Додаток 1
Інформація про виконання програми у І-ому кварталі 2016 року
1.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування відповідального виконавця програми)

3.

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4.

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:
Термін
виконання

№
з/п

Захід

Планові обсяги фінансування, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.

у тому числі за рахунок, тис.грн.

Відповідальний виконавець

Усього, тис.
грн.

державний
бюджет

Стан виконання заходів
(результативні
показники виконання
кошти
програми)
небюджетних
джерел

у тому числі за рахунок, тис.грн.

бюджет м. Києва

кошти
небюджетних
джерел

Усього,
тис.грн.

державний
бюджет

бюджет
м. Києва

Етап виконання
1
2
3
4
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві
1.1.1. Створення сприятливих умов для
Департамент житлово-комунальної
2016
конкуренції на ринку послуг з
інфраструктури,
управління та утримання житлового районні в м. Києві державні адміністрації,
фонду.
КП «Київжитлоспецексплуатація»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Не потребує
фінансування
в рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2. Забезпечення сталого функціонування
об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків та
підтримка їх створення
1.1.3.

Залучення будинкових громад та
інших форм самоорганізації
населення до управління житловим
фондом.

1.1.4. Створення системи захисту інтересів
та прав споживачів житловокомунальних послуг.
1.1.5.

Надання фінансової підтримки для
створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

Не потребує
фінансування
в рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

Створено ОСББ/ЖБК 16

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

Не потребує
фінансування
в рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

Управлінням житловокомунального
господарства надається
консультаційна та
методологічна допомога
мешканцям при
створенні останніми
ОСББ

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

Не потребує
фінансування
в рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

5000.00

-

5000.00

-

-

-

-

-

-

2016

80000.00

-

80000.00

-

3250.00

-

3250.00

-

Замінено 5 ліфтів у 1ому кварталі 2016 року

2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території
2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація
Департамент житлово-комунальної
застарілих і зношених ліфтів на
інфраструктури,
умовах співфінансування (перелік
районні в м. Києві державні адміністрації
об'єктів затверджується щорічно
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

2.1.2. Капітальний ремонт житлового фонду
м. Києва із застосуванням
енергозберігаючих технологій і
обладнання на умовах
співфінансування (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради
(Київською міською державною
адміністрацією).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

100000.00

-

100000.00

-

593.90

0.00

535.50

58.400

На сьогоднішній день
виконано
переобладнання
світильників на
світильники з LEDстрічками в місцях
загального користування
в 20-ти житлових
будинках (292 плафони)
та виконуються роботи в
5-ти житлових будинках.

2.1.3.

Виконання робіт з облаштування
ігрових та спортивних майданчиків
на умовах співфінансування (перелік
об'єктів затверджується щорічно
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

30000.00

-

30000.00

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

Виконання робіт з асфальтування
Департамент житлово-комунальної
прибудинкових територій житлових
інфраструктури,
будинків та міжквартальних проїздів Департамент транспортної інфраструктури,
(перелік об'єктів затверджується
районні в м. Києві державні адміністрації
щорічно виконавчим органом
Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією).

2016

30000.00

-

30000.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

10000.00

-

10000.00

-

-

-

-

-

-

2.1.6. Реалізація енергоефективних проектів
на умовах спільного фінансування
ОСББ та ЖБК з метою залучення
населення до управління житловим
фондом.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

20000.00

-

20000.00

-

-

-

-

-

Оголошено конкурс по
енергоефективним
проектам з 15.03.2016 по
15.04.2016

Стимулювання впровадження
енергоефективних заходів в
багатоквартирних будинках шляхом
відшкодування частини кредитів.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

5000.00

-

5000.00

-

-

-

-

-

Розробляється
Положення на
стимулювання
впроваджень
енергоефективних
заходів в
багатоквартирних
будинках шляхом
відшкодування частини
кредитів

2.1.8. Комплексна термосанація житлового
фонду м. Києва

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

100000.00

-

-

100000.000

-

-

-

-

-

2016

188500.00

-

79700.00

108800.000

5974.30

0.00

291.00

5683.300

Бюджет м.Києва:
Ведуться проектні
роботи по 16 об’єктам.
Отримано 4 експертні
висновки.
По 1му об’єкту
проводяться конкурсні
торги.
НЕФКО: Очікується
погодження тендерної
документації від
НЕФКО.

2.1.5.

2.1.7.

Оновлення парку прибиральної
(снігоприбиральної) техніки.

2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.
2.2.1.

Комплексна термосанація в
установах, що фінансуються з
бюджету міста Києва.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»,
районні в м. Києві державні адміністрації

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП «Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м.
Києва»
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

350000.00

317000.00

-

33000.000

784.20

0.00

784.20

0.000

-

2.2.3.

Оснащення установ, що
Департамент освіти і науки, молоді та
фінансуються з бюджету міста Києва спорту, Департамент житлово-комунальної
енергоефективними кухонними
інфраструктури, КП «Група впровадження
плитами.
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м.
Києва»
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

10000.00

-

10000.00

-

-

-

-

-

-

2.2.4.

Реконструкція систем гарячого
Департамент житлово-комунальної
водопостачання в установах, що
інфраструктури, КП «Група впровадження
фінансуються з бюджету міста Києва
проекту з енергозбереження в
із застосуванням відновлюваних
адміністративних і громадських будівлях м.
джерел енергії.
Києва»,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

6720.00

-

3360.00

3360.000

-

-

-

-

Наразі КП "ГВП"
підготовлено резюме
перспективних проектів
із впровадження
відновлюваних і
альтернативних джерел
енергії в бюджетному
секторі міста та
опрацьовується
можливість залучення
фінансових ресурсів на
їх реалізацію.

2.2.2.

Модернізація систем освітлення в
установах, що фінансуються з
бюджету міста Києва.

2.2.5.

Створення та забезпечення
функціонування он-лайн бази
енергетичних аудитів

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

4920.00

-

4920.00

-

-

-

-

-

Проведено вивчення
ринку з врахуванням
останніх змін в чинному
законодавстві,
розроблено технічне
завдання на розробку
веб-орієнтованої
системи.

2.2.6.

Стимулювання впровадження
енергоефективних заходів в
установах, що фінансуються з
бюджету м. Києва, шляхом
часткового відшкодування за
кредитами на реалізацію
енергосервісних договорів.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»

2016

1000.00

-

1000.00

-

-

-

-

-

Розпочато роботу щодо
реалізації пілотного
проекту на прикладі
одного із об’єктів міста
Києва (ДНЗ № 132
вул.Гмирі, 3А). Зокрема
було проведено
розрахунок базового
рівня енергоспоживання
зазначеного об’єкту і
затверджено його
відповідним
розпорядження КМДА;
підготовлено пакет
тендерної документації
та розпочато процедуру
проведення закупівлі
енергосервісу.

2.3. Система водопостачання та водовідведення

2.3.1.

Будівництво гідровузла на вул.
Дяченка в мікрорайоні Бортничі.

Дарницька районна в місті Києві державна
адміністрація,
УКБ «Позняки – Інвест»

2016

22906.80

-

22906.80

-

2.3.2.

Відновлення роботи бюветних
комплексів.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

2016

6000.00

-

6000.00

-

-

-

-

На електронному
майданчику E –
tender.biz проведено
процедуру визначення
виконавця робіт з
капітального ремонту 5
бюветних комплексів.
Переможцем визнано
ТОВ «Будівельна
компанія – Альтсервіс».
Готуються документи
для проведення
процедури визначення
виконавця робіт з
капітального ремонту на
електронному
майданчику E –
tender.biz на інші
об’єкти. Орієнтовно
буде проведено до
25.04.2016 року.

2.3.3.

Перша черга будівництва споруд
артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

13000.00

-

13000.00

-

-

-

-

Триває комісійне
обстеження спільно з
представниками ДП
«Інститут
«Київінжпроект», ПАТ
«АК «Київводоканал»
стану технологічного,
електротехнічного та
технічного обладнання
об’єкта із складанням
дефектних актів та
подальшого
опрацювання цих
результатів з
проектантами.

2.3.4.

Невідкладні заходи з оптимізації
системи водовідведення:
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

396360.10

236360.10

160000.00

-

32627.90

0.00

32627.90

0.000

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

3000.00

-

3000.00

-

-

-

-

-

2.3.4. Будівництво другої нитки Головного
1. міського каналізаційного колектора в
м. Києві.
2.3.4.
2.

Реконструкція головного міського
каналізаційного колектора.

2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:

Фінансування відсутнє,
об’єкт не включено до
Програми економічного
і соціального розвитку
на 2016 рік

Підготовлено проект
виконавчого органу
Київської міської ради (
Київської міської
державної адміністрації)
розпорядження про
визначення замовника
робіт

2.3.5. Реконструкція споруд першої черги
Департамент житлово-комунальної
1.
Бортницької станції аерації на вул. інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»
Колекторній, 1а в Дарницькому
районі. І черга будівництва. Насосна
станція першого підйому.

2016

8136.40

-

8136.40

-

-

-

-

-

2.3.5. Виконання підготовчих робіт п’ятого
2.
пускового комплексу (перша черга)
проекту реконструкції Бортницької
станції аерації;

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

80019.20

80019.20

-

-

-

-

-

-

2.3.5.
3.

Реконструкція споруд очистки
стічних каналізаційних вод і
будівництво технічної лінії по
обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації. (1 черга
будівництва, 1-4 Пускові комплекси).

ПАТ «АК «Київводоканал»
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

1750000.00

-

-

1750000.000

-

-

-

-

2.3.5.
4.

Реконструкція дамб мулових полів
№1 та №2 Бортницької станції
аерації.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

50000.00

-

50000.00

-

-

-

-

-

2.3.6.

Розвиток міської централізованої
каналізації шляхом подальшого
будівництва та реконструкції
колекторів і мереж:

Генпідрядником ТОВ
«Альтіс – Констракшн»
відповідно до умов
договору № БСА-01-АК
від 29.09.2015 р.
“Реконструкція споруд
очистки стічних
каналізаційних вод і
будівництва
технологічної лінії по
обробці та утилізації
осадів Бортницької
станції аерації”
виконано роботи по
установленню огорожі
будівельного
майданчика, завершено
роботи по прокладанню
тимчасових мереж
електропостачання
будівельного
майданчика.

ПАТ “Укрводпроект” за
результатами
контрольно-геодезичної
зйомки дамб мулового
поля № 2 опрацьовує
залишки виконання
робіт. У зв’язку з
внесенням змін до
завдання на
проектування виникла
необхідність уточнення
обсягів робіт та
внесення змін до
проектних рішень.

2.3.6.
1.

Реконструкція каналізаційних
Департамент житлово-комунальної
колекторів з метою запобігання
інфраструктури, Департамент будівництва
виникнення аварійних ситуацій (вул.
та житлового забезпечення, ПАТ «АК
Стеценка, вул. Дегтяренка, вул.
«Київводоканал»
Луначарського, вул. Лебедєва, вул.
Зодчих, вул. Борщагівська, вул.
Леніна, вул. Бутлерова, просп.
Комарова, Південно-Західний
каналізаційний колектор,
Позняківський каналізаційний
колектор, Мостицький каналізаційний
колектор, просп. Правди, вул.
Бережанська, від вул. Полярної до
вул. Лугової та інші).

2016

252845.90

-

252845.90

-

2.3.6.
2.

Реконструкція каналізаційних
колекторів. Самопливні колектори
(вул. Шліхтера, Каунаський колектор,
III черга Ново-Дарницького
колектора, вул. Борщагівська, від вул.
Здолбунівської до просп. Бажана, вул.
Дніпродзержинська, вул. Гайдара,
Голосіївський каналізаційний
колектор та інші).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
Департамент будівництва та житлового
забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

210300.00

-

202800.00

7500.000

2.3.6.
3.

Будівництво нових самопливних
каналізаційних колекторів (вул.
Стеценка, від Мостицького
каналізаційного колектора до
Головного міського каналізаційного
колектора, Південно-Західний
каналізаційний колектор (I-IV пускові
комплекси та інші).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
Департамент будівництва та житлового
забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

536030.00

536030.00

-

-

97.30

2.3.6.
Будівництво та реконструкція
4. напірних колекторів (від КНС «ПущаВодиця» до вул. Газопроводної, КНС
«Ново-Подільська»-2 нитка,
переключення КНС «Наводницька» в
розвантажувальний колектор,
переключення КНС «Мишоловка» в
розвантажувальний колектор,
переключення КНС «Микільська
Борщагівка-2» в Південно-Західний
колектор, реконструкція третьої
нитки КНС «Оболонська», КНС
«Перемога»-2 нитка, КНС «КончаЗаспа-6», бульв. Лесі Українки, вул.
Урлівська від вул. Здолбунівської до
вул. А. Ахматової та інші)

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
Департамент будівництва та житлового
забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

16440.00

-

16440.00

-

-

150.76

0.00

97.30

53.462

Виконувалися
будівельно-монтажні
роботи з влаштування
каналізаційної камери
№20 з монтажем
пластикових листів
антикорозійного захисту

97.30

-

-

Підготовлено проекти
розпоряджень
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
про затвердження
проектно-кошторисної
документації та
визначення замовників
будівництва об’єктів:
«Ліквідація аварійної
ситуації на
самопливному
каналізаційному
колекторі на вул.
Леніна, 50 у
Дарницькому
районі м. Києва»
та «Санація
каналізаційного
колектора Д=1500-2000
мм по
вул. Борщагівській

-

-

2.3.7.

Реконструкція каналізаційних
Департамент житлово-комунальної
насосних станцій з впровадженням інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»,
енергозберігаючих технологій
КП «Київбудреконструкція»
(Метрологічна, Русанівка, Микільська
Борщагівка-1, Оболонська, НовоПодільська, Водопарк, Наводницька,
Мишоловка та інші)

2016

34400.00

-

34400.00

-

37.10

0.00

0.00

37.102

-

2016

70377.70

-

70377.70

-

-

-

-

-

Фінансування на 2016
рік не передбачено

2.3.9. Будівництво централізованої системи
Департамент житлово-комунальної
водовідведення житлових масивів інфраструктури, районні в м. Києві державні
малоповерхової забудови приватного адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»
сектору

2016

40000.00

-

40000.00

-

980.00

-

980.00

-

-

2.3.1 Будівництво Правобережних очисних
0.
споруд (розробка технікоДепартамент житлово-комунальної
економічного обгрунтування).
інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

300.00

-

300.00

-

-

-

-

-

-

2016

96000.00

-

32000.00

64000.000

-

-

-

-

Відповідно до
розпорядження КМДА
№935 замовником
виконання робіт з
облаштування житлових
будинків приладами
обліку теплової енергії
визначено КП «ГВП»

-

-

-

-

-

19.90

0.00

0.00

19.898

Розроблено проектну
документацію. (ДНЗ №
431в, вул.Шамрила, 4-Б)

2.3.8.

Реконструкція дюкерних переходів
через р. Дніпро.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії
2.4.1.

Оснащення житлових будинків
приладами обліку теплової енергії.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2.4.2.

Впровадження системи
дистанційного аналізу та обліку
енергоспоживання в комплексі з
відновленням роботи (модернізацією)
обладнання індивідуальних теплових
пунктів (ІТП):

2.4.2.
1.

- в установах, що фінансуються з
бюджету міста Києва.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту,
КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

32463.00

-

32463.00

-

2.4.2.
2.
2.4.3.

-в житловому фонді.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

21000.00

-

-

21000.000

Оснащення житлових будинків
комунальної форми власності, ЖБК
та ОСББ приладами для забезпечення
погодозалежного регулювання
постачання теплової енергії.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

5000.00

-

5000.00

-

3150.00

0.00

0.00

3150.000

Встановлено в 5
житлових будинках
комунальної власності 7
ІТП

2.4.4.

Реконструкція теплових мереж
(магістральних та розподільчих).

Департамент будівництва та житлового
забезпечення,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

100000.00

-

100000.00

-

-

-

-

-

-

2.4.5.

Реконструкція теплових пунктів.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

104218.20

-

4218.20

100000.000

-

-

-

-

-

Реконструкція котелень з
встановленням регулюючих
гідромуфт на насосному обладнанні,
дуттьових вентиляторах та
димососах.
2.4.7.
Модернізація об’єктів
теплопостачання з встановленням
теплоутилізаторів.
2.4.6.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

24500.00

-

-

24500.000

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

100498.00

-

498.00

100000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.8. Реконструкція котелень з ліквідацією
малоефективних котелень:
2.4.8.
Реконструкція систем
1. теплопостачання житлових будинків
шляхом заміни вбудованих котелень
на модульні (перелік об'єктів
визначений розпорядженнями
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 квітня 2012 року
№ 695 та від 20 квітня 2012 року
№645).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2.4.8.
Реконструкція котелень (перелік
Департамент житлово-комунальної
2. об'єктів визначений розпорядженням інфраструктури, Департамент будівництва
виконавчого органу Київської міської
та житлового забезпечення
ради (Київської міської державної
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
адміністрації) від 11.04.2013 № 511,
КП «Київбудреконструкція»
котельні по вул. Котельникова, 7/13,
вул. Дніпровська, 1А, вул.
Багговутівська, 36-А, просп. Науки,
47 та інші).

2016

8000.00

-

8000.00

-

-

-

-

-

-

2016

142447.40

-

142447.40

-

11.20

-

11.20

-

У 2016 році
фінансування
передбачено тільки на
об’єкт: Реконструкція
теплових пунктів
житлових будинків,
теплозабезпечення яких
здійснюється від
котельні на вул.
Котельникова, 7/13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.9.

Впровадження технологій
теплозабезпечення з використанням
альтернативних видів палива:

2.4.9.
4.

Будівництво ТЕЦ на відновленому
паливі у Деснянському районі
(проектні роботи)

2.4.1
0.

Будівництво ліній електропередач
напругою 35-110 (150) кВ:

2.4.1
0.1.

Будівництво КЛ 110 кВ
«Новокиївська-Московська».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

15000.00

-

-

15000.000

-

-

-

-

-

2.4.1
0.2.

Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 –
Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ
ПС «Позняки».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

10000.00

-

-

10000.000

-

-

-

-

-

2.4.1
0.3.

Будівництво ЛЕП 110 кВ «ЗахіднаПівнічна», заміна ПЛ від кабельних
виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС
«Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

15000.00

-

-

15000.000

-

-

-

-

-

2.4.1
1.

Реконструкція об’єктів системи
газопостачання м. Києва.

ПАТ «КИЇВГАЗ»

2016

46300.00

-

-

46300.000

-

-

-

-

Інвестиційна програма
ПАТ «Київгаз» на 2016
рік не затверджена

2016

282229.50

-

56445.90

225783.600

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

7700.00

-

7700.00

-

2.5. Санітарне очищення міста
2.5.1.

Будівництво системи хімічного
Департамент житлово-комунальної
очищення димових газів на філіалі
інфраструктури,
«Завод «Енергія ПАТ
КП «Дирекція з капітального будівництва та
«КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній,
реконструкції «Київбудреконструкція»
44 у Дарницькому районі м. Києва.

2.5.3.

Реконструкція та технічне
Департамент житлово-комунальної
переоснащення полігону твердих
інфраструктури,
побутових відходів № 5 в с. Підгірці
ПрАТ "Київспецтранс",
Обухівського району Київської
КП «Дирекція з капітального будівництва та
області.
реконструкції «Київбудреконструкція»

2016

21819.50

-

21819.50

-

-

-

-

-

-

2.5.4.

Відновлення функціонування та
модернізація системи очистки стічних
вод та фільтрату на полігоні твердих
побутових відходів №5 в с. Підгірці,
Обухівського району Київської
області.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури
ПрАТ «Київспецтранс»

2016

3500.00

-

3500.00

-

-

-

-

-

-

2.5.5.

Виконання робіт з рекультивації
полігонів ТПВ.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»

2016

30000.00

-

30000.00

-

-

-

-

-

-

2.5.6. Забезпечення житлової та громадської
забудови контейнерами для
роздільного збирання цінних
компонентів побутових відходів
(макулатури, полімерних матеріалів,
скла, чорного і кольорових металів,
небезпечних відходів у складі
побутових).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»,
підприємства-перевізники побутових
відходів

2016

3600.00

-

1200.00

2400.000

197.00

0.00

0.00

197.000

-

2.5.7. Капітальний ремонт, реконструкція,
організація експлуатації стаціонарних
громадських туалетів, будівництво
інженерних мереж та встановлення
громадських вбиралень модульного
типу.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

2016

2753.00

-

2753.00

-

-

-

-

-

В кінці березня
проведено процедуру
закупівлі послуг з
виконання робіт на
електронному
майданчику Etender.biz. Визначено
переможця.Укладено
договора на виконання
робіт з капітального
ремонту на 3- об`єкти.
Оплата за договорами
орієнтовно буде
виконана до 15.04.2016.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

2016

10000.00

-

-

10000.000

30.00

0.00

0.00

30.000

-

2.5.9. Оновлення парку автотранспорту зі
збирання та вивозу побутових
відходів (у т.ч. за рахунок поповнення
його великовантажними
сміттєвозами).

Підприємства сфери поводження з
побутовими відходами

2016

10000.00

-

-

10000.000

6114.10

0.00

0.00

6114.100

-

2.5.1 Забезпечення житлової та громадської
0. забудови контейнерами для збирання
ТПВ. Оновлення та ремонт
контейнерного парку міста Києва.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»,
підприємства сфери поводження з
побутовими відходами

2016

5000.00

-

-

5000.000

1731.70

0.00

0.00

1731.700

-

2.5.8.

Заходи з організації впровадження
нових технологій поводження з
побутовими відходами.

2.6. Ритуальні послуги
2.6.1.

Будівництво нового крематорію у
лівобережній частині міста

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Київський крематорій»

2016

11030.00

-

11030.00

-

-

-

-

-

2.6.2.

Проведення інвентаризації місць
поховань.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

4700.00

-

4700.00

-

-

-

-

-

2.6.3. Реконструкція та будівництво міських
кладовищ в тому числі виділення
земельної ділянки (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради
(Київською міською державною
адміністрацією).

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО

2016

4750.00

-

4750.00

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

7360.00

-

7360.00

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

1145.00

-

1145.00

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

205.00

-

205.00

-

-

-

-

-

2.6.7. Влаштування протизсувних заходів
на Звіринецькому кладовищі.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

210.00

-

210.00

-

-

-

-

-

Розроблення Генерального плану
розвитку ДІМ Лук’янівський
заповідник з комплексом будинків і
споруд та церкви Св. Катерини.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
ДІМ Лук’янівський заповідник

2016

4300.00

-

4300.00

-

-

-

-

-

Протизсувні роботи на схилі озера
Глинка в районі провулку Академіка
Філатова у Печерському районі.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

52000.00

-

52000.00

-

-

-

-

-

2.7.2. Протиаварійні роботи із укріплення
зсувонебезпечного схилу Совської
балки біля вул. Петра Радченка у
Солом'янському районі.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

20000.00

-

20000.00

-

-

-

-

-

2.6.4.

Будівництво колумбарних стін на
міських кладовищах (Лісове,
Братське, Міське).

2.6.5. Будівництво туалетів на Південному,
Північному, Військовому кладовищі.

2.6.6.

2.6.8.

Будівництво мереж електропостачання на Старообрядному
кладовищі.

Розширення Лiсового
кладовища
В зв`язку з відмовою
погодження проекту
Департаментом
містобудування та
архітектури роботи з
подальшого оформлення
проектної документації
припинено.

Будiвництво туалету на
Лiсовому кладовищi,
вул.Крайня, 3
По об’єкту проведено
електронні торги та
визначено проектанта,
укладено договір.
Виконуються роботи з
проектування.
Узгоджена архітектурнопланувальна частина.
Розпочато проектування
внутрішніх мреж.

2.7. Інженерний захист територій
2.7.1.

Проектна документація
подана на комплексну
експертизу в
ДП
«Укрдержбудекспертизу
». Отримано зауваження
від експерта щодо
проекту та кошторису.

2.7.3. Укріплення схилу біля будівлі на вул.
Нижньоюрківській, 53 у
Подільському районі.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

11000.00

-

11000.00

-

-

-

-

-

Отримано експертний
звіт ДП
«Укрдержбудекспертиза
» від 02.02.2016 №280683-15-А. Розміщено
оголошення №045099
ВДЗ №32 (17.02.2016) на
веб порталі державних
закупівель про відкриті
торги. Розкриття
пропозицій конкурсних
торгів відбудеться 18.04.2016 року.

2.7.4. Комплекс протизсувних заходів для
укріплення дніпровського схилу біля
пішохідного мосту у Печерському
районі м. Києва.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

8000.00

-

8000.00

-

-

-

-

-

Укладено договір з ПАТ
«Проектний інститут
«Укрспецтунельпроект»
на перерахунок
кошторисної
документації у поточні
ціни, стадія «Робочий
проект». Кошторисну
документацію
скореговано на залишок
робіт.
Документацію
планується передати на
експертизу до кінця
квітня 2016 року.

2.7.5.

Протиаварійні роботи з
влаштуванням підпірних стінок між
будинками №5/1-А на вул.
Трьохсвятительській та №10 на вул.
.Костьольній у Шевченківському
районі.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

4000.00

-

4000.00

-

-

-

-

-

Укладено договір на
проектні роботи з ТОВ
«Київська проектна
група». Проектнокошторисну
документацію
розроблено та передано
на розгляд експертизи.

2.7.7.

Обстеження існуючого стану
гідротехнічних споруд.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «СУППР»

2016

2000.00

-

2000.00

-

-

-

-

-

2016

60.00

-

10.00

50.000

-

-

-

-

3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства
3.1.1.

Проведення курсів з підготовки
управителів майном житлового
комплексу та з питань утворення
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків і
утримання житлового фонду на базі
КП «Київжитлоспецексплуатація».

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації,
КП «Київжитлоспецексплуатація»

За період з 01.01.2016
конкурси з підготовки
управителів майном
житлового комплексу не
проводились. Станом на
01.04.2016 у
Дарницькому районі
міста Києва створно 3
ОСББ

3.1.2.

Створення центру енергоефективності в м. Києві та
запровадження системи навчання з
питань енергозбереження на
підприємствах житлового
господарства.

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва»

2016

600.00

-

600.00

-

-

-

-

-

Наразі опрацьовується
можливість будівництва
центру
енергоефективності із
діючими зразками
енергоефективних
технологій та
обладнання. Зокрема
підготовлено попередню
концепцію такого
центру та обгрунтування
щодо необхідності
виділення в бюджеті
міста коштів на
розробку технікоекономічного
обгрунтування проекту
будівництва.

3.1.3.

Проведення агітаційнороз’яснювальної роботи серед
населення щодо роздільного збирання
ресурсоцінних компонентів
побутових відходів.

КП «Київкомунсервіс»
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

300.00

-

300.00

-

-

-

-

-

-

3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням
3.2.1.

Проведення консультацій з
громадськістю, забезпечення
інформаційного супроводження
реалізації плану міських заходів з
розвитку житлово-комунального
господарства через засоби масової
інформації.

Департамент суспільних комунікацій,
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні адміністрації

2016

20.00

-

20.00

-

-

-

-

-

Проводяться зустрічі з
представниками ЖБК,
ОСББ, ОСН (органи
самоорганізації
населення).

Департамент транспортної інфраструктури

2016

1500.00

-

1500.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

2016

110.00

-

110.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»

2016

100.00

-

100.00

-

29.50

0.00

0.00

29.500

-

5661674.700

1169409.300

1840571.800

2651693.600

55778.862

0.000

38674.400

17104.462

-

3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства
3.3.1.

Дослідження стану магістральних
трубопроводів централізованого
опалення на мостах м. Києва через
річку Дніпро (міст Патона, міст
Московський, міст Південний) за
результатами їх обстеження.

3.3.2. Розроблення нової редакції цільової
програми «Питна вода міста Києва на
2011-2020 роки».
3.3.3.

Створення та ведення міської
геоінформаційної системи
поводження з побутовими відходами.

Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності
та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік

