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Додаток 1 

Інформація про стан справ у підпорядкованій сфері 

 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на                         

2020 рік: 

1. Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 

16-б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією 

інженерних мереж. 
Кошторисна вартість об’єкта становить 44557,4 тис. грн. Станом на 

01.01.2020 року сплачено проектно-кошторисну документацію на загальну суму-

1250,0 тис грн. На 2020 рік виділено  на будівельно –монтажні роботи лише  8307,4 

тис. грн. Для закінчення об’єкту коштів не вистачить. Наданні пропозиції на10 млн. 

додаткових коштів. 

2.Реконструкцiя ЦТП по вулиці Беретті, 14 та теплових мереж до 

будинків по вулиці Беретті, 14, 14-а, 12, 16, вул. Бальзака 44, 46-а, 42/18.   
Кошторисна вартість об’єкта становить 30 418,7 тис. грн. Станом на 

01.01.2020 року сплачено проектно-кошторисну документацію на загальну суму-

698,5 тис. грн. На 2020 рік виділено 23341,6 тис. грн.  на будівельно –монтажні 

роботи,  6378,7 тис. грн. не достатньо для їх проведення в повному обсязі. Для 

виконання робіт необхідно корегування розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), пропозиції              

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва» надані повторно 20 лютого 2020 року.  

3.Реконструкцiя ЦТП по вулиці Беретті, 10 та теплових  мереж до 

будинків по вулиці Беретті, 6, 6А, 6Б, 8, 10, ЗСШ №250 по проспекту 

Маяковського, 49б. 

Кошторисна вартість об’єкта становить 26266,3 тис. грн. Станом на 

01.01.2020 року сплачено 24671,2 тис. грн. будівельно –монтажних робіт. На 2020 

рік заплановано  300,0 тис. грн. на посів трави. 

Інноваційно-інвестиційна діяльність: 

Обмеженість бюджетного фінансування програм і проектів з підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері м. Києва створює умови для постійного 

пошуку джерел позабюджетного фінансування у вигляді грантів та пільгових 

кредитів міжнародних фінансових організацій, коштів приватних інвесторів, 

державних інвестиційних фондів та інших джерел. Враховуючи зазначене,                  

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва» працює за наступними напрямками залучення 

інвестиційних коштів для реалізації енергоефективних заходів в м. Києві:  

1. Співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО в 

рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та 

систем опалення у громадських будівлях м. Києва» 
28.12.2019 року між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та НЕФКО укладено кредитну 

угоду № НЕФКО 9/18, а 08 січня 2020 року грантову угоду для фінансування 

проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення 

у громадських будівлях м. Києва». Проект розпочато, триває організаційна робота 

щодо підготовки до впровадження енергоефективних заходів. 



2. Укладання енергосервісних контрактів. Залучення коштів приватних 

інвесторів для підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 04.06.2019 р. №1310 «Про 

закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової та 

електричної енергії будівлями бюджетних установ комунальної власності  

територіальної громади міста Києва» у звітному місяці проведена робота щодо 

підготовки та затвердження в установленому порядку проектів рішень Київської 

міської про затвердження істотних умов енергосервісних договорів для 7 об’єктів 

енергосервісу.  

Також за Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2018-2020 роки в частині 2020 року станом з 01.02.2020  по 24.02.2020 капітальні 

вкладення становлять 7 458,247 тис.грн. 
Назва об’єкта Профінансовано, тис. грн 

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ 

СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) I ЧЕРГА 

БУДIВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦIЯ ПЕРШОГО ПIДЙОМУ 

7 458,247 

 

2. Щодо заходів з енергозбереження 

Станом на 01.02.2020: 

- рівень оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку теплової 

енергії в зоні обслуговування КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» становить 88,2%; 

- у зоні надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» рівень оснащення приладами обліку теплової 

енергії становить 94.47 %; 

- за інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал» стан оснащеності будівель вузлами 

комерційного обліку питної води становить 86 %. 

3. Водопровідно-каналізаційне господарство 

За січень місяць ПрАТ «АК «Київводоканал» проведено робіт з усунення 637 

пошкоджень на міських водопровідних мережах та 9 пошкоджень на міських 

каналізаційних мережах. 

4. Житлове господарство 

Протягом звітного місяця  підготовлено матеріали та прийнято участь: 

 У нарадах з поточних питань; 
Назва 

заходу 

Мета Учасники Результат 

Нарада Розгляд питання щодо передачі зовнішніх 

теплових мереж КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» 

Шевченківського району міста Києва та 

передачі житлового будинку № 15-А на 

вул. Куренівській і зовнішніх теплових мереж 

ПрАТ «ТОДАК» до комунальної власності 

Представники Департаменту 

комунальної власності, 

Шевченківської  РДА, ПрАТ 

«ТОДАК», КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 

директори КНП «ЦПМС № 2», 

КНП «ЦПМСД № 2» 

Напрацьовано 

протокольні 

доручення 

Нарада Розгляд питання перепідключення житлових 

будинків № 44 на 

вул. Тургенівській, № 18 на 

вул. Павлівській від газової котельні на вул. 

Тургенівській, 45-49 до міських тепломереж 

Представники Шевченківської  

РДА, ОСББ «Павлівський», 

ОСББ «Тургенівська, 44» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

Напрацьовано 

протокольні 

доручення 

Нарада Розгляд питання прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва 

теплових мереж КНП «Центр первинної 

Представники Департаменту 

комунальної власності, 

Шевченківської  РДА, ПрАТ 

Напрацьовано 

протокольні 

доручення 



медико-санітарної допомоги № 2», до яких 

приєднано житловий будинок № 10 на вул. 

Дегтярівській, гуртожиток та поліклініка 

«ТОДАК», КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 

директори КНП «ЦПМС № 2», 

КНП «ЦПМСД № 2, ЖБК 

«Родина» 

На   виконання   протокольних   доручень    від     07.04.2016 № 003/36, 

напрацьованих під час наради з розгляду питання виконання Закону України від 

14.05.2015 № 417 «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», здійснюється постійний контроль за наповненням 

бази даних КП «ГІОЦ» у  рамках впровадження  проекту «Єдиний інформаційний 

простір міста Києва» на сайті www.municipal.kiev.ua. 

Постійно систематизується інформація районних в місті Києві державних 

адміністрацій, уточнюється, доповнюється та вноситься актуальна інформація до 

реєстру управляючих компаній багатоквартирних будинків міста Києва 

приватної форми власності та відомчого житлового фонду. 

Надається звіт стосовно проведення моніторингу соціально-економічного 

розвитку районів міста Києва щодо кількості створених ОСББ у районах міста 

Києва.     

Станом на 20.02.2020 у місті Києві зареєстровано 1475 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. Функціонує 895 житлово-будівельних 

кооперативів.  

У звітному періоді прийнято 2 протоколи на зберігання зборів співвласників 

про обрання управителя багатоквартирного будинку. 

Надається щомісячна інформація про виконання заходів, пов’язаних з 

діяльністю ОСББ та обранням уповноважених осіб, визначених Програмою 

економічного і соціального розвитку міста Києва. 

Також ведеться постійний моніторинг спільно з районними в місті Києві 

державними адміністраціями щодо інвентаризації житлових будинків, які 

використовуються підприємствами, організаціями, установами та учбовими 

закладами міста Києва під гуртожитки та складено реєстри таких будинків, які 

затверджено відповідними розпорядженнями районних в місті Києві державних 

адміністрацій.  

На    виконання  постанови   Верховної    Ради   України   від   02.09.2014         

№ 1674-VII «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи 

їх вирішення», відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» Київською міською радою прийнято 

рішення від 15.12.2011 № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, 

інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури», яким надано згоду на 

прийняття гуртожитків усіх форм власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. 

Дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» у місті Києві поширюється на 195 гуртожитки (проживає близько 20 

тис осіб), у тому числі: 42 гуртожитки державної форми власності; 52 гуртожитки, 

які увійшли до статутних капіталів акціонерних товариств у процесі їх приватизації 

(корпоратизації) та 101 гуртожитки комунальної власності територіальної  громади  

міста Києва.  

http://www.municipal.kiev.ua/


Станом на 20.02.2020 по місту Києву видано 4000 ордерів та приватизовано  

5362 жилих приміщення, що становить 53 % від загальної кількості житлових 

приміщень. 

Здійснюється супровід: 

 проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2019 № 1145-пр «Про 

безоплатне прийняття до комунальної власності  територіальної громади міста 

Києва гуртожитку разом із зовнішніми інженерними мережами товариства  з  

обмеженою відповідальністю  «Компанія  Київінвестбуд»; 

 проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін у додаток 

до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 «Про 

приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва». 

      Щодо проходження осінньо-зимового періоду 2019/2020:  

На даний час  житлові будинки всіх форм власності та об’єкти соціальної 

сфери 100% підключені до опалення.  

Департамент житлово-комунальної інфраструктури здійснює постійний 

моніторинг відключень житлових будинків від ГВП, ХВП, електропостачання 

внаслідок аварійних пошкоджень та щоденне інформування керівництва Київської 

міської державної адміністрації, Мінрегіону України. 

Під час проходження опалювального періоду виникають аварійні 

пошкодження на теплових мережах. Для забезпечення сталим теплопостачанням 

об’єктів житлового господарства та соціальної сфери, підприємства 

теплоенергетики та їх підрозділи оснащені необхідним обладнанням і мають у 

своєму складі кваліфікований технічний персонал.  

Для ліквідації пошкоджень та технологічних порушень  теплових мереж 

теплопостачальними організаціями та районними в місті Києві державними 

адміністраціями   створено аварійно-відновлювальні бригади, які працюють  в 

цілодобовому режимі .    

Проводиться постійний моніторинг стану проходження опалювального 

сезону. Інформація про пошкодження на теплових мережах та, як наслідок 

відключення будинків постійно надходить до Єдиної  диспетчерської служби 15-57 

та передається до Київської міської державної адміністрації. У разі виникнення 

проблемних питань та необхідності з’ясування ситуації споживачі міста мають 

можливість звернутися до Єдиної диспетчерської служби міста Києва, що об’єднує 

диспетчерські служби житлово-комунального господарства в усіх районах міста 

(служби 1557) та   Контактний центр міста Києва (служби 1551).  

У результаті  створена мережа для спілкування між споживачами житлово-

комунальних послуг, обслуговуючими підприємствами та монополістами, що дає 

можливість отримувати оперативну інформацію в режимі он-лайн у єдиній 

інформаційно-електронній базі та скайп-зв’язку з центральною диспетчерською 

службою 1557. 

На даний час доопрацьовується діючий Регламент взаємодії та координації 

дій диспетчерських служб підприємств, установ та організацій міста Києва з 

центральною диспетчерською службою 1557, контактним центром міста Києва 

1551, в частині реагування та фіксування інформації щодо порушення штатних 

режимів надання житлово-комунальних послуг. 

         Щодо удосконалення структури управління житлово-комунального  

господарства міста: 



 Щомісяця  до Департаменту економіки та інвестицій узагальнюється та 

надається інформація щодо оцінки діяльності районних в м. Києві державних 

адміністрацій по окремим показникам: Кількість зупинок ліфтів (понад 1 добу), які 

належать територіальній громаді м. Києва за винятком ліфтів, що увійшли до 

міської програми "Ліфт" на заміну чи модернізацію, з розрахунку на 100 ліфтів. 

Показник відображає рівень забезпечення надійної та безпечної експлуатації 

ліфтового парку в житловому фонді, що належать територіальній громаді м.Києва. 

Значення показника формується за даними моніторингу середньої щоденної 

кількості непрацюючих ліфтів (понад 1 добу), що здійснюється Департаментом за 

даними об’єднаної диспетчерської системи «ГородОК».  

Продовжується робота на виконання рішення Київської міської ради від 

09.10.2014 №284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з 

питань житлово-комунального господарства», щодо видачі посвідчень 

уповноваженої особи встановленого зразка у відповідності до поданих протоколів. 

Протягом лютого 2020 року видано 5 посвідчень уповноваженої особи 

багатоквартирного будинку.  

Санітарна очистка та поводження з відходами; інженерний захист 

територій: 

Підготовлено матеріали та взято участь у: 

 нарадах під головуванням директора Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) Науменка Д.В. щодо інформаційного 

супроводу питань поводження з побутовими відходами; 

 виїзній нараді під головуванням заступника директора Департаменту 

соціальної політики Л.Ріяко з питання підготовки та проведення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав; 

 засіданнях Експертної групи ІІІ. «Житлово-комунальне господарство. 

Екополітика та охорона довкілля. Безпека та цивільний захист» робочої групи з 

відбору проєктів розвитку для формування проєкту Плану заходів на 2021-2023 

роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 

 зустрічі з представниками Японського агентства міжнародного 

співробітництва (JICA) з питання поводження з побутовими відходами у місті 

Києві та інших питань; 

 зустрічі з представниками компанії SUEZ щодо подальших цілей 

дорожньої карти управління відходами та підписання поправок до початкового 

Меморандуму про Порозуміння від 06 лютого 2019 року; 

 публічних консультаціях по проектам концепції державної політики 

по досягненню цілі 10.7 «Українці відповідально поводяться з побутовими 

відходами та не засмічують  навколишній життєвий простір» Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та лану реалізації державної політики по цій цілі, 

проведеного у Міністерстві розвитку громад та територій України; 

 засіданні громадської робочої групи, організованої депутатом 

Київської міської ради Яловим К.В., з питань розробки проекту рішення Київської 

міської ради «Екологічна стратегія міста Києва». 

Забезпечено моніторинг ситуації щодо своєчасного та якісного надання 

послуг з вивезення побутових відходів з території міста Києва та їх захоронення на 

полігонах і утилізація. 



Постійно проводиться робота із своєчасного і якісного розгляду звернень 

громадян до служби допомоги киянам КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», 

до КМДА, звернення народних депутатів України, депутатів Київради, 

опрацьовуються доручення керівництва Київської міської державної адміністрації 

її структурних підрозділів, інформаційні запити в межах компетенції, листи 

службової кореспонденції. Здійснюється підготовка інформації засобам масової 

інформації з питань, віднесених до сфери житлово-комунального господарства. 

5. Участь у нарадах та засіданнях: 
07.02.2020 та 14.02.2020 під головуванням директора Департаменту 

Науменка Д. В. відбулися наради, присвячені розгляду питань щодо реалізації у 

2020 році громадського проєкту № 1176 «Громадська станція сортування відходів 

на Відрадному»; 

17 лютого 2020 року у Департаменті проведена нарада з питання підготовки 

проєкту Комплексної цільової програми з підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 − 2025 роки. 

Під головуванням першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації М. Поворозника 21.02.2020 проведено засідання міської робочої 

групи з питань громадського бюджету з керівниками головних розпорядників 

бюджетних коштів та представниками команд/авторів проектів громадського 

бюджету міста Києва з обговорення реалізації Положення про громадський бюджет 

міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020                   

№ 4/8174. 

6. Міжнародна співпраця 

У період з 17-18 лютого 2020 року в рамках реалізації проєкту 

«Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджується в Україні компанією GIZ 

GmbH, забезпечено участь начальника Управління розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Радченко 

Віри Михайлівни у практичному навчанні з проведення енергетичного експрес–

аудиту, на базі бюджетної установи. 

7. Листування та звітування 

Надано звіти по проектам громадського бюджету: 

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації                               

М. Ю. Поворознику: 

- листом від 13.02.2020 № 058/3/1-939 надано інформацію про стан 

виконання за 2020 рік проектів громадського бюджету № 495 «Smart REX - 

Розумний факультет», № 1150 «Куй пластик, не відходячи від каси» та № 548 

«Приймальня ліків/використання медичних інструментів для утилізації». 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) надано наступну інформацію: 

- звіт «Про підготовку річного звіту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій 

територіальної громади міста Києва за 2019 рік»; 

- пропозиції (проєкти розвитку) для формування проєкту Плану заходів на 

201-2023 роки з реалізації. 

 

8. Стан розрахунків заборгованості комунальних у сфері житлово-

експлуатаційних організацій міста Києва управління Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 



Станом на 01.02.2020 заборгованість комунальних житлово-експлуатаційних 

організацій міста Києва за спожиті комунальні послуги та енергоносії у порівнянні 

із заборгованістю, що склалася на початок року, зменшилась на 0,04% і становить   

284,2 млн. грн:  

 

Борг 

станом на 

01.01.19 

Борг 

станом на 

01.01.20 

Борг станом 

на 01.02.20 

Зростання/ 

зменшення боргу  

за січень 2020 р. 

 млн. грн млн. грн млн. грн млн. грн % 

централізоване 

опалення та 

гаряче 

водопостачання 

234,80 233,80 234,50 0,70 0,3 

газопостачання 8,6 7,3 7,3 - - 

холодне 

водопостачання 
12,3 12,4 12,4 - - 

електрична 

енергія 
24,2 30,8 30,0 -0,8 -2,6 

Разом: 279,90 284,30 284,20 -0,1 -0,04 
 

До складу зазначеної заборгованості входить: заборгованість населення за 

спожиті комунальні послуги, яка на 01.02.2020 складає 126,1 млн. грн; 

заборгованість орендарів, субабонентів, ЖБК та ін. – 159,8 млн. грн; заборгованість 

бюджету по наданих населенню пільгах і субсидіях – 9,0 млн. грн, а також різниця 

між сумами, нарахованими підприємствами-постачальниками за спожиті 

комунальні послуги, та сумами, нарахованими населенню згідно встановлених 

тарифів – - 10,7 млн. грн. 

 З метою зменшення заборгованості населення та забезпечення стабільності 

платежів, Київською міською та районними в місті Києві державними 

адміністраціями спільно з житловими організаціями, проводиться відповідна 

робота по мобілізації коштів від населення за спожиті житлово-комунальні 

послуги, в межах діючого законодавства.  

Так, на 01.02.2020 розповсюджено 34783 попереджень по поштовим скриням 

квартиронаймачів, борг яких становить більше 1 000 грн.  

У разі несплати заборгованості у добровільному порядку, стягнення її 

проводиться на підставі рішень суду. Столичні житлово-експлуатаційні організації 

з початку року подали до суду 57 заяв про видачу судового наказу на загальну суму                           

783,5 тис. грн. Подано до суду 25 позовних заяв на стягнення заборгованості за 

житлово-комунальні послуги у судовому порядку на загальну суму 302,90 тис. грн. 

Також, житлово-експлуатаційні організації укладають з боржниками угоди на 

реструктуризацію заборгованості та своєчасну оплату поточних платежів за 

житлово-комунальні послуги. У січні 2020 року укладено 45 таких угод на загальну 

суму 229,90 тис. грн. 
 



 Додаток 2 

Стан розрахунків споживачів з ТОВ "Київські енергетичні послуги" за постачання електричної енергії за січень 2020 року по м.Києву 

Споживачі 

Борг на 

01.01.2020 з 

урахуванням 

боргів 

минулих 

років 

Спожито за 

січень 2020 

року 

Сплачено за 

січень 2020 

року 

%  

сплати 

Борг на 

початок 

звітного 

періоду з 

урахуванням 

минулих 

боргів 

Рівень 

оплати з 

урахуванням 

оплати 

боргів 

минулих 

років 

Нараховано 

для сплати у 

лютому 

2020 р 

Сплачено у 

лютому 

2020 р 

Переплата 

(-) Борг (+) 

поточного 

місяця 

(млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) % (млн.грн.) %  (млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) 

 Установам, які 
фінансуються з 
місцевого 
бюджету, в тому 
числі: -0,94 17,66 8,91 50,45 7,81 53,29 17,53 6,41 18,93 

міського бюджету -0,79 14,47 7,40 51,14 6,28 54,09 14,36 4,44 16,20 

районих бюджетів -0,15 3,19 1,51 47,34 1,53 49,67 3,17 1,97 2,73 

Державний 
бюджет, у т.ч. -4,82 71,17 35,76 50,25 30,59 53,90 80,45 90,99 20,05 

установи -4,87 71,14 35,76 50,27 30,51 53,96 80,45 90,99 19,97 

пільги та субсидії 0,05 0,03     0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 

Житлові 
організації та 
населення 271,20 327,52 347,63 106,14 251,09 58,06 311,49 223,29 339,29 

Підприємства 
життєдіяльності 
міста в т.ч. 2,72 34,50 5,34 15,48 31,88 14,35 34,24 32,52 33,60 

Промисловість 
та інші споживачі -1016,09 849,35 767,97 90,42 -934,71 -460,58 846,46 418,91 -507,16 

Разом: -747,93 1300,20 1165,61 89,65 -613,34 211,06 1290,17 772,12 -95,29 

 

 



В тому числі стан розрахунків споживачів з ТОВ "Київські енергетичні послуги" за постачання електричної енергії за січень 2020 року по 
м.Києву 

Споживачі 

Борг на 

01.01.2020 з 

урахуванням 

боргів 

минулих 

років 

Спожито за 

січень 2020 

року 

Сплачено за 

січень 2020 

року 

%  

сплати 

Борг на 

початок 

звітного 

періоду з 

урахуванням 

минулих 

боргів 

Рівень 

оплати з 

урахуванням 

оплати 

боргів 

минулих 

років 

Нараховано 

для сплати у 

лютому 2020 

р 

Сплачено у 

лютому 2020 

р 

Переплата (-) 

Борг (+) 

поточного 

місяця 

(млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) % (млн.грн.) %  (млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) 

Населення 271,20 327,52 347,63 106,14 251,09 58,06 311,49 223,29 339,29 

Промисловість -1016,09 849,35 767,97 90,42 -934,71 -460,58 846,46 418,91 -507,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стан розрахунку за природний газ споживачів ДП "КиївГазЕнерджи" 

          

Споживачі 

Борг на 

01.01.2020 з 

урахуванням 

боргів 

минулих 

років 

Спожито за 

січень -

2020 року 

Сплачено 

за січень -

2020 року 

%  сплати 

Борг на 

початок 

звітного 

періоду з 

урахуванням 

минулих 

боргів 

Рівень 

оплати з 

урахуванням 

оплати 

боргів 

минулих 

років 

Нараховано 

для сплати у 

лютрму 2020 р 

Сплачено у 

лютому 2020 р 

Переплата (-) 

Борг (+) 

поточного 

місяця 

(млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) % (млн.грн.) %  (млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) 

 Установам, які 
фінансуються з 
місцевого 
бюджету, в тому 
числі: 

0,11 0,03 0,02 50,00 0,12 11,51 0,17 0,04 0,26 

міського бюджету 0,09 0,02 0,02 106,67 0,09 15,24 0,01 0,01 0,09 

районих 
бюджетів 

0,02 0,02 0,00   0,03 0,00 0,16 0,03 0,17 

Державний 
бюджет, у т.ч. 

-0,07 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 3,07 -2,97 

установи -0,06 0,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,09 0,07 0,04 

пільги та субсидії -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 3,00 -3,01 

Населення 288,30 102,30 87,20 85,24 303,40 22,32 102,00 42,80 362,60 

Інші споживачі 297,30 63,60 67,10 105,50 293,80 18,59 66,50 53,50 306,80 

Разом: 
585,64 166,01 154,32 92,95 597,33 20,53 168,76 99,41 666,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стан розрахунків за теплову енергію споживачів КП "Київтеплоенерго" за січень 2020 року станом на 18.02.2020   

          

Споживачі 

Борг на 

01.01.2020 з 

урахуванням 

боргів 

минулих років 

Спожито 

протягом 

січня 2020 

року 

Сплачено за 

січень 2020 

року 

%  

сплати 

Борг на 

початок 

звітного 

періоду з 

урахуванням 

минулих 

боргів 

Рівень 

оплати з 

урахуванням 

оплати 

боргів 

минулих 

років 

Нараховано 

для сплати у 

лютому        

2020 р 

Сплачено у 

лютому 2020 

р 

Переплата (-) 

Борг (+) 

поточного 

місяця 

(млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) % (млн.грн.) %  (млн.грн.) (млн.грн.) (млн.грн.) 

 Установам, які 
фінансуються з 
місцевого бюджету, 
в тому числі: -38,80 152,94 2,17 1,42 111,97 1,90 198,20 7,03 303,14 

міського бюджету -25,47 47,68 1,80 3,78 20,41 8,10 54,02 3,30 71,13 

районих бюджетів -13,33 105,26 0,37 0,4 91,56 0,40 144,18 3,73 232,01 

Державний бюджет, 
у т.ч. -96,15 158,15 2,79 1,76 59,21 4,50 205,93 50,87 214,27 

установи -95,05 158,57 2,79 1,76 60,73 4,39 205,93 50,87 215,79 

пільги та субсидії -1,10 -0,42 0,00 0,00 -1,52 0,00 0,00 0,00 -1,52 

Житлові організації 
та населення 2 739,66 1 461,54 998,61 68,33 3 202,59 23,77 1 756,76 387,22 4 572,13 

Інші споживачі, у 
т.ч. промисловість 32,92 296,13 239,24 80,79 89,81 72,71 546,30 68,93 567,18 

Разом: 2 637,63 2 068,76 1 242,81 60,08 3 463,58 26,41 2 707,19 514,05 5 656,72 
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