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Щодо проблем реалізації енергоефективних 

заходів в житловому будинку ЖБК «ЗІРКА-2» на 

просп. Оболонському, 5-А
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Петре Олександровичу!
До мене, як депутата Київської міської ради, надійшло звернення від голови правління 

ЖБК «ЗІРКА-2» (житловий будинок на просп. Оболонському, 5-А) Стрілецького Сергія 
Анатолійовича щодо проблем реалізації в 2019 році енергоефективних заходів переможця 
Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва.

ЖБК «ЗІРКА-2» є переможцем Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних 

заходів у житлових будинках міста Києва в 2019 році (104 місце в рейтингові таблиці). 
Проектом енергоефективних заходів передбачається капітальний ремонт індивідуального 

теплового пункту загальною кошторисною вартістю 1 165 257,00 грн, з який 349 577,00 грн -

кошти співвласників житлового будинку.
Відповідно до інформації наданої Стрілецьким С.А., замовник робіт - комунальне

підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних ,
громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розпочало процедуру публічних закупівель 19 листопада 2019 року,

однак жоден учасник в закупівлях участі не взяв.
На думку заявника, відсутність пропозицій учасників публічних закупівель пов'язана з

пізнім терміном оголошенням публічних закупівель - в кінці поточного бюджетного періоду,
що разом з умовами розрахунків (післяоплата протягом 10 днів з моменту виконання робіт),

виявились не привабливими для виконавців робіт умовами.



В огляду на вищевикладене, прошу вас надати роз'яснення щодо можливості 
проведення публічних закупівель послуг з капітального ремонту індивідуального теплового 
пункту житлового будинку на просп. Оболонському, 5-А та фінансування зазначених роб,т в 
2020 році У разі наявності відповідної можливості надати доручення комунальному 
підприємству «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних , 

громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київсько, місько, 

державної адміністрації) провести публічні закупівлі цих послуг напочатку 2020 року.
Про розгляд цього депутатського звернення прошу додатково повідомити заявника - 

голову правління ЖБК «ЗІРКА-2» Стрілецького Сергія Анатолійовича за поштовою адресою: 

04205, м. Київ, просп. Оболонський, 5-А, кв. 116. .
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