
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 26.05.2015                                                                 №  319  

 

Про заходи щодо підготовки господарства 

Солом’янського району м. Києва  

до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років 

 

 

Відповідно до статей 6, 13 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", Правил підготовки теплових господарств до опалювального 

періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики 

України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 10.12.2008 № 620/378, розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2015 № 470 "Про 

підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2015-2016 

років", з метою своєчасної та якісної підготовки районного господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, надійного забезпечення 

об’єктів промисловості, житлово-комунального, соціально-культурного, 

побутового призначення та населення району електричною і тепловою 

енергією, природним газом, послугами з водопостачання та водовідведення: 

 

1. Затвердити  заходи  щодо підготовки господарства  Солом’янського 

району м. Києва  до  роботи  в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років згідно з 

додатками 1-6. 

 

2. Затвердити склад оперативного штабу з питань підготовки 

господарства Солом’янського району м. Києва до  роботи  в  осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років згідно з додатком 7.  

 

3. Покласти персональну відповідальність на керівників відповідних 

структурних підрозділів Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації за своєчасну та якісну підготовкою господарства Солом’янського 

району м. Києва до  роботи  в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років. 
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4. Управлінню житлово-комунального господарства Солом'янської 

районної в м. Києві державної адміністрації:  

 

4.1  Забезпечити координацію робіт з підготовки житлово-комунального 

господарства, об’єктів соціально-культурного та побутового призначення до 

безперебійної роботи в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років. 

 

4.2. Забезпечити збір та узагальнення інформації про хід підготовки 

господарства Солом'янського району м. Києва  до роботи в  осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років. 

 

4.3. Забезпечити контроль за передачею безгосподарних мереж тепло-, 

водо-, електро-, газопостачання, індивідуальних теплових пунктів, центральних 

теплових пунктів, вузлів приєднання, газових та електричних підстанцій до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою 

передачею у користування до ПАТ "Київенерго", ПАТ "Київводоканал",            

ПАТ "Київгаз".   

 

5. Комунальному підприємству "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Солом’янського району м. Києва": 

 

5.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки житлового фонду 

комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

згідно з додатком 1. 

 

5.2. В термін до 25.09.2015 завершити роботи щодо ремонту покрівель, 

фасадів, інженерних мереж, електрощитових, теплових пунктів, герметизації 

інженерних вводів у житлових будинках, скління вікон та утеплення під’їздів, 

перевірити відповідність схем електроосвітлення.   

 

5.3. В термін до 20.09.2015 забезпечити заповнення 

внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків підготовленою 

водою та здати системи опалення за актами готовності теплопостачальним 

організаціям. 

 

5.4. Взяти на контроль проведення до 01.09.2015 промивки систем 

опалення хімічним розчином.  

 

5.5.  Забезпечити своєчасне інформування мешканців житлових будинків 

про проведення випробувань теплових мереж, аварійних і планових ремонтів 

інженерних мереж, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій. 
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5.6. Забезпечити проведення організаційної та претензійно-правової 

роботи щодо сплати населенням коштів за спожиті житлово-комунальні 

послуги. 

 

6. Управлінню освіти Солом'янської районної в м. Києві державної 

адміністрації: 

 

6.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів 

Солом'янського району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період                

2015- 2016 років згідно з додатком 2 і здати місцеві системи опалення за актами 

готовності відповідним теплопостачальним організаціям до 20.08.2015.  

 

6.2. Забезпечити якісне обслуговування та підготовку до експлуатації в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років  модульних індивідуальних теплових 

пунктів та приладів обліку теплової енергії спеціалізованими обслуговуючими 

організаціями. 
 

6.3. Виконати метрологічну повірку приладів обліку теплової енергії, у 

разі необхідності здійснити їх ремонт або заміну в термін до 20.08.2015.  
 

7. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації забезпечити 

виконання заходів щодо підготовки закладів культури Солом'янського району 

м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років згідно з додатком 

3 і здати місцеві системи опалення за актами готовності відповідним 

теплопостачальним організаціям до 01.09.2015. 

 

8. Управлінню охорони здоров’я Солом'янської районної в м. Києві 

державної адміністрації: 

 

8.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки закладів охорони 

здоров'я Солом'янського району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період                 

2015-2016 років згідно з додатком 4 і здати місцеві системи опалення за актами 

готовності відповідним теплопостачальним організаціям до 01.09.2015. 

 

8.2. Здійснювати підключення систем теплопостачання пологових 

будинків, дитячих лікувальних закладів та стаціонарних відділень лікарень з 

15.09.2015 на підставі відповідних заявок керівників. 

 

9.  Комунальному підприємству "Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського 

району м. Києва" комунальної корпорації "Київавтодор" забезпечити виконання 

заходів щодо підготовки шляхів та споруд на них  Солом'янського району              

м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років згідно з  

додатком 5. 
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10. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Солом’янського району м. Києва забезпечити виконання заходів щодо 

підготовки зелених насаджень Солом'янського району м. Києва до роботи в 

осінньо-зимового періоду 2015-2016 років згідно з додатком 6. 

 

11.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації забезпечити коригування планів дій на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру. 

 

12. Відділу   контролю   за   благоустроєм   Солом’янської   районної                  

в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за своєчасним 

відновленням благоустрою території після проведення аварійно-ремонтних 

робіт на інженерних мережах. 

 

13. Встановити термін дії цього розпорядження до 31.10.2015. 

 

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступника голови Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.       

 

 

 

Голова                                                                                   М. Шкуро 
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Додаток 1 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від26.056.2015  №  319                         

 

 

 

Заходи 

з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-

зимовий період 2015-2016 років  

  

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 5 6 

1 
Підготовка житлових 

будинків 

будинок 1159 
01.10.2015 

Директор 

комунального 

підприємства 

"Керуюча 

компанія з 

обслуговування 

житлового  

фонду 

Солом'янського 

району  

м. Києва" 

2 Підготовка під’їздів під'їзд 3434 01.09.2015 

3 

Ремонт покрівель,  

в т. ч.: 

шиферних 

рулонних 

покрівля 

м
2 

117 

3826 
01.10.2015 

м
2
 940 

м
2
 2886 

4 

Підготовка мереж:   

Згідно з 

графіком 

до 

01.10.2015 

-  холодного водопо-

стачання (ХВП)  

будинок 1158 

-  гарячого водопо-

стачання (ГВП) 

будинок 869 

-  центрального 

опалення (ЦО) 

будинок 1109 

- каналізації будинок 1159 

- електропостачання будинок 1159 

5 

Підготовка внутрішньо-

будинкових систем 

(отримання актів готов.) 

будинок 

1108 25.09.2015 

6 Промивка систем ЦО будинок 219 01.09.2015 

7 

Часткова заміна 

трубопроводів внутр. 

мереж ХВП, ГВП, ЦО 

будинок 242 

01.09.2015 метр/ 

погонний 
1242 

8 

Підготовка  рамок 

управління  (РУ) 

 

кількість 

1042 01.09.2015 
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Керівник апарату                П. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

9 
Ремонт та заміна 

засувок 

будинок 50 
25.09.2015 

Директор 

комунального 

підприємства 

"Керуюча 

компанія з 

обслуговування 

житлового  

фонду 

Солом'янського 

району  

м. Києва" 

кількість 71 

10 
Ремонт водостічних 

труб 

будинок 113 

25.09.2015 метр/ 

погонний 
760 

11 
Відновлення ЦО 

сходових клітин 

будинок 40 
25.09.2015 

кількість 40 

12 

Поточний ремонт:  

електромереж 

електрощитових 

 

будинок 43 

25.09.2015 
метр/ 

погонний 
866 

кількість 36 

13 

Заготовка піску для 

посипки дворів та 

тротуарів 

тона 805 01.10.2015 

14 

Відновлення 

теплоізоляції у підвалах 

та на горищах 

будинок 85 

01.09.2015 метр/ 

погонний 

1021 

15 

 Заготівля прибирального    

 інвентарю: 

лопат 

скребків 

кількість 

 

 

509 

309 

01.10.2015 

16 

Підготовка необхідного 

запасу труб для 

ліквідації аварій 

 

тонна 

 

6,5 01.10.2015 

17 

Підготовка 

снігоприбиральної 

техніки 

кількість 

 

22 01.10.2015 

18 
Ремонт стиків стінових 

панелей 

будинок 5 

01.10.2015 метр/ 

погонний 

 

63 
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Додаток 2 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від 26.05.2015   № 319                         

 

Заходи 

щодо підготовки навчальних закладів Солом'янського району м. Києва     

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

 

№ 

п/п 
Найменування заходів Кількість 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Підготовка загальносвітніх 

навчальних закладів 
56 20.08.2015 

Начальник 

управління освіти 

Солом'янської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

2 
Підготовка дошкільних 

навчальних закладів 
54 20.08.2015 

3 Ремонт покрівель 1 01.07.2015 

4 Ремонт фасадів  2 01.08.2015 

5 Заміна вікон  8 20.08.2015 

6 Ремонт внутрішніх мереж. 110 01.09.2015 

7 

Капітальний ремонт по заміні 

запасних частин на модульних 

індивідуальних теплових 

пунктах (МІТП) 

4 01.07.2015 

8 Повірка теплових лічильників 15 01.07.2015 

9 
Капітальний ремонт 

електричних мереж  
11 01.08.2015 

10 Обслуговування МІТП 110 20.08.2015 

11 
Ремонт та заміна теплових 

лічильників. 
2 01.07.2015 

12 
Ремонт та обслуговування 

котелень 
2 20.08.2015 

 

Керівник апарату                П. Макаренко 
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Додаток 3 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від 26.05.2015 №  319                         

 

 

 

Заходи 

щодо підготовки закладів культури Солом'янського району м. Києва  

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

    

№ 

п/п 
Найменування заходів  

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 4 5 

1 

Технічне обслуговування газового 

обладнання клубного закладу "Будинок 

культури "Жуляни" 

01.10.2015 

Начальник 

управління 

культури 

Солом'янської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

2 

Отримання акту готовності до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років у 

Київській дитячій музичній школі № 14 

ім. Д. Кабалевського 

20.08.2015 

3 

Отримання акту готовності до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років у 

Київській дитячій школі мистецтв № 1 

20.08.2015 

4 

Ремонт обладнання теплового пункту та 

повірка приладу обліку теплової енергії в 

Київській дитячій школі мистецтв № 1 

20.08.2015 

5 

Опресування трубопроводів теплових 

мереж та промивка систем 

централізованого опалення  

20.08.2015 

 

 

Керівник апарату                    П. Макаренко 
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Додаток 4 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від 26.05.2015 №  319                         

 

 

 

Заходи  

щодо підготовки лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я 

Солом'янського району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період  

2015-2016 років 
 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Одиниці 

виміру 
Кількість  

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення 

профілактичних оглядів 

систем холодного та 

гарячого водопостачання  

од. 7 01.09.2015 

Начальник 

управління 

охорони 

здоров'я 

Солом'янської 

районної в місті 

Києві 

державної 

адміністрації  

2 
Підготовка теплових 

пунктів  
од. 6 01.09.2015 

7 

Державна повірка 

приладів обліку теплової 

енергії 

од. 2 14.08.2015 

 
 

 

Керівник апарату               П. Макаренко 
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Додаток 5 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від26.05.2015 №  319                        

 

 

Заходи 

щодо підготовки шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва  

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

 

  № 

п/п 
Найменування заходів 

Одиниці 

виміру 
Кількість  

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 

Заготівля посипкового 

матеріалу: 

- технічна сіль 

- пісок 

- фрикційні матеріали 

 

 

тис. тон 

 

 

 

3,5 

1,0 

0,5 

01.11.2015 

Директор 

комунального 

підприємства 

"Шляхово-

експлуатаційне 

управління по 

ремонту та 

утриманню 

автомобільних 

шляхів та  

споруд на них 

Солом’янського 

району  

м. Києва" 

комунальної 

корпорації 

"Київавтодор" 

2 
Ремонт побутових 

приміщень  
од. 3 01.10.2015 

3 Ремонт солесховища  од. 1 01.10.2015 

4 

Ремонт під’їздів до 

солесховища та естакади 

для навантаження солі 

м
2
 150 01.10.2015 

5 

Обстеження та ремонт 

освітлювальної арматури 

та електрощитових на 

території КП ШЕУ, 

піскобази та селесховища 

од. 10 01.10.2015 

6 

Підготовка 

снігоприбиральної 

техніки ШЕУ до роботи в 

осінньо-зимовий період 

од. 27 15.10.2015 

7 

Підготовка звалища снігу 

до роботи в осінньо-

зимовий період 

тис. м
2
 1,2 01.11.2015 

8 

Очищення оглядових 

колодязів 

зливоприймачів 

од. 

 

927 

3131 

30.10.2015 

9 
Ремонт оглядових 

колодязів 
од. 30 01.11.2015 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

10 Ремонт зливоприймачів од. 60 01.11.2015 
Директор 

комунального 

підприємства 

"Шляхово-

експлуатаційне 

управління по 

ремонту та 

утриманню 

автомобільних 

шляхів та споруд 

на них 

Солом’янського 

району  

м. Києва" 

комунальної 

корпорації 

"Київавтодор" 

11 

Відновлення благоустрою 

після ремонту інженерних 

мереж 

м
2
 2800 01.11.2015 

12 

Підготовка теплового 

пункту та отримання акту 

готовності 

од. 1 15.09.2015 

13 
Підготовка шанцевого 

інвентарю 
од. 220 01.11.2015 

14 

Залучення додаткової 

спецтехніки у сторонніх 

організацій 

од. 27 01.11.2015 

 

                                                                                           

 

Керівник апарату               П. Макаренко 
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Додаток 6 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від 26.05.2015 №  319                     

 

Заходи 

щодо підготовки зелених насаджень Солом'янського району м. Києва  

до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років 

 

  № 

п/п 
Найменування заходів 

Одиниці 

виміру 
Кількість  

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 5 6   

1 

Будівництво та пуск 

твердопаливної котельні 

800 кВт 

од. 1 01.09.2015 

Директор 

комунального 

підприємства по 

утриманню 

зелених 

насаджень 

Солом'янського 

району  

м. Києва 

2 
Ремонт та обслуговування 

газових котлів 
од. 2 15.09.2015 

3 

Придбання інвентарю  

- льодоруби 

- лопати  

- спецодяг 

од. 

 

28 

250 

180 

15.09.2015 

4 
Ремонт каналізаційних та 

водопровідних мереж 
пог. м 40 15.09.2015 

5 
Забезпечення твердим 

паливом 
куб. м. 3600 01.10.2015 

6 
Забезпечення посипковим 

матеріалом 
тонн 70 15.09.2015 

7 Закупівля технічної солі тонн 30 15.09.2015 

8 
Ремонт снігоприбиральної 

техніки 
од. 7 01.09.2015 

9 
Закупівля 

снігоприбиральних щіток 
од. 900 01.09.2015 

10 

Утеплення вікон та дверей 

приміщень: 

вікна 

двері 

од. 

 

 

34 

21 

24.10.2015 

11 
Капітальний ремонт 

покрівель 
од. 1 30.09.2015 

11 
Обстеження запірної 

арматури 
кількість 90 30.09.2015 

12 
Повірка вузла обліку 

теплової енергії. 
кількість 1 30.09.2015 
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Продовження  таблиці 

13 

Закупівля паливно-

мастильних матеріалів: 

- дизпаливо 

- мастила 

 

 

тонн 

л 

 

 

18 

500 

15.10.2015 

Директор 

комунального 

підприємства по 

утриманню 

зелених 

насаджень 

Солом'янського 

району  

м. Києва 

 
 

Керівник апарату               П. Макаренко 
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Додаток 7 

до розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від 26.05.2015 №  319                         
 

 

Склад 

оперативного штабу з питань підготовки господарства Солом’янського району  

м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

 
 

Бялковський В.В. 

 

 

- перший заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, голова 

оперативного штабу; 

Максимова  О.І. 

 

 

- заступник голови Солом’янської районної в              

місті Києві державної адміністрації, заступник голови 

оперативного штабу; 

Андріянов І.О. 

 

 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник голови оперативного 

штабу; 

Мельник С.Д. 

 

 

 

- завідувач сектору з питань енергозбереження  

управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар оперативного штабу; 

Антоненко В.А. - заступник начальника інспекційного відділу № 4 

управління контролю будівництва об'єктів та у         

сфері житлово-комунального господарства інспекції 

державного архітектурно-будівельного контролю у       

м. Києві (за згодою); 

Бабій П.М. 

 

 

- начальник  відділу контролю за благоустроєм 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Бондар Д.В. 
 

 

- начальник району кабельних мереж  "Західний" СВП 

"Київські електричні мережі" ПАТ "Київенерго" (за 

згодою); 

Брейда О.А. - заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

Заплотінська О.І. 

 

- начальник управління освіти Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 
 

Казючиць С.О. 

  

- головний інженер комунального підприємства 

"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
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Солом’янського району міста Києва" Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

Клименко П.М. 

 

- начальник управління охорони здоров'я  

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Колесник  О. А. 

 
 

- старший державний інспектор Державної інспекції з 

енергетичного нагляду за режимами споживання 

електричної і теплової енергії у м. Києві (за згодою); 

Криворучко М. В. 

 

 

- начальник району теплових мереж "Голосієво" СВП 

"Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго"                 

(за згодою); 

Кулініч Р. М. 

 
 

 

- начальник району кабельних мереж "Південний" СВП 

"Київські електричні мережі" ПАТ "Київенерго"                 

(за згодою); 

Леган І. Р.  

 

 

 

- директор комунального підприємства "Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського 

району м. Києва" комунальної корпорації "Київавтодор" 

(за згодою); 

Остапенко І.Д. 

 
 

- начальник району теплових мереж "Центр"                 

СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго"                     

(за згодою); 

Отачук О. В. 

 
 

- старший державний інспектор Державної інспекції з 

енергетичного нагляду за режимами споживання 

електричної і теплової енергії у м. Києві (за згодою); 

Приходько В. П. 

 

 

- директор комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Солом'янського району м. Києва    

(за згодою); 

Радик В.І. 

  

 
 

- директор комунального підприємства "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району міста Києва" Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 
 

Ролінський К.Й. - начальник району експлуатації водопровідних мереж 

№ 10 ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою); 

 

Соколова І. І.  

 

- в.о. начальника управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 

Тимошенко С. В. 

 

 

- начальник району теплових мереж "Святошин" СВП 

"Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго" (за 

згодою); 

 

Ткач А. Г. 

 

 

- начальник віддділу з питань надзвичайних ситуацій 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
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Франчук Я.В. - начальник району експлуатації водопровідних мереж 

№ 11 ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою); 
 

Шатайло О.П. - начальник району експлуатації каналізаційних мереж 

№ 3 ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою); 

 

 

 

Керівник апарату                                                                         П. Макаренко 
 

 

 

 

 


