Додаток 1
Інформація про виконання програми за 2016 рік
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)

4.

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

Термін
виконання
№
з/п

Захід

Планові обсяги фінансування, тис.грн.

Відповідальний виконавець

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.

у тому числі за рахунок, тис.грн.
Усього, тис. грн.

Етап виконання
1
2
3
4
5
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві
1.1. Створення сприятливих
Департамент житловоНе потребує
2016
1.
умов для конкуренції на
комунальної інфраструктури,
фінансування в
ринку послуг з управління
районні в м. Києві державні
рамках
та утримання житлового
адміністрації,
Програми.
фонду.
КП
«Київжитлоспецексплуатація»

у тому числі за рахунок, тис.грн.

Стан виконання
заходів
(результативні
показники
виконання
програми)

державний
бюджет

бюджет
м. Києва

кошти
небюджетних
джерел

Усього, тис.грн.

державний
бюджет

бюджет
м. Києва

кошти
небюджетних
джерел

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

Завдяки створенню
нових ОСББ змінено
форму управління у
житлових будинках
комунальної
власності – 2,
відомчі-3,
інвестиційні – 22.

1.1.
Забезпечення сталого
2. функціонування об'єднань
співвласників
багатоквартирних будинків
та підтримка їх створення

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

Не потребує
фінансування в
рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

Проведено 1305
консультацій.
Створено 304 ОСББ,
забезпечена
реалізація міських
програм підтримки
діяльності ОСББ

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

Не потребує
фінансування в
рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

Залучено до
управління
житловим фондом
80 уповноважених
осіб

1.1. Створення системи захисту
4.
інтересів та прав
споживачів житловокомунальних послуг.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

Не потребує
фінансування в
рамках
Програми.

-

-

-

-

-

-

-

Організовано роботу
диспетчерської
телефонної лінії
1557, телефону
"Гаряча лінія" в
ДЖКІ, сервісних
центрів "Центру
комунального
сервісу"

1.1.
3.

1.1.
5.

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

2016

5000.00

-

5000.00

-

-

-

-

-

Кошти не були
передбачені в
бюджеті міста Києва
на 2016 рік

2016

80000.00

-

80000.00

-

118753.07

-

118753.07

-

Завершено роботи
на 420 об'єктах (в т.
ч. КБР- 114, з них по
перехідним 57
об’єктам; ДЖКІ -11,
РДА- 295).

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

100000.00

-

100000.00

-

282455.68

2847.70

279607.98

0.00

Виконувалися
роботи по: заміні
вікон, утепленню
фасадів, ремонту сх.
клітин, ремонт ел.
мереж, ремонту
покрівлі, ремонт
балконів, ремонт
будівель.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

30000.00

-

30000.00

-

18918.51

-

18918.51

-

Облаштовано 255
ігрових та
спортивних
майданчиків.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
Департамент транспортної
інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

30000.00

-

30000.00

-

103791.24

-

103791.24

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території
2.1. Реконструкція, заміна та
Департамент житлово1. модернізація застарілих і
комунальної інфраструктури,
зношених ліфтів на умовах
районні в м. Києві державні
співфінансування (перелік
адміністрації
об'єктів затверджується
щорічно виконавчим
органом Київської міської
ради (Київською міською
державною
адміністрацією).

2.1.
Капітальний ремонт
2. 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).
2.1.
Виконання робіт з
3.
облаштування ігрових та
спортивних майданчиків на
умовах співфінансування
(перелік об'єктів
затверджується щорічно
виконавчим органом
Київської міської ради
(Київською міською
державною
адміністрацією).
2.1.
4.

Виконання робіт з
асфальтування
прибудинкових територій
житлових будинків та
міжквартальних проїздів
(перелік об'єктів
затверджується щорічно
виконавчим органом
Київської міської ради
(Київською міською
державною
адміністрацією).

Капітальний ремонт
міжквартальних
проїздів та
прибудинкових
територій житлової
забудови виконано
на 122 об'єктах.
Відновлено 274,3
тис. кв. м. асфальту.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

10000.00

-

10000.00

-

4416.00

-

4416.00

-

Придбано 9
тракторів та
екскаваторнавантажувач

2.1.
Реалізація
6. енергоефективних проектів
на умовах спільного
фінансування ОСББ та ЖБК
з метою залучення
населення до управління
житловим фондом.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

20000.00

-

20000.00

-

27559.23

-

19920.00

7639.230

За кошти КМДА
виконано роботи з:
утепл. фасадів на 8
об'єктах, ІТП -29,
теплоізоляції дахів 2, зіміни вікон та
дверей - 17, заміна
освітл. приладів - 8.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

5000.00

-

5000.00

-

1106.57

-

1106.57

-

Відшкодована
частина кредиту 27
позичальникам

2.1. Комплексна термосанація
8. житлового фонду м. Києва

Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

100000.00

-

-

100000.000

-

-

-

-

-

188500.00

-

79700.00

108800.000

71875.60

0.00

41513.60

30362.000

Завершено проектні
роботи по 16
об'єктам, отримані
експертні висновки.
НЕФКО у 5 закладах
освіти завершені
роботи з
термомодернізації
на 100%.

2.1.
5.

2.1.
7.

Оновлення парку
прибиральної
(снігоприбиральної)
техніки.

2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.
2.2. Комплексна термосанація в
Департамент житлово2016
1.
установах, що
комунальної інфраструктури,
фінансуються з бюджету
КП «Група впровадження
міста Києва.
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва»,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

350000.00

317000.00

-

33000.000

15551.51

-

827.00

14724.51

НЕФКО: завершені
проекти з
модернізації
освітлення у 12
закладах освіти.

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

2016

10000.00

-

10000.00

-

1058.80

-

1058.80

-

Встановлено 55 плит

2.2.
Реконструкція систем
Департамент житлово4. гарячого водопостачання в комунальної інфраструктури, КП
установах, що
«Група впровадження проекту з
фінансуються з бюджету
енергозбереження в
міста Києва із
адміністративних і громадських
застосуванням
будівлях м. Києва»,
відновлюваних джерел
районні в м. Києві державні
енергії.
адміністрації

2016

6720.00

-

3360.00

3360.000

300.00

-

300.00

-

Виконані проектні
роботи по 12
об'єктам

2.2. Створення та забезпечення
5.
функціонування он-лайн
бази енергетичних аудитів

Департамент житловокомунальної 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

-

800.20

-

800.20

-

Закуплено
обладнання,
розроблено технічне
завдання

Стимулювання
Департамент житлововпровадження
комунальної інфраструктури,
енергоефективних заходів в
КП «Група впровадження
установах, що
проекту з енергозбереження в
фінансуються з бюджету м. адміністративних і громадських
Києва, шляхом часткового
будівлях м. Києва»
відшкодування за
кредитами на реалізацію
енергосервісних договорів.

2016

1000.00

-

1000.00

-

-

-

-

-

Розпорядженням
КМДА від
08.07.2016 № 520
затверджені базові
рівні для 19 закладів
бюджетної сфери, за
результатами торгів
визначено 15
переможців щодо
надання
енергосервісних
послуг

2016

22906.80

-

22906.80

-

13173.20

-

13173.20

-

Виконані роботи,
пов’язані із здачею в
експлуатацією 1
черги об’єкту.
Запланований
термін здачі в
експлуатацію 1
черги об’єкту – 2
квартал 2017 року

2.2.
Модернізація систем
Департамент житлово2. освітлення в установах, що комунальної інфраструктури, КП
фінансуються з бюджету «Група впровадження проекту з
міста Києва.
енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва»
районні в м. Києві державні
адміністрації
2.2.
3.

2.2.
6.

Оснащення установ, що
фінансуються з бюджету
міста Києва
енергоефективними
кухонними плитами.

2.3. Система водопостачання та водовідведення
2.3. Будівництво гідровузла на Дарницька районна в місті Києві
1. вул. Дяченка в мікрорайоні
державна адміністрація,
Бортничі.
УКБ «Позняки – Інвест»

2.3.
2.

Відновлення роботи
бюветних комплексів.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

2016

6000.00

-

6000.00

-

16962.20

-

16962.20

-

Введено в
експлуатацію 8
свердловин,
виконано
капітальний ремонт
на 37 бюветних
комплексах,
розроблено 11 ПКД

2.3.
3.

Перша черга будівництва
споруд артезіанського
водопостачання житлового
масиву Осокорки Північні.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

13000.00

-

13000.00

-

383.00

-

383.00

-

Укладено договір з
ДП «Інститут
«Київінжпроект»
ТОВ «НВПІ
«Київпроект» на
виконання
проектних робіт з
перерахунку
кошторисної
частини проектної
документації.
Виконані проектні
роботи

2.3.
4.

Невідкладні заходи з
оптимізації системи
водовідведення:

2.3.
4.1.

Будівництво другої нитки
Головного міського
каналізаційного колектора в
м. Києві.

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

396360.10

236360.10

160000.00

-

273304.30

142367.40

130936.90

-

2.3.
4.2.

Реконструкція головного
міського каналізаційного
колектора.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

3000.00

-

3000.00

-

-

-

-

-

2016

8136.40

-

8136.40

-

2686.90

-

2686.90

-

-

Завершена проходка
тунелю,
улаштування
вторинної обробки
тунелю, комплекс
робіт по будівництву
вузлів переключення
№9,10,12. Виконано
вторинної обробки
–9705,5 м ( 99,7).
Роботи виконуються
згідно плану

2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:
2.3.
Реконструкція споруд
5.1. першої черги Бортницької
станції аерації на вул.
Колекторній, 1а в
Дарницькому районі. І
черга будівництва. Насосна
станція першого підйому.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

22.08.2016 року
затверджено титул
на виконання
проектно-вишукувальних робіт.
Укладено договір
від 02.09.2016 №
031604 з ДП
«Київінжпроект»
«ТОВ НВПІ
«Київпроект» на
коригування
проектнокошторисної
документації.
Завершення
коригування ПКД та
передача на
експертизу
заплановано на
16.01.2017.

2.3.
5.2.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

80019.20

80019.20

-

-

94898.40

94898.40

-

-

Роботи виконані на
87%. Завершено
роботи по
встановленню
огорожі,
прокладанню
тимчасових мереж
електропостачання,
водопостачання та
каналізування
будівельного
майданчику.
Виконанні роботи
по вивозу
побутового та
будівельного сміття
з території
перспективного
будівництва Блоку
№ 1.

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 житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

1750000.00

-

-

1750000.000

-

-

-

-

-

2.3.
5.4.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

50000.00

-

50000.00

-

683.70

-

683.70

-

Виконані
проектні роботи.
Отримано
зауваження
Держекспертизи
Виконується
зняття зауважень
експертизи.

2.3.
Розвиток міської
6. централізованої каналізації
шляхом подальшого
будівництва та
реконструкції колекторів і
мереж:

-

2.3.
Реконструкція
6.1. каналізаційних колекторів з
метою запобігання
виникнення аварійних
ситуацій (вул. Стеценка,
вул. Дегтяренка, вул.
Луначарського, вул.
Лебедєва, вул. Зодчих, вул.
Борщагівська, вул. Леніна,
вул. Бутлерова, просп.
Комарова, ПівденноЗахідний кан. колектор,
Позняківський
каналізаційний колектор,
Мостицький каналізаційний
колектор, просп. Правди,
вул. Бережанська, від вул.
Полярної до вул. Лугової та
інші).

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ
«АК «Київводоканал»

2016

252845.90

-

252845.90

-

28013.70

-

12441.70

15572.000

Департаментом
будівництва
виконувались робти
з реконструкції
каналізаційних
колекторів: вул.
Дегтяренка, вул.
Лебедєва, прос.
Комарова, вул.
Бережанська, вул.
Зодчих, вул. А.
Бутлерова. ПАТ "АК
"Київводоканал"
виконані роботи з
ліквідації аварійної
ситуації на каналіз.
колекторі на вул.
Леніна, 50 у
Дарницькому районі

2.3.
Реконструкція
6.2. каналізаційних колекторів.
Самопливні колектори (вул.
Шліхтера, Каунаський
колектор, III черга НовоДарницького колектора,
вул. Борщагівська, від вул.
Здолбунівської до просп.
Бажана, вул.
Дніпродзержинська, вул.
Гайдара, Голосіївський
каналізаційний колектор та
інші).

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ
«АК «Київводоканал»

2016

210300.00

-

202800.00

7500.000

412.70

-

412.70

-

Проектні роботи з
реконструкції
каналізаційних
колекторів:
Шліхтера,
Каунанського, ІІІ
черга НовоДарницького
колектора

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ
«АК «Київводоканал»

2016

536030.00

536030.00

-

-

10551.90

-

10551.90

-

Будівництво
каналізаційних
колекторів:
Стеценка, від
Мостицького до
Головного міського
каналізаційного
колектора, ПівденноЗахідний
(Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення)

2.3.
6.3.

Будівництво та
Департамент житловореконструкція напірних
комунальної інфраструктури,
колекторів (від КНС «Пуща- Департамент будівництва та
Водиця» до вул.
житлового забезпечення, ПАТ
Газопроводної, КНС «Ново«АК «Київводоканал»
Подільська»-2 нитка,
переключення КНС
«Наводницька» в
розвантажувальний
колектор, переключення
КНС «Мишоловка» в
розвантажувальний
колектор, переключення
КНС «Микільська
Борщагівка-2» в ПівденноЗахідний колектор,
реконструкція третьої нитки
КНС «Оболонська», КНС
«Перемога»-2 нитка, КНС
«Конча-Заспа-6», бульв.
Лесі
Українки, вул.
2.3.
Реконструкція
Департамент житлово7.
каналізаційних насосних
комунальної інфраструктури,
станцій з впровадженням
ПАТ «АК «Київводоканал»,
енергозберігаючих
КП «Київбудреконструкція»
технологій (Метрологічна,
Русанівка, Микільська
Борщагівка-1, Оболонська,
Ново-Подільська, Водопарк,
Наводницька, Мишоловка
та інші)

2016

16440.00

-

16440.00

-

100.00

-

100.00

-

Проведені
електронні закупівлі
робіт з коригування
проекту та
укладені відповідні
договори,
виконувалися
роботи зі збору
вихідних
даних для
коригування
проектів,
розроблена та
затверджена
документація
конкурсних торгів
щодо визначення
генпідрядника

2016

34400.00

-

34400.00

-

29006.10

-

-

29006.10

Реконструкція КНС
"Метрологічна" по
вул. Метрологічній,
14-Б, КНС в парку
"Русанівка", КНС
"Оболонь" по пр.
Московському, 14-Б,
КНС "НовоПодільська" по вул.
Введенській, 23,
КНС «Водопарк» по
вул. Мурманській,2,
КНС "Наводницька"
по Надніпрянському
шосе, 3

2.3. Реконструкція дюкерних
8. переходів через р. Дніпро.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «АК «Київводоканал»

2016

70377.70

-

70377.70

-

672.90

-

672.90

-

Проектні роботи.
Отримано
Експертний звіт від
15.09.2016 № 001880-15/13,
генеральний
проектувальник ТОВ
«Інжкомпроект».

Будівництво
централізованої системи
водовідведення житлових
масивів малоповерхової
забудови приватного
сектору

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації, ПАТ «АК
«Київводоканал»

2016

40000.00

-

40000.00

-

23966.30

-

23966.30

-

Виконані роботи з
реконструкції
(будівництва)
водовідведення
приватного сектора
у Дарницькому,
Солом'янському,
Шевченківському
районах.

300.00

-

300.00

-

-

-

-

-

-

2.3.
6.4.

2.3.
9.

Будівництво
2016
Правобережних очисних
Департамент житловоспоруд (розробка технікокомунальної інфраструктури,
економічного
ПАТ «АК «Київводоканал»
обгрунтування).
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії
2.3.
10.

2.4.
Оснащення житлових
1. будинків приладами обліку
теплової енергії.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

96000.00

-

32000.00

64000.000

77175.50

-

56522.90

20652.600

Встановлено
1 730 прилад
обліку теплової
енергії на вводах
житлових
будинків.

-

-

-

-

-

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 житловокомунальної 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

-

8548.10

-

7925.10

623.00

ГВП: виконано
реконструкцію
системи
теплопостачання
житлового будинку
за адресою : вул.
Ганни Ахматової, 43
з облаштуванням
ІТП в місцях
введення в
тепломережу.
Щомісячно
проводиться
обслуговування 922

2.4.
2.2.

-в житловому фонді.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

21000.00

-

-

21000.000

1740.40

-

1740.40

-

-

2.4.
3.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

5000.00

-

5000.00

-

-

-

-

-

-

2.4.
4.

Реконструкція теплових
мереж (магістральних та
розподільчих).

Департамент будівництва та
житлового забезпечення,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

100000.00

-

0.00

100000.000

9847.30

-

2683.30

7164.000

КП КБР виконувало
роботи з
будівництва
теплових мереж для
приєднання до
централізованих
теплових мереж
ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"
житлових будинків
№ 26, 28 на вул.
Чистякiвській, ПАТ
"Київенерго"
виконувало роботи з
реконструкції
теплових мереж на 5
об'єктах.

2.4.
5.

Реконструкція теплових
пунктів.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

104218.20

-

4218.20

100000.000

2261.10

-

2261.10

-

КП ГВП змонтовано
в повному обсязі 6
ІТП в 3-х будинках
(вул. Івана Пулюя,
1А, 5А, 5Б.), КП КБР
виконано проектні
роботи з
реконструкції
теплових пунктів
житлових будинків,
теплозабезпечення
яких здійснюється
від котельні на вул.
Котельникова, 7/13

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

24500.00

-

-

24500.000

-

-

-

-

-

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

100498.00

-

498.00

100000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Реконструкція котелень з
6. встановленням регулюючих
гідромуфт на насосному
обладнанні, дуттьових
вентиляторах та димососах.

2.4.
7.

Модернізація об’єктів
теплопостачання з
встановленням
теплоутилізаторів.

2.4.
8.

Реконструкція котелень з
ліквідацією
малоефективних котелень:

2.4.
Реконструкція систем
8.1. 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 житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

8000.00

-

8000.00

-

2.4.
8.2.

Реконструкція котелень
(перелік об'єктів
визначений
розпорядженням
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації) від
11.04.2013 № 511, котельні
по вул. Котельникова, 7/13,
вул. Дніпровська, 1А, вул.
Багговутівська, 36-А, просп.
Науки, 47 та інші).

2.4. Впровадження технологій
9.
теплозабезпечення з
використанням
2.4.
Будівництво ТЕЦ на
9.4.
відновленому паливі у
Деснянському районі
(проектні роботи)

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
Департамент будівництва та
житлового забезпечення
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
КП «Київбудреконструкція»

Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

2016

142447.40

7700.00

-

-

142447.40

7700.00

-

-

2.4.
Будівництво ліній
10. електропередач напругою
35-110 (150) кВ:

8646.30

-

8646.30

-

Виконані роботи з
реконструкції
котельні по вул
Котельникова, 7/13
(змонтовано теплові
лічильники,
виконано
улаштування
газоходу до котла
1,1 мВт.
Закінчення монтажу
буде виконано після
коригування проекту
з урахуванням змін
наданих СВП
«Київські тепло
мережі» та
отримання нового
експертного звіту.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.
10.
1.

Будівництво КЛ 110 кВ
«НовокиївськаМосковська».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

15000.00

-

-

15000.000

-

-

-

-

-

2.4.
10.
2.

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

10000.00

-

-

10000.000

-

-

-

-

-

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2016

15000.00

-

-

15000.000

216.70

-

-

216.700

Проектновишукувальні
роботи

ПАТ «КИЇВГАЗ»

2016

46300.00

-

-

46300.000

60422.00

-

-

60422.000

Заміна 676 анодів на
42 СКЗ,
реконструкція ГРП
та ШРП (32
одиниці), заміна 533
відключаючих
пристроїв на сучасні
шарові крани,
встановлено 6010
квартирних
лічильників газу,
встановлено 1056
будинкових ВОГ

2.4. Будівництво ЛЕП 110 кВ
10. «Західна-Північна», заміна
3. ПЛ від кабельних виводів з
ПС «Західна»: 1 лінія до ПС
«Біличі» до 2 лінія ПС
«Мостицька».
2.4.
Реконструкція об’єктів
11. системи газопостачання м.
Києва.

2.5. Санітарне очищення міста

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція»

2016

282229.50

-

56445.90

225783.600

-

-

-

-

-

2.5. Реконструкція та технічне
3.
переоснащення полігону
твердих побутових відходів
№ 5 в с. Підгірці
Обухівського району
Київської області.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
ПрАТ "Київспецтранс",
КП «Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція»

2016

21819.50

-

21819.50

-

128.00

-

128.00

-

Проектні роботи.
Позитивний
експертний звіт не
отримано.
У зв’язку з
корегуванням ПКД
будівельні роботи на
об'єкті призупинено.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ПрАТ «Київспецтранс»

2016

3500.00

-

3500.00

-

-

-

-

-

-

Виконання робіт з
Департамент житловорекультивації полігонів комунальної інфраструктури, КП
ТПВ.
«Київкомунсервіс»
2.5. Забезпечення житлової та
Департамент житлово6.
громадської забудови
комунальної інфраструктури, КП
контейнерами для
«Київкомунсервіс»,
роздільного збирання
підприємства-перевізники
цінних компонентів
побутових відходів
побутових відходів
(макулатури, полімерних
матеріалів, скла, чорного і
кольорових металів,
небезпечних відходів у
складі побутових).

2016

30000.00

-

30000.00

-

-

-

-

-

-

2016

3600.00

-

1200.00

2400.000

841.00

-

-

841.00

Відремонтовано 375
контейнерів.
Встановлено
нових/орендованих
контейнерів - 337

2.5.
Капітальний ремонт,
7. реконструкція, організація
експлуатації стаціонарних
громадських туалетів,
будівництво інженерних
мереж та встановлення
громадських вбиралень
модульного
типу.
2.5.
Заходи
з організації

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

2016

2753.00

-

2753.00

-

1709.20

-

1709.20

-

Капітальний ремонт
5-ти громадських
вбиралень
стаціонарного типу

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

2016

10000.00

-

-

10000.000

30.00

-

-

30.00

Кількість нових
контейнерів для
збирання
небезпечних
відходів у складі
побутових-3

2.5.
1.

2.5.
4.

Будівництво системи
хімічного очищення
димових газів на філіалі
«Завод «Енергія ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» по вул.
Колекторній, 44 у
Дарницькому районі м.
Києва.

2.5.
5.

8.

впровадження нових
технологій поводження з
побутовими відходами.

2.5.
Оновлення парку
Підприємства сфери поводження
9. автотранспорту зі збирання
з побутовими відходами
та вивозу побутових
відходів (у т.ч. за рахунок
поповнення його
великовантажними
сміттєвозами).

2016

10000.00

-

-

10000.000

23261.18

-

1670.00

21591.18

Кількість
сміттєвозів
(придбаних/оренда)
– 37 одиниць. КП
"Київкомунсервіс"
придбано сміттєвоз
для збирання
побутових відходів
безконтейнерним
способом

Забезпечення житлової та
Департамент житловогромадської забудови
комунальної інфраструктури, КП
контейнерами для збирання
«Київкомунсервіс»,
ТПВ. Оновлення та ремонт підприємства сфери поводження
контейнерного парку міста
з побутовими відходами
Києва.

2016

5000.00

-

-

5000.000

7102.51

-

-

7102.51

Кількість нових,
орендованих та
відремонтованих
контейнерів – 7661

2016

11030.00

-

11030.00

-

-

-

-

-

-

2016

4700.00

-

4700.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО

2016

4750.00

-

4750.00

-

-

-

-

-

-

2.6. Будівництво колумбарних
Департамент житлово4. стін на міських кладовищах комунальної інфраструктури,
(Лісове, Братське, Міське). РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

7360.00

-

7360.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

1145.00

-

1145.00

-

1640.20

-

1640.20

-

виконані роботи з
будівництва туалетів
на Лісовому,
Південному,
Байковому
кладовищах.

2.6. Будівництво мереж електроДепартамент житлово6.
постачання на
комунальної інфраструктури,
Старообрядному
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»
кладовищі.

2016

205.00

-

205.00

-

-

-

-

-

-

2.6. Влаштування протизсувних
Департамент житлово7. заходів на Звіринецькому
комунальної інфраструктури,
кладовищі.
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

2016

210.00

-

210.00

-

-

-

-

-

-

2.5.
10.

2.6. Ритуальні послуги
2.6.
Будівництво нового
Департамент житлово1. крематорію у лівобережній
комунальної інфраструктури,
частині міста
РС СКП «Київський крематорій»
2.6. Проведення інвентаризації
Департамент житлово2.
місць поховань.
комунальної інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»
2.6.
3.

2.6.
5.

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).

Будівництво туалетів на
Південному, Північному,
Військовому кладовищі.

2.6. Розроблення Генерального
Департамент житлово8.
плану розвитку ДІМ
комунальної інфраструктури,
Лук’янівський заповідник з ДІМ Лук’янівський заповідник
комплексом будинків і
споруд та церкви Св.
Катерини.

2016

4300.00

-

4300.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

52000.00

-

52000.00

-

6032.50

-

6032.50

-

Роботи виконуються
згідно графіку.
Виконано знесення
зелених насаджень.
Розпочато роботи з
влаштування паль
БНП 12,5 нижньої
підпірної стіни ПС-1
(виконано-99м3).
Також виконана
монтажна площадка
під улаштування
паль для бурової
установки.

2.7. Інженерний захист територій
2.7.
Протизсувні роботи на
1. схилі озера Глинка в районі
провулку Академіка
Філатова у Печерському
районі.

2.7.
2.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

20000.00

-

20000.00

-

18041.50

-

18041.50

-

Роботи виконуються
відповідно графіка.
Продовжуються
роботи з
влаштування
дренажної системи
ПС2 (виконано –
168 м3) .
Проводяться роботи
з улаштування
обв’язувального
поясу ПС1
(виконано –83 м3).
Виконується
зворотна засипка
піском ПС1, ПС2.

2.7.
3.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

11000.00

-

11000.00

-

2930.70

-

2930.70

-

Виготовлено
арматурних каркасів
колон на
будівельному
майданчику -26 шт.,
каркасів ростверку30м (87м3).
Виконано
улаштування паль
БНП -800 -61,5м3.
Виконано
улаштування
застінного дренажу
із трубофільтрів52м. Завезено та
розроблено 9300,0
м3 грунту.

2.7.
4.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

8000.00

-

8000.00

-

2.90

-

2.90

-

Виконано
обстеження
зелених
насаджень та
отримано акт від
КО
"Київзеленбуд".

2.7.
5.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»

2016

4000.00

-

4000.00

-

98.00

-

98.00

-

Виконано
топографічну
зйомку та
інженерногеологічні
вишукування.
Укладено договір на
проектні роботи

2.7.
6.

Виконання робіт з
інженерного захисту
територій (перелік об'єктів
визначається за
результатами моніторингу
КП «СУППР»).

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «Київбудреконструкція»,
КП «СУППР»

2016

19098.10

-

19098.10

-

8656.70

-

8656.70

-

Реконструкція
(протиаварійні
роботи) підпірних
стінок на схилі біля
будинку №14 на
проспекті
Червонозоряному у
Солом’янському
районі, на схилi
бiля садиб №№ 22,
24, 26 на вул.
Адмiрала Ушакова у
Голосiївському
районi, між
будинками №5/1-А
на вул.
Трьохсвятительській
і №10 на вул.
Костьольній у
Шевченківському
районі.

2.7.
7.

Обстеження існуючого
стану гідротехнічних
споруд.

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
КП «СУППР»

2016

2000.00

-

2000.00

-

-

-

-

-

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
«Київжитлоспецексплуатаці
я».

3.1. Створення центру енерго2. ефективності в м. Києві та
запровадження системи
навчання з питань
енергозбереження на
підприємствах житлового
господарства.
3.1.
3.

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

Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації,
КП
«Київжитлоспецексплуатація»

2016

60.00

-

10.00

50.000

13.75

-

-

13.750

25 послуг

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

2016

600.00

-

600.00

-

0.00

-

0.00

-

Розроблено
концепцію
центру

КП «Київкомунсервіс»
Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

300.00

-

300.00

-

-

-

-

-

Проведено
роз’яснювальну
роботу на звернення
населення під час
ШОК, Комунальний
лікбез,
Енергоефектиний
форум

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

3.2. Проведення консультацій з
1.
громадськістю,
забезпечення
інформаційного
супроводження реалізації
плану міських заходів з
розвитку житловокомунального господарства
через засоби масової
інформації.

Департамент суспільних
комунікацій,
Департамент житловокомунальної інфраструктури,
районні в м. Києві державні
адміністрації

2016

3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства
3.3.
Дослідження стану
Департамент транспортної
2016
1.
магістральних
інфраструктури
трубопроводів
централізованого опалення
на мостах м. Києва через
річку Дніпро (міст Патона,
міст Московський, міст
Південний) за результатами
їх обстеження.

3.3. Розроблення нової редакції
2. цільової програми «Питна
вода міста Києва на 20112020 роки».

3.3.
3.

Створення та ведення
міської геоінформаційної
системи поводження з
побутовими відходами.

20.00

-

20.00

-

-

-

-

-

Проведено 126
консультацій з
ініціативними
групами житлових
будинків,
опрацьовано більше
1000 запитів
ініціативних груп

1500.00

-

1500.00

-

-

-

-

-

-

Департамент житловокомунальної інфраструктури

2016

110.00

-

110.00

-

199.00

-

199.00

-

Виконано наукову
розробку на тему:
Розроблення нової
редакції цільової
програми «Питна
вода міста Києва на
2011-2020 роки»

Департамент житловокомунальної інфраструктури, КП
«Київкомунсервіс»

2016

100.00

-

100.00

-

134.56

-

-

134.56

Розроблення та
впровадження
чергового етапу
міської
геоінформаційної
системи поводження
з побутовими
відходами

5661674.700

1169409.300

1740571.800

2751693.600

1381080.810

240113.500

924872.170

216095.140

-

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

