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Олександрові ГЛАЗУНОВУ 
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Про надання відповіді 

на інформаційний запит 

 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 

до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за дорученням 

заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від                      

15.06.2021 № 2906 (з) розглянуто Ваш інформаційний запит від 15.06.2021 та в 

межах повноважень повідомляємо. 

За інформацією комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району», станом на 15.06.2021 на балансі підприємства 

перебуває: 

104 726 п. м. зливної каналізації; 

1 487 од. оглядових колодязів; 

3 187 од. зливоприймачів. 

На утримання дощової (зливної) каналізації було витрачено кошти 

місцевого бюджету: 

2015 рік – 901,5 тис. грн; 

2016 рік – 1 023,0 тис. грн; 

2017 рік – 1 218,0 тис. грн; 

2018 рік – 1 786,9 тис. грн; 

2019 рік – 2 372,4 тис. грн; 

2020 рік – 3 058,4 тис. грн. 

2021 рік (станом на 15.06.2021 р.) – 1175,0 тис. грн. 

На ремонт дощової (зливної) каналізації було витрачено кошти місцевого 

бюджету: 
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2015 рік – 244,5 тис. грн; 

2016 рік – 194,1 тис. грн; 

2017 рік – 743,7 тис. грн; 

2018 рік – 1 276,4 тис. грн; 

2019 рік – 1 505,7 тис. грн; 

2020 рік – 1 604,9 тис. грн.  

2021 рік (станом на 15.06.2021 р.) – 400,8 тис. грн. 

На 2021 рік передбачено кошти місцевого бюджету: 

на ремонт дощової (зливної) каналізації – 2 364,0 тис. грн; 

на утримання дощової (зливної) каналізації – 3 450,0 тис. грн. 

Кошти з інших джерел не передбачено. 

За інформацією комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», станом на 

15.06.2021 на прибудинкових територіях житлових будинків, які перебувають у 

господарському віданні підприємства, розміщено 642 зливоприймачі із них: 392 

зливоприймачі на балансі підприємства, 250 зливоприймачів безгосподарчі.  

Протяжність зливової каналізаційної системи складає 55,196 км та дренажної 

мережі 26,013 км, які не перебувають на балансі підприємства. 

У разі аварійних ситуацій та для не допущення підтоплення підвальних 

приміщень житлових будинків та прибудинкових територій внаслідок засмічення 

дворової зливової каналізації, комунальним підприємством «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» залучалися 

спеціалізовані підрядні організації, що надавали послугу із прочищення дворової 

каналізації лише на прибудинкових територіях житлових будинків підприємства. 

Так, впродовж 2015-2021 років спеціалізованими організаціями виконані 

роботи із прочищення дворової каналізації на суму 2 785 829,81 грн, а саме:  

2015 рік – 264 589,43 тис. грн; 

2016 рік – 300 166,41 тис. грн; 

2017 рік – 231 090,90 тис. грн; 

2018 рік – 422 608,00 тис. грн; 

2019 рік – 878 861, 18 тис. грн; 

2020 рік – 544 247,21 тис. грн; 

2021 рік – 144 266,68 грн. 

Від мешканців Святошинського району міста Києва до комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Святошинського району м. Києва» за 2020 рік та за 5 місяців 2021 року надійшло  

3 звернення щодо прочищення зливових каналізацій.  

 

 

Перший заступник голови                                                    Василь ГРИГОРЕНКО 

 

 

 
Ігор Стаднік, 424-75-42 
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Про стан зовнішньої  

інженерної міської мережі 

дощової каналізації 

 

Шановний пане Глазунов! 

 

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

Є. Ситніченка від 15.06.2021 № 2906(з) Голосіївською районною в місті 

Києві державною адміністрацією опрацьовано Ваш запит на отримання 

публічної інформації щодо стану зовнішньої інженерної міської мережі 

дощової каналізації на території Голосіївського району міста Києва. 

За результатом розгляду в межах повноважень повідомляємо. 

Пункти 1 та 2 запиту:  

 За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Голосіївського району м. Києва» (далі - Підприємство) станом на 

15.06.2021 року, на прибудинкових територіях є мережі зливової (дощової) 

каналізації, які проходять по внутрішньоквартальних територіях житлових 

будинків, які знаходяться на обслуговуванні Підприємства. Протяжність 

вищезазначених мереж становить орієнтовно 28,8 км. Зазначені мережі не 

мають балансоутримувача та на балансі Підприємства не обліковуються.  

 Довжина зливної (дощової) каналізації, що враховуються на балансі 

комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту  

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» (далі - 

ШЕУ «Магістраль») становить 25170,6 метрів.  
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 На балансі комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Голосіївського району» корпорації «Київавтодор» (далі – КП ШЕУ) 

знаходиться 84,45 тис. м.п. дощової (зливової) каналізації.  

 Управління житлово-комунального господарства Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації (далі - Управління) не є розпорядником 

запитуваної інформації по будинкам не комунальної форми власності.  

 Пункт 3 запиту: 

 За інформацією Підприємства на прибудинкових територіях є мережі 

зливової (дощової) каналізації які не закріплені за жодним 

балансоутримувачем. Протяжність вищезазначених мереж становить 

орієнтовно 28,8 км.  

 Вартість послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій, розрахованих, відповідно до Порядку формування тарифів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 

з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 

17.07.2015 № 515 не передбачає витрат на прочищення, ремонт та утримання 

зливостоків.  

 На прибудинкових територіях житлових будинків не комунальної форми 

власності також є мережі зливової (дощової) каналізації які не закріплені за 

жодним балансоутримувачем.  

 Пункт 4 запиту:  

 Кошти з місцевого бюджету на утримання дощових (зливових) 

каналізації у 2015-2021 роках Підприємству не виділялись.  

ШЕУ «Магістраль» на утримання дощової (зливної) каналізації 

витрачено кошти місцевого бюджету: 

2015р. – 61,2 тис. грн., 

2016р. – 107,3 тис. грн., 

2017р. – 218,7 тис. грн., 

2018р. – 219,9 тис. грн., 

2019р. – 235,9 тис. грн., 

2020р. – 326,7 тис. грн., 

2021р. (на 15.06.21р.) – 185,3 тис. грн.  

КП ШЕУ на утримання дощової (зливової) каналізації витрачено коштів 

місцевого бюджету:  

2015 рік – 1153,1 тис. грн.; 

2016 рік – 921,2 тис. грн.;  

2017 рік – 1302,2 тис. грн.; 

2018 рік – 1744,0 тис. грн.; 
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2019 рік – 2035,3 тис. грн.; 

2020 рік – 2031,4 тис. грн.; 

2021 рік (на 15.06.21р.) – 855,1 тис. грн.; 

Пункт 5 запиту: 

 Кошти з місцевого бюджету на ремонт, капітальний ремонт, 

відновлення, реконструкцію дощових (зливових) мереж каналізації у 2015-

2021 роках Підприємству не виділялись.  

ШЕУ «Магістраль» на ремонт дощової (зливної) каналізації було 

витрачено кошти місцевого бюджету:  

2015р. – 22,7 тис. грн., 

2016р. – 17,3 тис. грн., 

2017р. – 77,1 тис. грн., 

2018р. – 83,2 тис. грн., 

2019р. – 189,5 тис. грн., 

2020р. – 144,8 тис. грн., 

2021р. (на 15.06.21р.) – 35,7 тис. грн. 

КП ШЕУ на ремонт дощової (зливової) каналізації було витрачено 

коштів місцевого бюджету: 

2015 рік – 225,9 тис. грн.; 

2016 рік – 170,6 тис. грн.; 

2017 рік – 418,9  тис. грн.; 

2018 рік – 748,2 тис. грн.; 

2019 рік – 1011,8 тис. грн.; 

2020 рік – 818,8 тис. грн.; 

2021 рік (на 15.06.21р.) – 242,9 тис. грн.; 

Пункт 6 запиту: 

 Підприємством на звернення мешканців стосовно непрацюючих 

зливових/дощових мереж каналізації на прибудинкових територіях було 

витрачено на аварійні прочищення вказаних мереж наступні кошти:  

- 2015 рік - кошти не витрачались. 

- 2016 рік - кошти не витрачались. 

- 2017 рік - кошти не витрачались 

- 2018 рік - 139166. 80 грн. 

- 2019 рік - 118650. 00 грн. 

- 2020 рік - 175880.00 грн. 

- За період з 01.01.2021 р. по 15.06. 2021 року - 18440.00 грн.  

 За інформацією ШЕУ «Магістраль» з інших джерел фінансування на 

утримання дощової (зливної) каналізації не було.  
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КП ШЕУ на утримання дощової (зливової) каналізації було витрачено 

власних коштів:  

2015 рік – 76,3 тис. грн.; 

2016 рік – 225,3 тис. грн.; 

2017 рік – 33,5  тис. грн.; 

2018 рік – 33,8 тис. грн.; 

2019 рік – 184,8 тис. грн.; 

2020 рік – 34,7 тис. грн.; 

2021 рік – 264,3 тис. грн. 

 Пункт 7 запиту:  

 Підприємством кошти на ремонт, капітальний ремонт, реконструкцію 

дощових (зливових) мереж каналізації у 2015-2021 роках не витрачались.  

 ШЕУ «Магістраль» поінформувало, що з інших джерел фінансування на 

ремонт дощової (зливної) каналізації не було.  

На ремонт дощової (зливової) каналізації КП ШЕУ було витрачено 

власних коштів:  

2015 рік – 91,4 тис. грн.; 

2016 рік – 2,3 тис. грн.; 

2017 рік – 10,2  тис. грн.; 

2018 рік – 91,5 тис. грн.; 

2019 рік – 0 тис. грн.; 

2020 рік – 21,1 тис. грн.; 

2021 рік – 0 тис. грн. 

 Пункт 8 запиту:  

За інформацією ШЕУ «Магістраль» на 2021 рік (з 16.06.2021-31.12.2021) 

передбачено витрати з місцевого бюджету:  

- на ремонт дощової (зливної) каналізації – 74,3 тис. грн., 

- на утримання дощової (зливної) каналізації – 162,6 тис. грн.  

На утримання дощової (зливової) каналізації у 2021 році, що перебуває 

на балансі КП ШЕУ передбачено коштів місцевого бюджету: 3450, 0 тис. грн. 

Виділення коштів регламентується паспортом бюджетної програми та 

планом поточного благоустрою. 

Пункт 9 запиту:  

Підприємством кошти на утримання дощових (зливових) мереж 

каналізації на 2021 рік не передбачено.  

ШЕУ «Магістраль» фінансування на ремонт та утримання дощової 

(зливної) каналізації з інших джерел на 2021 рік не передбачено.  
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На утримання дощової (зливової) каналізації у 2021 році КП ШЕУ 

передбачено власних коштів: 290 тис. грн. За рахунок інших доходів 

виконаних господарським способом.  

Пункт 10 запиту: 

За інформацією фінансового управління Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації в бюджеті міста Києва по Голосіївському району 

протягом 2015-2021 років цільові кошти на утримання, ремонт, відновлення та 

реконструкцію дощової (зливних) каналізації не передбачались.  

Пункт 11 запиту:  

За інформацією Підприємства, кількість звернень від мешканців щодо 

неналежної роботи зливових/дощових мереж каналізацій на прибудинкових 

територіях будинків що знаходяться на обслуговуванні підприємства, які 

надійшли через Комунальну Бюджетну Установу ( КБУ) «Контактний центр 

міста Києва 1551» складає:  

- За 2020 рік - 203 звернення. 

- За період з 01.01.2021 р. по 15.06. 2021 року - 48 звернень. 

До КП ШЕУ щодо ремонту та обслуговування зливової/дощової 

каналізації надійшло звернень:  

- 2020 рік – 98 звернень; 

- 2021- рік – 35 звернень.  

Безпосередньо до Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо неналежної роботи зливових/дощових мереж каналізації 

надійшло звернень громадян:  

- у 2020 році – 6 шт.;  

- у 2021 році (на 15.06.2021)– 3 шт.  

 

З повагою  

 

Перший заступник голови     Олександр КОЛОМІЄЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Василь Ткачук  

Катерина Капралюк 281 60 27 
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Ш ановний пане Олександре!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 
15.06.2021 № 2906(з) у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 
розглянуто Ваш запит на публічну інформацію щодо надання інформації про стан 
системи відведення міських зливних стоків на території Подільського району.

За результатом розгляду повідомляємо наступне.
По пункту 1. Станом на 15.06.2021 року, на внутрішньоквартальних 

територіях є мережі зливової (дощової) каналізації, які не знаходяться на балансі, 
але по мірі необхідності обслуговуються комунальним підприємством «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва».

По пункту 2. Мережі зливової (дощової) каналізації, які розміщені на 
території парків знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «По 
утриманню зелених насаджень у Подільському районі м. Києва» (далі -  КП «УЗН»).

По пункту 3. Станом на 15.06.2021 року на прибудинкових територіях є 
мережі зливової (дощової) каналізації, які не закріплені за балансоутримувачем.

Вартість послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, 
розрахованих, відповідно до Порядку формування тарифів, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 з урахуванням змін, 
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515 не 
передбачає витрат на прочищення, ремонт та утримання зливостоків.



По пункту 4. Кошти з місцевого бюджету на утримання дощових (зливових) 
каналізації у 2015-2021 роках КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району м. Києва» не виділялись. КП «УЗН» систематично 
проводиться перевірка стану зливо приймачів та при необхідності здійснюють їх 
розчищення (вартість робіт враховано в тариф -  прибирання).

По пункту 5. Кошти з місцевого бюджету на ремонт, капітальний ремонт, 
відновлення, реконструкцію дощових (зливових) мереж каналізації у 2015-2021 
роках КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва» не виділялись.

По пункту 6. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва» виконує роботи з прочищення зливових/дощових 
мереж каналізації на прибудинкових територіях за необхідністю;

По пункту 7. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва» кошти на ремонт, капітальний ремонт, 
реконструкцію дощових (зливових) мереж каналізації у 2015-2021 роках не 
витрачались.

По пункту 8. Питання не відноситься до компетенції підприємства.
По пункту 9. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Подільського району м. Києва» кошти на утримання дощових (зливових) мереж 
каналізації на 2021 рік не передбачено.

По пункту 10. Питання не відноситься до компетенції Подільського районної 
в місті Києві державної адміністрації.

По пункту 11. За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 опрацьовано 120 звернень 
з питань ремонту, обслуговування та будівництва дощової каналізації, які надійшли 
від КБУ «Контактний центр міста Києва». За період з 01.01.2021 по 15.06.2021 
опрацьовано 50 звернень.

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 в управлінні з питань звернень громадян 
зареєстровано 7 звернень, у яких порушуються питання зливових/дощових 
каналізацій.

За період з 01.01.2021 по 15.06.2021 у відділі роботи із зверненнями громадян 
звернення у яких порушувались питання зливових/дощових каналізацій, не 
зареєстровано.
За інформацією КП «ШЕУ Подільського району м. Києва:

1) Станом на 15.06.2021 року загальна довжина балансового зливостоку 
складає -  67,092 км.

2) ШЕУ Подільського району є балансоутримувачем 67,092 км зливостоку.
3) Інформація про безбалансову зливосточну мережу в ШЕУ Подільського 

району відсутня.
4) На утримання балансового зливостоку було витрачено коштів місцевого 

бюджету:
- У 2015 році -  1123,3 тис. грн;
- У 2016 році -  1320,5 тис. грн;
- У 2017 році -  2000,1 тис. грн;



У 2018 році -  2302,8 тис. гри;
У 2019 році -  3241,5 тис. грн;
У 2020 році -  3410,1 тис. грн;
У 2021 році -  1491,1 тис. гри.
5) На виконання поточного ремонту зливостоку було витрачено коштів 

місцевого бюджету:
У 2015 році -  153,7 тис. грн;
У 2016 році -  398 тис. грн;
У 2017 році -  265,4 тис. грн;
У 2018 році -  618,5 тис. грн;
У 2019 році -  2089,3 тис. грн;
У 2020 році -  556,7 тис. грн;
У 2021 році -  191,6 тис. грн.
6) Кошти на утримання зливостоку з інших джерел не залучались.
7) Кошти на проведення ремонтних робіт з інших джерел не залучались.
8) На утримання зливостоку на 2021 рік заплановано витратити -  3108,0 тис. 

грн. відповідно до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва 
на 2021 рік від 24.12.2020 № 24/24.

9) Кошти на утримання зливостоку на 2021 рік з інших джерел залучати не 
планується.

10)Фінансування поточного ремонту зливостоку на період з 2015 по 2020 рік 
виконувалось згідно до рішень Київської міської ради про бюджет міста 
Києва.

11) До ШЕУ подільського район за період з 2020 по 15.06.2021 року надходило 
шість звернень громадян стосовно незадовільної роботи зливостоку.

З повагою

Заступник голови








