,615
6 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн Розрахунок 750,000 450,000
7 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок 475,000 475,000

8
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення грн Розрахунок 461,111 461,111

9 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн Розрахунок 500 500
10 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн Розрахунок 544 544

11
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання 
та водовідведення грн Розрахунок 941 941

12
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та 
перегородок грн Розрахунок 6,875 962
якості

1
питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального 
ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 14

2

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни 
вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни 
вікон та ремонту відкосів. % Розрахунок 2

3

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з 
підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують 
підсилення фундаменту % Розрахунок 30

4
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту % Розрахунок 2

5
питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального 
ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 25

6
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що 
потребують заміни % Розрахунок 8

7

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального 
ремонту % Розрахунок 1 2

8

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту % Розрахунок 2 2

9

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту % Розрахунок 4 4
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10
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу 
фасадів, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 1 1

11
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до 
метражу покрівель, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 2 2

12

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, що потребує ремонту % Розрахунок 1 1

13

питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які 
планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, 
які  потребують заміни % Розрахунок 1 13

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4916011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

У разі невиділення додаткових коштів погіршиться санітарно-технічний стан об'єктів житлово-експлуатаційного господарства, що призведе до сталого функціонування житлового фонду та його утримання у належному стані, 
погіршення естетичного вигляду будівель,до збільшення звернень громадян та посилення соціального напруження серед населення.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:
(грн.)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 рокиіндикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

3132
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 66,924,171 70,531,384

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 15,778,500 16,628,961

УСЬОГО 82,702,671 87,160,345

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2021  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2022 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат

1
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних 
теплових пунктів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА

2
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту 
(модернізації) од. Звітність установ
продукту

1
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту 
(модернізувати) од. Звітність установ
ефективності

1
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального 
теплового пункту грн Розрахунок
якості

1

питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується 
відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують 
ремонту % Розрахунок
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат

1 витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
2 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
3 витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
4 витрати на проведення  капітального ремонту вхідних груп грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
5 загальна кількість підпірних стінок од. Звітність установ
6 загальний метраж підпірних стінок кв.м Звітність установ
7 кількість підпірних стінок, що потребують ремонту од Звітність установ

8 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ
9 кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту од. Звітність установ
10 кількість вхідних груп , що потребують ремонту од. Звітність установ
11 метраж підпірних стінок, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ
12 метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ
13 витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
14 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
15 витрати на проведення капітального ремонту фісадів грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА
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16
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА

17
Витрати на проведення заміни міжроверхових перекриттів та перегородок у 
житлових будинках грн Рішення КМР,  Розпорядження КМДА

18 загальна кількість фасадів од Звітність установ
19 загальна кількість покрівель од Звітність установ
20 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ
21 загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ
22 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ
23 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ
24 кількість фасадів, що потребують ремонту од Звітність установ
25 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ

26
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ

27 метраж фасадів, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ
28 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ

29
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту пог.м. Звітність установ

30 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни кв.м. Звітність установ
продукту

1 кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати од. Звітність установ

2
кількість  житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та 
ремонту відкосів од. Звітність установ

3
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення 
фундаменту од Звітність установ

4 кількість вхідних груп , що плануеться відремонтувати од Звітність установ
5 кількість фасадів, що планується відремонтувати од Звітність установ
6 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ

7
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати од. Звітність установ

8 метраж фасадів, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ
9 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ

10
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати пог.м. Звітність установ

11 метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити кв.м Звітність установ
ефективності

1 середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки грн Розрахунок
2 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн Розрахунок
3 середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку грн Розрахунок
4 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн Розрахунок
5 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки грн Розрахунок
6 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду грн Розрахунок
7 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок

8
середня вартість  капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення грн Розрахунок

9 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду грн Розрахунок
10 середня вартість  капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн Розрахунок

11
середня вартість  капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання 
та водовідведення грн Розрахунок

12
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та 
перегородок грн Розрахунок
якості

1
питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального 
ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту % Розрахунок

2

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни 
вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни 
вікон та ремонту відкосів. % Розрахунок

3

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з 
підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують 
підсилення фундаменту % Розрахунок

4
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту % Розрахунок

5
питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального 
ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту % Розрахунок

6
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що 
потребують заміни % Розрахунок

7

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального 
ремонту % Розрахунок

8

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту % Розрахунок

9

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту % Розрахунок

10
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу 
фасадів, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок
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11
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до 
метражу покрівель, що потребує капітального ремонту % Розрахунок

12

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, що потребує ремонту % Розрахунок

13

питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які 
планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, 
які  потребують заміни % Розрахунок

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020  (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік 
(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні 

додаткові кошти)граничний обсяг необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7
Заміна вікон сходових клітин вул. Дегтярівська, 45 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019
Заміна вікон сходових клітин вул. Дегтярівська, 47 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019
Заміна вікон сходових клітин вул. Молдавська, 5 700,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019
Капітальний ремонт заміна бойлера вул. 
Щербаківського, 31-А 1,490,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт вхідних груп по вул. Андрющенка, 4-
Д 500,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей перекриття(ПКД) 
житлового будинку на вул. Турчина, 12 кв. 51 100,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт фасадів (ПКД) житлового будинку 
на вул. Теліги, 45 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт фасадів (ПКД) житлового будинку 
на вул. Теліги, 45-А 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення фундаменту (ПКД) 
житлового будинку на вул. Гончара, 75 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підпірних стінок (ПКД) житлового 
будинку на вул. Татарська, 3/2 250,000 звернення мешканців, дефекний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей перекриття(ПКД) 
житлового будинку на вул. Малопідвальна, 15 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей перекриття(ПКД) 
житлового будинку на вул. В.Житомирська, 13 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт панелей перекриття(ПКД) 
житлового будинку на вул. Михайлівська, 24/11-В 150,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення фундаменту по вул. 
Петлюри, 22 1,660,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підсилення фундаменту на пров. 
Михайлівський, 20 1,437,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. 
Гоголівська, 37/2 1,000,000 звернення мешканців, дефектний акт б/н від 20.07.2019

(підпис) (прізвище та ініціали)

Усього 9,437,000
Перший заступник голови 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації Андрєєв В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації Лозко С. В.
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