
Завдання  (предмет  діяльності)  комунального  підприємства  «Група
впровадження  проекту  з  енергозбереження  в  адміністративних  і  громадських
будівлях м.  Києва» виконавчого органу Київської  міської  ради (Київської  міської
державної адміністрації)

Забезпечення реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання;

Реалізація проектів з енергозбереження; 

Здійснення моніторингу та аналізу ефективності енергоспоживання в бюджетних
установах міста Києва;

Надання послуг з проведення енергетичного аудиту, обслуговування вузлів обліку
теплової енергії та теплових пунктів.

Види діяльності комунального підприємства «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Діяльність у сфері інжинірингу,  геології  та геодезії,  надання послуг з технічного
консультування в цих сферах;

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

Комплексне обслуговування об'єктів;

Технічні випробування та дослідження;

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки під час реалізації
проектів;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук;

Монтаж  водопровідних  мереж,  електричних  мереж,  систем  опалення  та
кондиціонування;

Постачання,  монтаж,  експлуатація,  обслуговування,  ремонт  енергоефективного
обладнання;

Проведення енергетичного аудиту;

Ізоляційні роботи;

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;

Газопровідні роботи;

Управління та експлуатація об'єктів нерухомого майна;

Оброблення даних;

Діяльність, пов'язана з базами даних в установленому порядку;



Дослідження і розробки в галузі технічних наук;

Виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів,
технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів підприємств, установ,
організацій;

Здійснення функцій замовника з проектування та виконання будівельних робіт;

Надання консультативних послуг у сфері архітектури;

Виготовлення креслень;

Здійснення нагляду за будівельними роботами;

Провадження інженерної та технічної діяльності;

Розроблення та реалізація проектів у сфері енергоефективності;

Проведення  в  установленому  порядку  наукових  обстежень  щодо  енерго-,
водопостачання,  водопідготовки  та  водовідведення,  а  також  енергоаудиту  об’єктів
комунальної власності міста Києва;

Розроблення та обслуговування автоматизованої системи моніторингу споживання
енергетичних ресурсів, визначення базового енергоспоживання;

Надання  послуг  з  обслуговування  та  утримання  об’єктів  енергогенерації,
енергопостачання  та  систем  енергоспоживання,  виконання  відповідних  ремонтних,
налагоджувальних та експлуатаційних робіт;

Розроблення програм, проектів і бізнес-планів, залучення інвестицій та підготовка і
реалізація  грантових  програм  та  проектів  з  енергетики  та  житлово-  комунального
господарства;

Організація  заходів,  спрямованих  на  впровадження  новітніх  технологій  в
енергетичну сферу;

Проведення навчальних семінарів, тренінгів, та інших заходів;

Наукова та практична діяльність у сфері альтернативної енергетики, популяризація
та впровадження альтернативних джерел енергії.

Організація та здійснення енергосервісу.

Цілі  діяльності  (мета)  комунального  підприємства  «Група  впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і  громадських будівлях м. Києва»
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації)

Основною  метою  діяльності  Підприємства  є  одержання  прибутку,  досягнення
економічних і соціальних результатів на основі провадження виробничої, комерційної та
іншої діяльності в порядку, визначеному законодавством України та Статутом.



Особа,  яка  має  право  представляти  комунальне  підприємство  «Група
впровадження  проекту  з  енергозбереження  в  адміністративних  і  громадських
будівлях м.  Києва» виконавчого органу Київської  міської  ради (Київської  міської
державної  адміністрації)  без  довіреності –  Хмара  Вячеслав  Валерійович,  який  є  в.о.
директора цього підприємства згідно з Розпорядженням Київського міського голови від
01.03.2021 року №95.


