Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за 2017 рік
тис. грн.
Стан виконання (що зроблено)

Планові обсяги фінансування на 2017 рік
№ з/п

1.1.1.

1.1.2.

Зміст заходів Програми

Виконавці
Усього, тис. грн.

Державний
бюджет

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

0.00

0.00

0.00

0.00

Забезпечення сталого
Департамент житловофункціонування об'єднань
комунальної
співвласників багатоквартирних
інфраструктури,
будинків та підтримка їх створення
районні в м. Києві
державні адміністрації

0.00

0.00

0.00

Створення сприятливих умов для
конкуренції на ринку послуг з
управління та утримання
житлового фонду.

Міський
Інші кошти
бюджет
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві

Фактичні обсяги освоєння коштів за 2017 рік

Причини низького освоєння
коштів

Усього, тис.
грн.

Державний
бюджет

Міський
бюджет

Інші кошти

Відповідно до виданих Печерською райдерждміністрацією розпоряджень, проводиться
робота щодо передачі житлових будинків з комунальної власності на баланс ОСББ
«Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ «Імені Архітектора Добровольського» за
адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, ОСББ «П.Мирного, 5» за адресою: вул. П.Мирного, 5,
ОСББ «Прогрес 28/19» за адресою: вул. Лютеранська, 28/19, ОСББ «Дніпро» за адресою:
вул. Грушевського, 4-А, ОСББ «Зелене подвір’я» за адресою: Велика Васильківська, 45, ОСББ
«Печерськ-17»

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

Створено 134 ОСББ

0.00

0.00

0.00

0.00

-

1.1.3.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

0.00

0.00

0.00

0.00

29 (уповноважені особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального
господарства)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

1.1.4.

Створення системи захисту
інтересів та прав споживачів
житлово-комунальних послуг.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

0.00

0.00

0.00

0.00

Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються
житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за
несвоєчасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій
тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи
реагування відповідно до наданих повноважень.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

5000.00

0.00

5000.00

0.00

Робочою групою у складі депутатів Київради,фахівців Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури та Департаменту фінансів розроблено проект рішення Київради "Про
створення на базі комунального концерну "Центр комунального сервісу" ресурсних центрів
ОСББ" від 28.11.2017 № 08/231-2943/ПР (далі - проект Рішення), де буде надаватись правова,
технічна, фінансова,проектна та інформаційна підтримка для створення та супроводження
ОСББ. Проект отримав підтримку ПК Київради з питань ЖКГ та ПЕК, ПК Київради з питань
бюджету та СЕР. Опрацьовано правовий висновок управління правового забезпечення
діяльності Київради щодо проекту. Проект готується до розгляду Київрадою.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

1.1.5. Надання фінансової підтримки для Департамент житловостворення об'єднань співвласників
комунальної
багатоквартирних будинків.
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території

2.1.1.

Реконструкція та модернізація
застарілих і зношених ліфтів на
умовах співфінансування (перелік
об'єктів затверджується щорічно
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

80000.00

0.00

80000.00

0.00

По перехідних об’єктах з 2016 року роботи завершено на всіх 69 об’єктах (це 84 ліфта) ліфти
введено в експлуатацію.
По нових об’єктах проведено допорогові закупівлі з визначенням проектної організації по всіх
143 об’єктах (це 184 ліфта), та укладено договори по 143 об’єкту (це 184 ліфта). отримано
експертних звітів по 136 об’єктах (це 171 ліфтів).
Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями по виконанню
будівельно-монтажних робіт по 131 об’єктах (це 160 ліфтів).
Ведуться будівельно–монтажні роботи по 34 об’єктам (це 38 ліфтів).
Введено ліфтів в експлуатацію 51 нових об’єктів (це 58 ліфтів).

147704.90

9219.70

138485.20

0.00

По 6 об’єктах (це 12 ліфтів) у
зв’язку зі змінами у
містобудівному законодавстві
проектно-кошторисна
документація проходить
комплексну експертизу за всіми
напрямками що збільшує
терміни підготовки
документації для проведення
процедури закупівель по
виконанню будівельномонтажних робіт.
По 5 об’єктах (11 ліфтів)
відкриті торги не відбулися в
зв’язку з невідповідністю
наданої учасниками технічної
документації.

2.1.2.

Капітальний ремонт житлового
Департамент житловофонду м. Києва із застосуванням
комунальної
енергозберігаючих технологій і
інфраструктури,
обладнання на умовах
районні в м. Києві
співфінансування (перелік об'єктів державні адміністрації
затверджується щорічно
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

100000.00

0.00

100000.00

0.00

Всі роботи виконуються згідно графіку.

522766.10

2642.60

462608.00

57515.50

-

Виконання робіт з облаштування Департамент житловоігрових та спортивних майданчиків
комунальної
на умовах співфінансування
інфраструктури,
(перелік об'єктів затверджується
районні в м. Києві
щорічно виконавчим органом
державні адміністрації
Київської міської ради (Київською Департамент житловоміською державною
комунальної
адміністрацією).
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
2.1.4. Виконання робіт з асфальтування
Департамент
районні в м. Києві
прибудинкових територій
транспортної
державні адміністрації
житлових будинків та
інфраструктури,
Департамент житловоміжквартальних проїздів (перелік
районні в м. Києві
комунальної
об'єктів затверджується щорічно державні адміністрації
інфраструктури,
виконавчим органом Київської
Департамент
районні в м. Києві
міської ради (Київською міською
транспортної
державні адміністрації
державною адміністрацією).
інфраструктури,
Департамент житловорайонні в м. Києві
комунальної
2.1.5. Оновлення парку прибиральної
Департамент
житловодержавні адміністрації
інфраструктури,
(снігоприбиральної) техніки.
комунальної
Департамент
районні
в м. Києві
інфраструктури,
транспортної
державні
адміністрації
районні
в м. Києві
інфраструктури,
Департамент
житловодержавні
районніадміністрації
в м. Києві
комунальної
Департамент
житловодержавні
адміністрації
2.1.6.
Реалізація енергоефективних
Департамент
житловоінфраструктури,
комунальної
Департамент
проектів на умовах спільного
комунальної
районні
в
м.
Києві
інфраструктури,
транспортної
фінансування ОСББ та ЖБК з
інфраструктури
державні
адміністрації
районні
в м. Києві
інфраструктури,
метою залучення населення до
державні
районніадміністрації
в м. Києві
управління житловим фондом.
Департамент
житловодержавні адміністрації
комунальної
Департамент
інфраструктури,
транспортної
районні
в м. Києві
інфраструктури,
державні
районніадміністрації
в м. Києві
Департамент
житловодержавні адміністрації
комунальної
Департамент
інфраструктури,
транспортної
районні
в м. Києві
інфраструктури,
державні
районніадміністрації
в м. Києві
Департамент
житловодержавні адміністрації
комунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

30000.00

0.00

30000.00

0.00

50348.41

3799.60

45628.70

920.11

У звязку з технічною
неможливістю виконати роботи
з облаштування майданчиків.

30000.00

0.00

30000.00

0.00

119714.40

1066.10

118648.30

0.00

-

10000.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

50000.00

0.00

50000.00

0.00

Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним
майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з
облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРІТ СПОРТ», з яким укладено 177
договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування
спортивних майданчиків. По 3 об’єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій.
Станом на 29.12.2017 року встановлено 172 спортивних майданчиків.
Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено ТОВ
"Торгово-будівельна компанія "Київексклюзивбуд", з яким укладено 5 договорів та ТОВ
«Дитячі та спортивні майданчики», з яким укладено 113 договорів, з яких 6 Договорів
розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування ігрових майданчиків. Станом на
29.12.2017 року встановлено 112 ігрових майданчиків.
Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним
майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з
280 об’єктів - виконано, 24 об’єкта - розпочато роботу
облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРІТ СПОРТ», з яким укладено 177
договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування
спортивних майданчиків. По 3 об’єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій.
Станом на 29.12.2017 року встановлено 172 спортивних майданчиків.
Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено ТОВ
"Торгово-будівельна компанія "Київексклюзивбуд", з яким укладено 5 договорів та ТОВ
«Дитячі та спортивні майданчики», з яким укладено 113 договорів, з яких 6 Договорів
розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування ігрових майданчиків. Станом на
29.12.2017
встановлено 112 ігрових майданчиків.
Відсутність року
фінансування
Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним
майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з
облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРІТ СПОРТ», з яким укладено 177
договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування
спортивних майданчиків. По 3 об’єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій.
Оголошено
та проведено
проектів
реалізації енергоефективних
заходів у житлових
Станом на 29.12.2017
рокуконкурс
встановлено
172зспортивних
майданчиків.
будинках міста на
Києва
ОСББ (ЖБК)
проектівігрових
2017 року).
Розпорядженням
КМР
Переможцями
виконання
робіт(конкурс
з облаштування
майданчиків
визначеноВО
ТОВ
(КМДА)
від
02.06.2017
№
659
«Про
визначення
замовника
робіт,
що
виконуватимуться
"Торгово-будівельна компанія "Київексклюзивбуд", з яким укладено 5 договорів та ТОВза
рахунок та
коштів
бюджету
міста Києваз вяким
рамках
проектів,
перемогли
у 2017
році в конкурсі
«Дитячі
спортивні
майданчики»,
укладено
113які
договорів,
з яких
6 Договорів
проектів з уреалізації
заходівоблаштування
у житлових будинках
Києва, в Станом
яких на
розірвано
зв’язку з енергоефективних
технічною неможливістю
ігрових міста
майданчиків.
створені
об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків, а також у кооперативних
29.12.2017
року встановлено
112 ігрових
майданчиків.
будинках»
затверджено
82
проекти,
по
яким
будуть
проводитись
роботи.
Затверджено
Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним
розпорядження
(КМДА) по
відігровим
20.09.2017
№ 1160 щодо
доповнення
майданчикам
та ВО
118КМР
оголошень
майданчикам.
Переможцем
наадресного
виконанняпереліку
робіт з
об’єктів
(загальна
кількість майданчиків
135 шт). Станом
на 29.12.2017
роботи
по 110зоб’єктам
виконані
облаштування
спортивних
визначено
ТОВ «СТРІТ
СПОРТ»,
яким укладено
177в
повному
обсязі.
Проведено
реконструкція
(модернізація)
ІТП
в
29
житлових
будинках,
договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування
утеплення фасадів
в 33 будинках,
утеплення
крівлінев відбулася
3-х житлових
будинках,
проведено
спортивних
майданчиків.
По 3 об’єктах
закупівля
через
відсутність
пропозицій.
енергоефективні
заходи
з заміни
освітлення
на енергозберігаюче
у 10 будинках. На деяких
Станом
на 29.12.2017
року
встановлено
172 спортивних
майданчиків.
об’єктах
роботи
виконані
частково
(15
об’єктів
роботи
з
заміни
дверей
та
вікон
на ТОВ
Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено
енергозберігаючі). Накомпанія
10 об’єктах
роботи не виконано
(7 ІТП,
1 альтернативні
джерела
"Торгово-будівельна
"Київексклюзивбуд",
з яким
укладено
5 договорів
та ТОВенергії,
2 фасади).
«Дитячі
та спортивні майданчики», з яким укладено 113 договорів, з яких 6 Договорів

83075.70

0.00

83075.70

0.00

Виконано частково. Внесення
змін до адресного переліку та
затвердження його наприкінці
вересня 2017 року
відтерміновали у часі
виконання запланованих у 2017
році робіт. Не виконано роботи
ОСББ (30%), невидані або
несвоєчасно видані технічні
умови від Київенерго,
збільшення вартості та обсягу
робіт у зв’язку зі зміною
технічних умов Київенерго.

2.1.3.

розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування ігрових майданчиків. Станом на
29.12.2017 року встановлено 112 ігрових майданчиків.
Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним
майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з
облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРІТ СПОРТ», з яким укладено 177
договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв’язку з технічною неможливістю облаштування
спортивних майданчиків. По 3 об’єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій.
Станом на 29.12.2017 року встановлено 172 спортивних майданчиків.
Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено ТОВ

2.1.7.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

7000.00

0.00

7000.00

0.00

2.1.8.

Комплексна термосанація
житлового фонду міста Києва.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

100000.00

0.00

0.00

100000.00

2.2.1.

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

223200.00

0.00

103200.00

39000.00

0.00

0.00

10000.00

0.00

10000.00

34000.00

0.00

4000.00

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження
проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях м.
Києва»,
районні в м. Києві
державні адміністрації
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Група впровадження
проекту з
енергозбереження в
2.2.2. Модернізація систем освітлення в Департамент
житловоадміністративних
і
установах, що фінансуються з
комунальної
громадських
будівлях м.
бюджету міста Києва.
інфраструктури,
Києва», КП
«Група
впровадження
районні
в м. Києві
проекту
з
державні
адміністрації
енергозбереження
в
Департамент житловоадміністративних
комунальної і
громадських
будівлях м.
інфраструктури,
КП «ГрупаКиєва»
впровадження
районні
в м. зКиєві
проекту
державні
адміністрації
енергозбереження
в
Департамент
житловоадміністративних
і
комунальної
громадських
будівлях
2.2.3.
Оснащення установ, що
Департамент освіти ім.
інфраструктури,
КП
Києва»,
фінансуються з бюджету міста
науки,
молоді
та спорту,
«Група
впровадження
районні
в м.
Києві
Києва енергоефективними
Департамент
житловопроекту
з
державні
адміністрації
кухонними плитами.
комунальної
енергозбереження
Департамент
житловоінфраструктури,
КПв
адміністративних
і
комунальної
«Група
впровадження
громадських
будівлях
м.
інфраструктури,
проекту з
КПенергозбереження
«ГрупаКиєва»
впровадження
в
районні
в м. зКиєвіі
проекту
адміністративних
державні
адміністрації
енергозбереження
громадських
будівляхвм.
Департамент
житловоадміністративних
і
Києва»
комунальної
громадських
районні
в будівлях
м. Києві м.
інфраструктури,
КП
Києва»,
державні
адміністрації
«Група
впровадження
районні
в м.освіти
Києві і
Департамент
проекту
державні
адміністрації
молоді
таз спорту,
2.2.4.
Реконструкція систем гарячого науки,
Департамент
житловоенергозбереження
в
житлововодопостачання в установах, що Департамент
комунальної
адміністративних
комунальної КПі
фінансуються з бюджету міста
інфраструктури,
громадських
будівлях
інфраструктури,
інфраструктури,
КП м.
Києва із застосуванням
«Група
впровадження
Києва»
«Група
впровадження
впровадження
відновлюваних джерел енергії. КП«Група
проекту
з
районні
в м. зКиєві
проекту
енергозбереження
в
державні
адміністрації
енергозбереження
адміністративних ів
Департамент
житловоадміністративних
і
громадських будівлях м.
комунальної
громадських
будівлях м.
Києва»,
інфраструктури,
КП
Києва»,
Києва»
районні
в м. Києві
«Група
впровадження
районні
в
м. Києві
Києві
районніадміністрації
в м.
державні
проекту
з
державні
адміністрації
державні
адміністрації
Департамент
житловоенергозбереження
Департамент
житловоДепартамент
освітиві
комунальної
адміністративних
і
комунальної
науки,
молоді та спорту,
інфраструктури,
КП
громадських
будівлях
м.
інфраструктури,
Департамент
житлово«Група
впровадження
Києва»
КП «Група
впровадження
комунальної
проекту
з
районні
в
м.
Києві
проекту з КПв
інфраструктури,
енергозбереження
державні
адміністрації
енергозбереження
«Група
впровадження
адміністративних
ів
Департамент
житловоадміністративних
і м.
проекту
з
громадських
будівлях
комунальної
громадських
будівляхвм.
енергозбереження
Києва»,
інфраструктури,
КП
Києва»,
адміністративних
районні в м. Києвіі
«Група
впровадження
районні
в будівлях
м. Києві м.
громадських
державні
адміністрації
проекту
з
державні
адміністрації
Києва»
Департамент
житлово-

За 2017 рік уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури реєстри по 25 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх
будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів.

Відсутність фінансування

2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.
120000.00
Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до
додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектнокошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель
бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об’єктів).
По 17 об’єктам бюджетної сфери велися роботи.
За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об’єктам велися проектні роботи, проектні
роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для
підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об’єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська,
22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна
вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання.
Будівельно-монтажні роботи виконано.
За рахунок коштів НЕФКО:
По 4м об’єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018
році.
Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до
додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
39000.00
У
2017 роціадміністрації)
завершені роботи
по модернізації
освітлення
у всіх
закладах,проектноде
державної
від 04.05.2012
№ 711 системи
«Про виконання
робіт
з розробки
планувалась
відповідно
до РозпорядженняВО
КМР (КМДА) від 12.03.2014
кошторисної модернізація,
документації та
будівельно-монтажних
робіт з термомодернізації
будівель
№253
(зі змінами)
об'єкти. переліком на 108 об’єктів).
бюджетної
сфери»-(з33адресним
По 17 об’єктам бюджетної сфери велися роботи.
За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об’єктам велися проектні роботи, проектні
роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для
підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об’єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська,
22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна
вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання.
Будівельно-монтажні роботи виконано.
За рахунок коштів НЕФКО:
По 4м об’єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018
році.
0.00
Відсутність фінансування
Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до
додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектнокошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель
бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об’єктів).
По 17 об’єктам бюджетної сфери велися роботи.
За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об’єктам велися проектні роботи, проектні
роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для
підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об’єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська,
22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна
вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання.
Будівельно-монтажні роботи виконано.
За рахунок коштів НЕФКО:
ПоРозпорядженням
4м об’єктам проводились
будівельно-монтажні
роботи.
Роботи будуть
завершені
в 2018
30000.00
ВО КМР (КМДА)
вiд 26.09.2016 №904
затверджено
12 закладiв
освiти,
на
році.яких планувалось виконувати роботи. У зв’язку зi змiною розрахунку середньомiсячної
Затверджено
розпорядження
КМР (КМДА)
від 03.07.2017
№ 779 «Про
внесення
змін до
заробiтної плати
проводилосьВО
корегування
проектної
документацiї,
розробленої
в 2016
роцi.
додатка
доекспертні
розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської
ради (Київської
міської
Отримано
висновки
по 11ти об’єктам.
Проведено
електронні
закупівлі на
БМР. Було
державної адміністрації)
04.05.2012
№ 711 «ПроТОВ
виконання
робіт
з розробки
укладено 2 від
договори
з переможцем
"СТС Сервіс
ЛТД"
на 4 об. проектнокошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель
бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об’єктів).
По 17 об’єктам бюджетної сфери велися роботи.
За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об’єктам велися проектні роботи, проектні
роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для
підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об’єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська,
22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна
вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання.
Будівельно-монтажні роботи виконано.
За рахунок коштів НЕФКО:
По 4м об’єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018
році.
Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до
додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектнокошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель
бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об’єктів).
По 17 об’єктам бюджетної сфери велися роботи.

4500.00

0.00

4500.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

196391.80

13871.20

154594.00

27926.60

-

31115.71

0.00

29170.11

1945.60

-

260.00

0.00

260.00

0.00

-

782.80

0.00

782.80

0.00

Відповідно до листа ТОВ "СТСсервіс" від 06.12.2017 № 427
роботи по об’єктам в цьому
році виконуватись не будуть у
зв’язку з несприятливими
погодними умовами в
передбачений період
виконання робіт. Договори
розірвано.

2.2.5.

Створення та забезпечення
функціонування он-лайн бази
енергетичних аудитів

2.2.6.

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

2.3.2.

Відновлення роботи бюветних
комплексів.

2.3.4.

Невідкладні заходи з оптимізації
системи водовідведення:

2.3.4.1.

Будівництво другої нитки
Головного міського
каналізаційного колектора в місті
Києві.

2.3.4.2. Реконструкція Головного міського
каналізаційного колектора.

2.3.5. Реконструкція Бортницької станції
аерації:

Департамент житловокомунальної
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В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та
енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН
вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування.

У 2017 році фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження
енергосервісного механізму та підписання енергосервісних контрактів в м. Києві відповідно
до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав
та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної
енергомодернізації», а саме:
1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об’єктів для впровадження
енергосервісу (140 закладів освіти м. Києва);
2. Залучені інвестори;
3. Надано підтримку інвесторам по забезпеченню проведення технічного огляду та оцінки
економічної привабливості об’єктів для інвестування в енергосервіс;
4.Сформовано та затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) №1321 від 25.10.2017 р. щодо
проведення закупівлі енергосервісу; 5. Надано організаційну та методологічну допомогу
замовникам для оголошення тендерів на закупівлю енергосервісу; 6. До 31.12.2017 року
замовниками оголошено 80 тендерів на закупівлю енергосервісу для закладів освіти
комунальної власності територіальної громади міста Києва.
У 2017 році
фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження
енергосервісного
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підписання
енергосервісних
контрактів
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2.3. Система водопостачання та водовідведення
до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав
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ПЕСР
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перспективне
проектування
- 1174,8 тис.грн.: завершено роботи з
енергосервісу
закладів
освіти м.
Києва);
будівництва
1-го бюветного комплексу та 4-х артезіанських свердловин малої
2. Залучені інвестори;
продуктивності.Виконані
роботи по
з перспективного
проектування
будівництва
6-титабюветних
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Надано підтримку інвесторам
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14 - ти артезіанських
малоївпродуктивності
економічної привабливості
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для інвестування
енергосервіс;
4.Сформовано та затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) №1321 від 25.10.2017 р. щодо
проведення закупівлі енергосервісу; 5. Надано організаційну та методологічну допомогу
замовникам для оголошення тендерів на закупівлю енергосервісу; 6. До 31.12.2017 року
замовниками оголошено 80 тендерів на закупівлю енергосервісу для закладів освіти
комунальної власності територіальної громади міста Києва.
У 2017 році
фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження
енергосервісного механізму та підписання енергосервісних контрактів в м. Києві відповідно
до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав
та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної
енергомодернізації», а саме:
1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об’єктів для впровадження
енергосервісу (140 закладів освіти м. Києва);
2. Залучені інвестори;
3. Надано підтримку інвесторам по забезпеченню проведення технічного огляду та оцінки
економічної привабливості об’єктів для інвестування в енергосервіс;
4.Сформовано та затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) №1321 від 25.10.2017 р. щодо
проведення закупівлі енергосервісу; 5. Надано організаційну та методологічну допомогу
замовникам для оголошення тендерів на закупівлю енергосервісу; 6. До 31.12.2017 року
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1.Завершені роботи по
капітальному ремонту з 21
бюветного комплексу і 2
артезианських свердловин.
2.Роботи з будівництва 1-го
бюветного комплексу та 4-х
артезіанських свердловин малої
продуктивності завершено.
Роботи з будівництва бюветного
комплексу на вул.
Йорданській,11 в Оболон. р-ні
перенесені на 2018р. у зв’язку
зі складними погодними
умовами та неможливістю
виконувати роботи з буріння
свердловини на будівельному
майданчику . Виконані роботи з
перспективного проектування
20-ти об'єктів.1.Завершені
роботи по капітальному
ремонту з 21 бюветного
комплексу і 2 артезианських
свердловин. 2.Роботи з
будівництва 1-го бюветного
комплексу та 4-х артезіанських
свердловин малої
продуктивності завершено.
Роботи з будівництва бюветного
комплексу на вул.
Йорданській,11 в Оболон. р-ні
перенесені на 2018р. у зв’язку
зі складними погодними
умовами та неможливістю
виконувати роботи з буріння
свердловини на-будівельному
майданчику . Виконані роботи з
перспективного проектування
20-ти об'єктів.1.Завершені
роботи по капітальному
ремонту з 21 бюветного
комплексу і 2 артезианських
свердловин. 2.Роботи з
будівництва 1-го бюветного
комплексу та 4-х артезіанських
свердловин малої
продуктивності завершено.
Роботи з будівництва бюветного
комплексу на вул.
Йорданській,11 в Оболон. р-ні

2.3.5.1.

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

285756.80

0.00

285756.80

0.00

2.3.5.2.

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

63150.00

63150.00

0.00

0.00

2730000.00

0.00

0.00

2730000.00

276000.00

0.00

276000.00

0.00

270359.40

0.00

270359.40

0.00

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»
Департамент житловокомунальної
2.3.5.3. Реконструкція споруд очистки
ПАТ «АК
інфраструктури,
стічних каналізаційних вод і
«Київводоканал»
ПАТ «АК
будівництво технічної лінії по
«Київводоканал»
обробці та утилізації осадів
Департамент житловоБортницької станції аерації. (1
комунальної
черга будівництва, 1-4 Пускові
інфраструктури,
комплекси).
ПАТ «АК
«Київводоканал»
2.3.5.4. Реконструкція дамб мулових полів Департамент
житловоДепартамент
житлово№1 та №2 Бортницької станції
комунальної
комунальної
аерації.
інфраструктури,
інфраструктури,
КП
ПАТ «АК
«Київбудреконструкція»
«Київводоканал»
Департамент житлово-

комунальної
Розвиток міської централізованої
інфраструктури,
каналізації шляхом подальшого
КП
будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція»
колекторів і мереж:
Департамент житлово2.3.6.1.
Реконструкція каналізаційних
Департамент
житловокомунальної
колекторів з метою запобігання
комунальної
інфраструктури,
виникнення аварійних ситуацій
інфраструктури,
КП
(вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, «Київбудреконструкція»
Департамент
вул. Луначарського, вул. Лебедєва, Департамент
будівництва
та
житлововул. Зодчих, вул. Борщагівська, житлового
забезпечення,
комунальної
вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп.
ПАТ «АК
інфраструктури,
Комарова, Південно-Західний
«Київводоканал»
КП
каналізаційний колектор,
«Київбудреконструкція»
Позняківський каналізаційний
Департамент житловоколектор, Мостицький
комунальної
каналізаційний колектор, просп.
інфраструктури,
Правди, вул. Бережанська, від вул.
КП
Полярної до вул. Лугової та інші). «Київбудреконструкція»
2.3.6.

2.3.6.2. Реконструкція 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»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
Департамент
будівництва та
житлового забезпечення,
ПАТ «АК
«Київводоканал»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
Департамент
будівництва та
житлового забезпечення,
ПАТ «АК
«Київводоканал»
Департамент житлово-

229500.00

0.00

229500.00

0.00

Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано
експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/ІЗ.
В листопаді затверджено розпорядження ВО КМР (КМД)А про затвердження ПКД від
06.11.2017 №1394.
В кінці грудня поточного року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної
підрядної організації.Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну
експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/ІЗ.
вересні 2017
року завершено
повний комплекс
робіт (100 % відПКД
проектних
ВУлистопаді
затверджено
розпорядження
ВО КМР будівельних
(КМД)А про затвердження
від
об’ємів).
06.11.2017 №1394.
Протягом
листопада
грудня
2017
р.,
згідно
з
умовами
договору,
генпідряднику
В кінці грудня поточного року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної
перераховано
суму гарантійного утримання
(борг
за 2016 рікстадії
та утримання
2017державну
року).
підрядної організації.Відкоригована
проектна
документація
"П" пройшла
Триває
процес
розробки
робочої документації
по проекту
реконструкції Бортницької станції
експертизу,
отримано
експертний
звіт від 10.07.2017
№00-0231-17/ІЗ.
аерації,
що здійснюється
японських
проектних
та фінансується
в
В листопаді
затвердженоконсорціумом
розпорядження
ВО КМР (КМД)А
проорганізацій
затвердження
ПКД від
рамках
наданої
технічної допомоги Урядом Японії.
06.11.2017
№1394.
вересні
2017поточного
року завершено
повний комплекс
будівельних
робіт
(100 %генеральної
від проектних
ВУкінці
грудня
року розпочато
підготовку
до процедури
вибору
об’ємів).
підрядної організації.Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну
Протягом
грудня 2017звіт
р., згідно
з умовами
договору, генпідряднику
експертизу,листопада
отримано- експертний
від 10.07.2017
№00-0231-17/ІЗ.
перераховано
суму гарантійного
утримання
2016 рік
утримання 2017
В листопаді затверджено
розпорядження
ВО(борг
КМР за
(КМД)А
протазатвердження
ПКДроку).
від
Триває
процес
розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції
06.11.2017
№1394.
Відсутність
фінансування
аерації,
що
здійснюється
консорціумом
японських
проектних
організацій
та
фінансується
В кінці грудня поточного року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної в
рамках
наданої
технічної допомоги Урядом
Японії.
підрядної
організації.Відкоригована
проектна
документація стадії "П" пройшла державну
У вересні 2017
року завершено
повний
комплекс
будівельних
робіт (100 % від проектних
експертизу,
отримано
експертний
звіт від
10.07.2017
№00-0231-17/ІЗ.
об’ємів).
В листопаді затверджено розпорядження ВО КМР (КМД)А про затвердження ПКД від
Протягом
листопада
грудня
2017
р.,
згідно
з
умовами
договору,
генпідряднику
06.11.2017 №1394.
перераховано
суму гарантійного
утримання
(борг задо
2016
рік та утримання
2017 року).
В кінці грудня поточного
року розпочато
підготовку
процедури
вибору генеральної
Триває
процес
розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції
підрядної
організації.
аерації,
що
здійснюється
консорціумом
японських
проектних
організацій
та
Скоригована проектно-кошторисна документація. отримано експертний звітфінансується
№2643/е/17ввід
рамках
наданої
допомоги
Японії.
21.11.2017
року.технічної
Оголошені
відкритіУрядом
торги для
визначення підрядної організації UA-2017-11У вересні 2017
року завершено
повний комплекс
будівельнихроку.
робіт (100 % від проектних
07-003227-c.
Орієнтовний
строк початку
аукціону 12.02.2018
об’ємів).
Протягом
листопада
грудня
2017
р.,
згідно
з
умовами
договору,
генпідряднику
Скоригована проектно-кошторисна документація. отримано експертний
звіт №2643/е/17 від
перераховано
суму
гарантійного
утримання
(борг
за 2016 рік
та утримання
2017 UA-2017-11року).
21.11.2017 року.
Оголошені
відкриті
торги для
визначення
підрядної
організації
Триває процес
розробки робочої
документації
по проекту
реконструкції
Бортницької станції
07-003227-c.
Орієнтовний
строк початку
аукціону
12.02.2018
року.
аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в
рамках
наданої
технічної допомоги документація.
Урядом Японії.отримано експертний звіт №2643/е/17 від
Скоригована
проектно-кошторисна
У вересні 2017
завершено
повний
комплекс
будівельних
робіт (100
% від проектних
21.11.2017
року.року
Оголошені
відкриті
торги
для визначення
підрядної
організації
UA-2017-11об’ємів).
07-003227-c. Орієнтовний строк початку аукціону 12.02.2018 року.
Протягом
листопада
грудня
2017
р.,
згідно
з
умовами
договору,
генпідряднику
1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у
перераховано
суму
гарантійного
(борг
за
2016
рікекспертний
та утримання
року).
Святошинському
районі
м. Києва:утримання
Тривають
будівельні
роботи.
Об’єкт реалізується
за
Скоригована проектно-кошторисна
документація.
отримано
звіт2017
№2643/е/17
від
Триває процес
розробки
робочої
документації
по проекту реконструкції
Бортницької
станції
рахунок
Інвестиційної
програми
ПрАТ
"АК "Київводоканал"
на 2017 р.організації
21.11.2017
року.
Оголошені
відкриті
торги
для визначення
підрядної
UA-2017-11аерації,
що
здійснюється
консорціумом
японських
проектних
організацій
та
фінансується
в
2.
Відновлення
каналізування
напочатку
двох самопливних
колекторах
на вул. Академіка Бутлерова,
07-003227-c.
Орієнтовний
строк
аукціону 12.02.2018
року.
рамках
наданої технічної
допомоги
Урядом Японії.
8 у Деснянському
районі м.
Києвв: Будівельні
роботи завершені в повному обсязі. Об’єкт
реалізується
рахунок Інвестиційної
програми ПрАТ
"АК "Київводоканал"
на№2643/е/17
2017 р.
Скоригована за
проектно-кошторисна
документація.
отримано
експертний звіт
від
1.Реконструкція
каналізаційного
колектора Д=700-1000
мм по вул.UA-2017-11Зодчих у
21.11.2017 року.самопливного
Оголошені відкриті
торги для визначення
підрядної організації
Святошинському
районі м.строк
Києва:
Тривають
будівельні
роботи.
Об’єкт реалізується за
07-003227-c. Орієнтовний
початку
аукціону
12.02.2018
року.
рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова,
8 у Деснянському районі м. Києвв: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об’єкт
реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у
Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об’єкт реалізується за
рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова,
8
Деснянськомуділянки
районі Сирецького
м. Києвв: Будівельні
роботиканалізаційного
завершені в повному
обсязі.
1.уРеконструкція
самопливного
колектора
від Об’єкт
вул.
реалізується за
Інвестиційної
програми ПрАТ
"АКм.
"Київводоканал"
на 2017 р. за
Кирилівської
дорахунок
вул. С. Скляренка
в Подільському
районі
Києва: Об’єкт реалізується
1.Реконструкція
самопливного
каналізаційного
колектора
Д=700-1000
мм
по
вул.
рахунок Інвестиційної програми "ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. УкладеноЗодчих
договіру на
Святошинському
районі
м. Києва:зТривають
будівельні роботи.
Об’єкттареалізується
за
розробку проектної
документації
ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ
КОМПЛЕКС"
надано авансовий
рахунок
Інвестиційної
програмидокументації.
ПрАТ "АК "Київводоканал"
на 2017 р. розроблена та готується
платіж для
розробки проектної
Проектна документація
2. Відновлення
каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова,
до
передачі в експертизу.
8 у Деснянському районі м. Києвв: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об’єкт
реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у
Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об’єкт реалізується за
рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова,
8 у Деснянському районі м. Києвв: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об’єкт
реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.
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Програму 2017 року виконано
на 96,6%
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Програму 2017 року виконано
на 93,1% Роботи, в рамках
виконання підготовчих робіт по
5 ПК І черги будівництва,
виконані на 100%.
Сума неосвоєних коштів
повернута до державного
бюджету у зв’язку з економією
від вартості укладених
договорів. Програму 2017 року
виконано на 93,1% Роботи, в
рамках виконання підготовчих
робіт по 5 ПК І черги
будівництва, виконані на 100%.
Сума неосвоєних коштів
повернута до державного
бюджету у зв’язку з економією
від вартості укладених
договорів. Програму 2017 року
виконано
на 93,1%відкрих
Роботи, в
Строк проведення
рамках
виконання підготовчих
торгів (міжнародні)
робіт по 5 ПК І черги
будівництва, виконані на 100%.
Сума неосвоєних коштів
повернута до державного
бюджету у зв’язку з економією
від вартості укладених
договорів. Програму 2017 року
виконано на 93,1% Роботи, в
рамках виконання підготовчих
робіт
повиконуються
5 ПК І черги згідно з
Роботи
будівництва, виконані
календарним
графікомна
до100%.
Сума неосвоєних
коштів
укладених
Договорів.
повернута
до
державного
Будівельні роботи по об’єкту
бюджету
у зв’язку
з економією
"Відновлення
каналізування
на
від вартості
укладених
двох
самопливних
колекторах
договорів.
Програму
2017 року
на вул. Академіка Бутлерова,
8у
виконано
на 93,1%
Роботи,
в
Деснянському
районі
м. Києва"
рамках виконання
підготовчих
завершено
в повному
обсязі
робіт по 5 ПК І черги
будівництва, виконані на 100%.
Сума неосвоєних коштів
повернута до державного
бюджету у зв’язку з економією
від вартості укладених
договорів.

214215.49

0.00

123767.40

90448.09

Роботи з розробки проектної
документації ведуться згідно
графіка виконання робіт

2.3.6.3. Будівництво нових самопливних Департамент житловоканалізаційних колекторів (вул.
комунальної
Стеценка, від Мостицького
інфраструктури,
каналізаційного колектора до
Департамент
Головного міського
будівництва та
каналізаційного колектора,
житлового забезпечення,
Південно-Західний каналізаційний
ПАТ «АК
колектор (I-IV пускові комплекси
«Київводоканал»
та інші).
Департамент житловокомунальної
2.3.6.4.
Будівництво та реконструкція
Департамент
житловоінфраструктури,
напірних колекторів (від КНС
комунальної
Департамент
«Пуща-Водиця» до вул.
інфраструктури,
будівництва та
Газопроводної, КНС «НовоДепартамент
житлового
забезпечення,
Подільська»-2 нитка,
будівництва
ПАТ «АК та
переключення КНС
житлового
забезпечення,
«Київводоканал»
«Наводницька» в
ПАТ «АК
Департамент
житловорозвантажувальний колектор,
«Київводоканал»
комунальної
переключення КНС «Мишоловка» Департамент
житловоінфраструктури,
в розвантажувальний колектор,
комунальної
Департамент
переключення КНС «Микільська
інфраструктури,
будівництва та
Борщагівка-2» в ПівденноДепартамент
житлового
забезпечення,
Західний колектор, реконструкція
будівництва
ПАТ «АК та
третьої нитки КНС «Оболонська», житлового
забезпечення,
«Київводоканал»
КНС «Перемога»-2 нитка, КНС
ПАТ «АК
Департамент
житлово«Конча-Заспа-6», бульв. Лесі
«Київводоканал»
комунальної
Українки, вул. Урлівська від вул. Департамент
житловоінфраструктури,
Здолбунівської до вул. А.
комунальної
Департамент
Ахматової та інші)
інфраструктури,
будівництва та
Департамент
житлового
забезпечення,
будівництва
ПАТ «АК та
2.3.7. Реконструкція каналізаційних
Департамент житловожитлового
забезпечення,
«Київводоканал»
насосних станцій з
комунальної
ПАТ «АК
Департамент
житлововпровадженням
інфраструктури, ПАТ «АК
«Київводоканал»
комунальної
енергозберігаючих технологій
«Київводоканал»,
Департамент
житловоінфраструктури,
(Метрологічна, Русанівка,
КП
комунальної
Департамент
Микільська Борщагівка-1,
«Київбудреконструкція»
інфраструктури,
будівництва та
Оболонська, Ново-Подільська,
Департамент житловоДепартамент
житлового
забезпечення,
Водопарк, Наводницька,
комунальної
будівництва
ПАТ «АК та
Мишоловка та інші)
інфраструктури, ПАТ «АК
житлового
забезпечення,
«Київводоканал»
«Київводоканал»,
ПАТ «АК
КП
«Київводоканал»
«Київбудреконструкція»
Департамент житловоДепартамент житловокомунальної
комунальної
інфраструктури,
інфраструктури, ПАТ «АК
Департамент
«Київводоканал»,
будівництва та
КП
житлового забезпечення,
«Київбудреконструкція»
ПАТ «АК
житлово2.3.8. Реконструкція дюкерних переходів Департамент
Департамент
житлово«Київводоканал»
комунальної
через р. Дніпро.
комунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
інфраструктури,
«Київводоканал»,
ПАТ «АК
КП «Київводоканал»
«Київбудреконструкція»
Департамент житловоДепартамент
житловокомунальної
2.3.9. Будівництво централізованої
Департамент
житловокомунальної
інфраструктури,
системи водовідведення житлових комунальної
інфраструктури,
ПАТ «АКПАТ «АК
масивів малоповерхової забудови інфраструктури,
районні
«Київводоканал»,
«Київводоканал»
приватного сектору
вКП
м. Києві державні
Департамент
житловоадміністрації,
ПАТ «АК
«Київбудреконструкція»
комунальної
«Київводоканал»
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»
2.3.10.
Будівництво Правобережних
Департамент житловоочисних споруд (розробка технікокомунальної
інфраструктури,
економічного обгрунтування). інфраструктури,
ПАТ «АК
ПАТ «АК
«Київводоканал»
«Київводоканал»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»

532300.00

532300.00

0.00

0.00

Будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до графіка.

60480.00

0.00

60480.00

0.00

Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і
перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є
потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво
об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні
проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні,
коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у
2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації.

132960.00

0.00

132960.00

0.00

65622.90

0.00

65622.90

50000.00

0.00

50000.00

700.00

0.00

700.00

Перехідні об’єкти Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи
завершені. Об’єкти реалізуються за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК
"Київводоканал" на 2017 р.:
1. Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському
районі м. Києва;
2. Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва;
3. Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м.
Києва;
4. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням
енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в
Святошинському районі м. Києва;
5. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням
енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21
км в Голосіївському районі м.Києва;
6. Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням
енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: територія НВЦ
"Україна" в Голосіївському районі м. Києва.
Перехідні об’єкти
Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об’єкти
реалізуються
за рахунокстадії
Інвестиційної
програми
ПрАТ "АК державну
"Київводоканал"
на 2017
р.:
0.00
Проектна
документація
"П" розроблена
та пройшла
експертизу
(експетрний
1. Реконструкція
КНС
звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/ІЗ). Проектна документація затверджена
розпорядженням
"Метрологічна"
по вул.
Метрологічній,
в Голосіївському
районі м.дюкерів
Києва; та сформовано
КМДА
від 29.12.2016
№1389.
Визначено14-Б
пріоритетність
реконструкції
2. Реконструкціяоб'єм
КНС "Оболонь"
пр. Московському,
14-Б Опрацьовується
в Оболонськомупитання
районі м.
Києва;
першочерговий
виконанняпо
реконструкції
(3 дюкера).
щодо
3. Реконструкція
КНС
"Ново-Подільська"
по вул.
Введенській,
23залучення
в Подільському
районі
м.
можливих
джерел
фінансування,
в т.ч. через
програму
ДФРР та
кредитних
коштів.
Києва;
4. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням
0.00
ПРОВЕДЕНІ
БУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ ПО
ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО
ГІДРОВУЗЛА,
МКР-Н БОРТНИЧІ,
енергозберігаючого
обладнання
та частотного
регулювання по
проспекту Перемоги,
137 в
ВУЛ.
Д'ЯЧЕНКО У ДАРНИЦЬКОМУ
Святошинському
районі м. Києва;РАЙОНІ", РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ОБ'ЄКТАМ "БУДІВНИЦТВО
5. Реконструкція ПО
каналізаційної
насосної станціїМАГІСТРАЛЬНОГО
"Конча-Заспа-4" зСАМОПЛИВНОГО
впровадженням
КОЛЕКТОРА
НА ВУЛ. обладнання
ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ,
ЛЕНІНА,регулювання
ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО
В МКР.
енергозберігаючого
та частотного
за адресою Столичне
шосе, 21
БОРТНИЧІ",
"БУДІВНИЦТВО
ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР.
км в Голосіївському
районі м.Києва;
БОРТНИЧІ".
6. Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
РАЙОНІта- 9частотного
ОБ'ЄКТІВ. регулювання за адресою:
ПРОВЕДЕНІ
БУДІВЕЛЬНІ
енергозберігаючого
обладнання
територія
НВЦ
РОБОТИ
ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО
МКР-Н БОРТНИЧІ,
ВУЛ. Д'ЯЧЕНКО
"Україна"ПО
в Голосіївському
районі м. ГІДРОВУЗЛА,
Києва.
Перехідні
об’єкти У
ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ",
РОЗРОБЛЕНА
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПО
Інвестиційної
програми
ПрАТ
"АК "Київводоканал".
Будівельні роботи
завершені. Об’єкти
0.00
Відсутність фінансування
ОБ'ЄКТАМ
"БУДІВНИЦТВО
МАГІСТРАЛЬНОГО
САМОПЛИВНОГО
КОЛЕКТОРА НА
ВУЛ. р.:
реалізуються
за рахунок Інвестиційної
програми
ПрАТ "АК "Київводоканал"
на 2017
ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В МКР. 1.
БОРТНИЧІ",
"БУДІВНИЦТВО
Реконструкція
КНС
ДОЩОВОЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ
НА ВУЛ. ЛЕНІНА,14-Б
ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,
БОРТНИЧІ".
"Метрологічна"
по вул. Метрологічній,
в ГолосіївськомуМКР.
районі
м. Києва;
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
2. Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському
районі м. Києва;
2.4. Система газопостачання,
постачання
теплової енергії,
електроенергії
РАЙОНІ
- 9 ОБ'ЄКТІВ.
ПРОВЕДЕНІ
БУДІВЕЛЬНІ23РОБОТИ
ПО ОБ'ЄКТУ
3. Реконструкція
КНС "Ново-Подільська"
по вул.
Введенській,
в Подільському
районі м.
"БУДІВНИЦТВО
ГІДРОВУЗЛА, МКР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ. Д'ЯЧЕНКО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ",
Києва;
РОЗРОБЛЕНА
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА
ПО ОБ'ЄКТАМз"БУДІВНИЦТВО
4. Реконструкція
каналізаційної насосноїДОКУМЕНТАЦІЯ
станції "Ново-Святошинська"
впровадженням
МАГІСТРАЛЬНОГО
САМОПЛИВНОГО
КОЛЕКТОРА
НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ,
ЛЕНІНА, 137 в
енергозберігаючого
обладнання та частотного
регулювання
по проспекту Перемоги,
ГОРЬКОГО,
КОЦЮБИНСЬКОГО
В МКР. БОРТНИЧІ", "БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА
Святошинському
районі м. Києва;
ВУЛ.
ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,
МКР. БОРТНИЧІ".
5. Реконструкція
каналізаційної насосної
станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ
РАЙОНІСтоличне
- 9 ОБ'ЄКТІВ.
енергозберігаючого обладнання та частотного
регулювання за адресою
шосе, 21
ПРОВЕДЕНІрайоні
БУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МКР-Н
км в Голосіївському
м.Києва;
БОРТНИЧІ,
ВУЛ. Д'ЯЧЕНКОканалізаційної
У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ",
РОЗРОБЛЕНА
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА
6. Реконструкція
насосної
станції
"ВДНГ", з впровадженням
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПО ОБ'ЄКТАМ
"БУДІВНИЦТВО
САМОПЛИВНОГО
енергозберігаючого
обладнання
та частотного МАГІСТРАЛЬНОГО
регулювання за адресою:
територія НВЦ
КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В МКР.

104343.25

0.00

5100.00

99243.25

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

40817.63

0.00

0.00

40817.63

Проведено тендерну процедуру
визначення підрядної
організації: Реконструкція КНС
«Водопарк» по вул.
Мурманській,2 в Деснянському
районі м. Києва.

0.00

0.00

0.00

0.00

Опрацювання питання щодо
пошуку джерела фінансування
на виконання проектних (РД) та
будівельних робіт

38508.41

0.00

23062.60

15445.81

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

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.

2.4.2.2.

у житловому фонді.

2.4.3.

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

2.4.4.

Реконструкція теплових мереж
(магістральних та розподільчих).

2.4.5.

Реконструкція теплових пунктів.

2.4.6.

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

2.4.7.

Модернізація об’єктів
теплопостачання з встановленням
теплоутилізаторів.

-

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
Департамент житловоПАТкомунальної
«КИЇВЕНЕРГО»
інфраструктури,
Департамент освіти і
науки, молоді та спорту,
КП «Група впровадження
Департамент
проектужитловоз
комунальної в
енергозбереження
інфраструктури, і
адміністративних
районні в будівлях
м. Києві м.
громадських
державні
адміністрації
Києва»
Департамент
районні в м.житловоКиєві
комунальної
державні
адміністрації
Департамент
інфраструктури,
Департамент житловобудівництва
та
районні
в м. Києві
комунальної
житлового
забезпечення,
державні
адміністрації
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Департамент
Департаментжитловоосвіти і
Департамент
науки,комунальної
молоді та спорту,
будівництва та
інфраструктури,
КП «Група
впровадження
житлового
забезпечення,
районні
в м. зКиєві
проекту
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
державні
адміністрації
енергозбереження
в
Департамент
Департамент
житловоадміністративних
і
будівництва
та
комунальної
громадських будівлях м.
житлового
забезпечення,
інфраструктури,
Києва»
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
районні
районні вв м.
м. Києві
Києві
Департамент
державні
державні адміністрації
адміністрації
будівництва та
Департамент житловожитлового забезпечення,
комунальної
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
інфраструктури,
Департамент освіти і
Департамент
науки,
молоді житловота спорту,
комунальної
КП «Група
впровадження
інфраструктури,
проекту з
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»в
енергозбереження
Департамент
житловоадміністративних
і
комунальної
громадських
будівлях м.
інфраструктури,
Києва»
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
районні
в м. Києві
Департамент
житловодержавні
адміністрації
ПАТкомунальної
«КИЇВЕНЕРГО»
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
Департамент
житловоПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
комунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Департамент житловокомунальної

30550.00

0.00

30550.00

0.00

25000.00

0.00

0.00

25000.00

5000.00

0.00

5000.00

0.00

250000.00

0.00

0.00

250000.00

100000.00

0.00

0.00

100000.00

24500.00

0.00

0.00

24500.00

100000.00

0.00

0.00

100000.00

У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт
з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) .
Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. За 2017 рік повністю
завершено роботи на 138 об'єктах, на стадії завершення роботи із модернізації 60
закладів. Роботи будуть завершені в 2018 році.

32278.40

0.00

8441.40

23837.00

-

Виконано БМР

16554.68

0.00

0.00

16554.68

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

72023.23

0.00

3705.70

68317.53

КИЇВЕНЕРГО. Реконструкція ТМ6 ТОВ «Єврореконструкція» (від
ТМ-1 ТЕЦ-5) від шахти підйому
(ШП) до шахти опуску (ШО) на
мосту ім. Патона
(БМР).Проектно-вишукувальні
роботи не виконувались. До
початку ПВР необхідно
провести експертизу стану
мостових конструкцій.
КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ.
Необхідність коригування
проектних рішень, отримання
експертного звіту та проведення
переговорної процедури.

78728.66

0.00

37008.20

41720.46

Не скоригована проектна
документація. Необхідність
отримання нових ТУ від ПрАТ
"АК "Київводоканал"

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Відсутність фінансування

КИЇВЕНЕРГО. Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року. БМР - прокладено 2812
м. труб.
КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Будівництво теплових мереж для приєднання до централізованих
теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистякiвській.
Виконано коригування проектно–кошторисної документації з внесенням не передбачених
обсягів робіт по благоустрою та асфальтуванню території, не врахованих перетинаючих
мереж, зміни напрямку мережі, зміни технології прокладання мережі. Проектна
документація передана до експертної організації. Отримано експертний звіт – 31.10.2017р.
№2530/е/17 .
Розпочаті роботи з благоустрою завершених ділянок перекладених мереж.Проведені
пусконалагоджувальні роботи індивідуальних теплових пунктів будинків № 26 та № 28.
Будівництво теплових мереж та монтаж двох ІТП виконано. Розпочата переговорна
процедура (оголошення UA-2017-12-15-000348) на виконання додаткових робіт.
Розпочата процедура прийому СВП «Київські теплові мережі» ділянок теплотраси та
змонтованого обладнання ІТП. КИЇВЕНЕРГО. Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016
року. БМР - прокладено 2812 м. труб.
КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Будівництво теплових мереж для приєднання до
централізованих
теплових
мереж
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
житлових будинківяких
№ 26,
28 на вул. від
Реконструкція
теплових
пунктів
житлових
будинків, теплозабезпечення
здійснюється
Чистякiвській.
Виконано
коригування
проектно–кошторисної
документації
з внесенням
не
котельні на вул. Котельникова,
7/13 з прокладанням
інженерних
мереж. Розпочата
робота
передбачених
обсягів
поПрАТ
благоустрою
та асфальтуванню
території,
не до
врахованих
щодо
отримання
новихробіт
ТУ від
«АК «Київводоканал»
та внесення
змін
розділу проекта
перетинаючих мереж,
зміни напрямку
мережі,
технології прокладання
мережі.
«Водопостачання»
(виконання
додаткових
робітзміни
з перекладання
існуючих водопровідних
Проектна
документація передана
до експертної
організації.
Отримано експертний
звіт –
вводів та водопровідних
мереж Д=250
мм до 9-ти
будинків).Електронні
закупівлі щодо
31.10.2017р.проектної
№2530/е/17
.
визначення
організації
для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових
Розпочаті
благоустрою
завершених
ділянок перекладених
ТУ
та змінироботи
назви зоб’єкта
будівництва
буде проведено
у 2018 році. мереж.Проведені
пусконалагоджувальні
теплових
пунктів будинківяких
№ 26
та № 28. від
Реконструкція
тепловихроботи
пунктівіндивідуальних
житлових будинків,
теплозабезпечення
здійснюється
Будівництво
теплових
мереж та7/13
монтаж
двох ІТП виконано.
Розпочата
переговорна
котельні
на вул.
Котельникова,
з прокладанням
інженерних
мереж.
Розпочата робота
Проектно-вишукувальні
роботи
з модернізації
насосних
агрегатів
з встановленням
гідромуфт
процедура
(оголошення
UA-2017-12-15-000348)
на виконання
додаткових
щодо
отримання
нових ТУ
від ПрАТ
«АК «Київводоканал»
та внесення
змінробіт.
до розділу
проекта
за
адресами:
РК «М.(виконання
Борщагівка»,
Жмерінська,
14,
СТ-1, вул.
Жилянська,
85 виконано
до
Розпочата
процедура
прийому додаткових
СВПвул.
«Київські
теплові
мережі»
ділянок
теплотраси
та
«Водопостачання»
робіт
з перекладання
існуючих
водопровідних
2016
року,
будівництво
не
розпочато
у
зв'язку
з
відсутністю
фінансування.
змонтованого
обладнання
ІТП.
КИЇВЕНЕРГО.
Проектно-вишукувальні
роботи
виконано
вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків).Електронні закупівлі щододо 2016
року. БМР - прокладено
2812 м. труб.
визначення
проектної організації
для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових
КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ.
Будівництво
мереж для приєднання до
ТУ та зміни назви
об’єкта будівництва буде
проведенотеплових
у 2018 році.
централізованих
теплових
мереж
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
житлових будинківяких
№ 26,
28 на вул. від
Реконструкція
теплових
пунктів
житлових
будинків, теплозабезпечення
здійснюється
Чистякiвській.
Виконано
коригування
проектно–кошторисної
документації
з внесенням
не
Встановлення
теплоутилізатора
на котлі
№ 5 котельніінженерних
СТ «Біличі»
(ПВР): тендерні
процедури
котельні
на вул.
Котельникова,
7/13
з прокладанням
мереж.
Розпочата
робота
передбачених
обсягів
поПрАТ
благоустрою
тазіасфальтуванню
території,
не до
врахованих
по
закупівлі
послуги
неробіт
проводяться
в зв'язку
зміною інвестиційної
програми
СВП "КТМ"
щодо
отримання
нових
ТУ від
«АК
«Київводоканал»
та внесення
змін
розділу
проекта
перетинаючих
мереж,
зміни напрямку
мережі,
технології прокладання
мережі.
2016
і 2017 років
«Водопостачання»
(виконання
додаткових
робітзміни
з перекладання
існуючих водопровідних
Проектна
документація передана
до експертної
організації.
Отримано експертний
звіт –
вводів та водопровідних
мереж Д=250
мм до 9-ти
будинків).Електронні
закупівлі щодо
31.10.2017р.проектної
№2530/е/17
.
визначення
організації
для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових
Розпочаті
благоустрою
завершених
ділянок перекладених
ТУ
та змінироботи
назви зоб’єкта
будівництва
буде проведено
у 2018 році. мереж.Проведені
пусконалагоджувальні
теплових
пунктів будинківяких
№ 26
та № 28. від
Реконструкція
тепловихроботи
пунктівіндивідуальних
житлових будинків,
теплозабезпечення
здійснюється
Будівництво
теплових
мереж та7/13
монтаж
двох ІТП виконано.
Розпочата
переговорна
котельні
на вул.
Котельникова,
з прокладанням
інженерних
мереж.
Розпочата робота
процедура
(оголошення
UA-2017-12-15-000348)
на виконання
додаткових
щодо
отримання
нових ТУ
від ПрАТ «АК «Київводоканал»
та внесення
змінробіт.
до розділу проекта
Розпочата процедура
прийому додаткових
СВП «Київські
теплові
мережі» ділянок
теплотраси
та
«Водопостачання»
(виконання
робіт
з перекладання
існуючих
водопровідних
змонтованого
обладнання
ІТП. КИЇВЕНЕРГО.
роботи
виконано
вводів та водопровідних
мереж
Д=250 мм доПроектно-вишукувальні
9-ти будинків).Електронні
закупівлі
щододо 2016
року. БМР - прокладено
2812 м. труб.
визначення
проектної організації
для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових
КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ.
Будівництво
мереж для приєднання до
ТУ та зміни назви
об’єкта будівництва буде
проведенотеплових
у 2018 році.
централізованих теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул.

2.4.8.

Реконструкція котелень з
ліквідацією малоефективних
котелень:

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).

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
Департамент
будівництва та
житлового забезпечення
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
КП
«Київбудреконструкція»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
Департамент
будівництва та
житлового забезпечення
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
КП
«Київбудреконструкція»
Департамент житловоПАТкомунальної
«КИЇВЕНЕРГО»,
інфраструктури,
підприємства і
Департамент
організації
сфери
будівництва та
житлово-комунального
житлового
забезпечення
господарства
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
«КИЇВЕНЕРГО»,
ПАТ
КП
підприємства
і
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
«Київбудреконструкція»
організації сфери
підприємства
і
Департамент
житловожитлово-комунального
організації
сфери
комунальної
господарства
житлово-комунального
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
господарства
Департамент і
підприємства
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»,
будівництва
та
організації
сфери
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
підприємства
і
житлового
забезпечення
житлово-комунального
організації
сфери
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»,
господарства
житлово-комунального
КП
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
господарства
«Київбудреконструкція»
підприємства і
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
Департамент
житловоорганізації сфери
підприємства
комунальної і
житлово-комунального
організації
сфери
інфраструктури
господарства
житлово-комунального
господарства
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
підприємства
і
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
організації сфери
житлово-комунального
господарства
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

100000.00

0.00

0.00

100000.00

Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням КМДА від 11.04.2013
№ 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 -відсутні в Програмі 2017 року.
Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Виконано гідравлічні випробування
тепломеханічної частини обладнання. Завершено пуско-налагоджувальні роботи з
налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування
системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Для включення котельні
в роботу на новому обладнанні передано СВП «Київські теплові мережі» на затвердження
виконавчу документацію. Виконано утеплення трубопроводів, виконані
пусконалагоджувальні роботи режимного котельного обладнання. проведено навчання
технічного персоналу.Для завершення реконструкції необхідне коригування проектної
документації.Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочаті після затвердження проектнокошторисної документації у зв’язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою
проектною документацією.

1031.20

0.00

1031.20

0.00

48000.00

0.00

0.00

48000.00

Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

140.00

0.00

0.00

140.00

Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

300.00

0.00

0.00

300.00

Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

45000.00

0.00

45000.00

0.00

Відсутність фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

736000.00

0.00

0.00

736000.00

Розроблено проектну документацію, проведені процедури закупівель кабелю та муфт 110 кВ

0.00

0.00

0.00

0.00

Тривалий термін тендерних
процедур

248000.00

0.00

0.00

248000.00

Розроблено проектну документацію, розпочато виконання робіт по КРУЕ 110 кВ

80893.08

0.00

0.00

80893.08

-

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

469000.00

0.00

0.00

469000.00

Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник
Укренерго)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.10.4 Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І
.
черга живлення ПС «ВУМ».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

40000.00

0.00

0.00

40000.00

Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник
Укренерго)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ПАТ «КИЇВГАЗ»

50000.00

0.00

0.00

50000.00

Відсутність фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.9.

Впровадження технологій
теплозабезпечення з
використанням альтернативних
видів палива:

2.4.9.1.

Впровадження когенераційних
технологій з використанням
альтернативних видів палива на
об’єктах комунальної форми
власності у сфері комунальної
теплоенергетики.

2.4.9.2.

Впровадження технологій, що
передбачають використання
теплових насосів, електричного
тепло акумуляційного обігріву та
гарячого водопостачання.

2.4.9.3.

Реконструкція котелень з
переведенням їх на використання
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива.

2.4.9.4. Будівництво ТЕЦ на відновленому
паливі у Деснянському районі
(проектні роботи)
2.4.10. Будівництво ліній електропередач
напругою 35-110 (150) кВ:
2.4.10.1
.

Будівництво КЛ 110 кВ
«Новокиївська-Московська».

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

2.4.11.

Реконструкція об’єктів системи
газопостачання м. Києва.

2.5. Санітарне очищення міста

У зв’язку з неотриманням
експертного звіту роботи по
реконструкції будівлі котельні
будуть розпочаті у 2018 році.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.2.1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.2.4.

2.5.2.5

2.5.2.6

2.5.2.7

2.5.3.

Будівництво системи хімічного
Департамент житловоочищення димових газів на філіалі
комунальної
«Завод «Енергія ПАТ
інфраструктури,
«КИЇВЕНЕРГО» по вул.
КП «Дирекція з
Колекторній, 44 у Дарницькому капітального будівництва
районі м. Києва.
та реконструкції
«Київбудреконструкція»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП
«Дирекція з
Будівництво системи комплексів
капітального будівництва
(заводів) з переробки твердих
та реконструкції
побутових відходів:
«Київбудреконструкція»
Будівництво комплексу з
Департамент житловосортування/переробки ТПВ, що
комунальної
утворюються в північно-західній
інфраструктури,
інфраструктури,
частині м. Києва (розміщення - с. КП «Київкомунсервіс»
КП «Дирекція з
Озера, Бородянського району капітального
Департаментбудівництва
житловоКиївської області).
такомунальної
реконструкції
інфраструктури,
«Київбудреконструкція»
Будівництво комплексу з
Департамент
житловоКП «Київкомунсервіс»
сортування/переробки ТПВ, що
комунальної
Департамент
житловоутворюються у правобережній
інфраструктури,
комунальноїПрАТ
частині м. Києва (розміщення – с.
"Київспецтранс",
інфраструктури,
Підгірці).
КП
КП «Київкомунсервіс»
«Київкомунсервіс»
Департамент житловокомунальної
Будівництво комплексу з
Департамент
житловоінфраструктури,
ПрАТ
сортування/переробки ТПВ, що
комунальної
"Київспецтранс",
утворюються у правобережній
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»
частині м. Києва (розміщення – в Департамент
КП «Київкомунсервіс»
житловорайоні вул. Червонопрапорна).
Департамент
житловокомунальної
комунальноїПрАТ
інфраструктури,
Будівництво комплексу з
Департамент житловоінфраструктури,
"Київспецтранс",
сортування/переробки ТПВ, що
комунальної
КП
«Київкомунсервіс»
КП інфраструктури,
«Київкомунсервіс»
утворюються у лівобережній
Департамент житловочастині м. Києва (розміщення – в
КП «Київкомунсервіс»
комунальної
районі вул. Колекторна).
Департамент житловоінфраструктури,
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
Будівництво комплексу з
Департамент
житловоінфраструктури,
сортування/переробки ТПВ, що
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
утворюються у лівобережній
інфраструктури,
Департамент
житловочастині м. Києва (розміщення – с
КП «Київкомунсервіс»
комунальної
Проліски).
Департамент
житловоінфраструктури,
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
Будівництво комплексу з
Департамент
житловоінфраструктури,
сортування/переробки ТПВ, що
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
утворюються у лівобережній
інфраструктури,
Департамент
житловочастині м. Києва (розміщення – в
КП «Київкомунсервіс»
комунальної
районі ТЕЦ-6).
Департамент
житловоінфраструктури,
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
Створення потужностей з
Департамент
житловоінфраструктури,
переробки будівельних та
комунальної
КП «Київкомунсервіс»
великогабаритних відходів на базі Департамент
інфраструктури,
ПрАТ
житловополігону № 6 (вул.
"Київспецтранс",
комунальної
Червонопрапорна).
КП інфраструктури,
«Київкомунсервіс»
Департамент
житловоКП «Київкомунсервіс»
Реконструкція та технічне
Департамент
житловокомунальної
переоснащення полігону твердих інфраструктури,
комунальноїПрАТ
побутових відходів
№ 5 в с.
інфраструктури,
"Київспецтранс",
Підгірці Обухівського району
ПрАТ
"Київспецтранс",
КП «Київкомунсервіс»
Київської області.
КП «Дирекція
з
Департамент
житловокапітального
будівництва
комунальної
та
реконструкції
інфраструктури, ПрАТ
«Київбудреконструкція»
"Київспецтранс",
Департамент
житловоКП «Київкомунсервіс»
комунальної
інфраструктури,
ПрАТ "Київспецтранс",
КП «Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

43770.50

0.00

8754.10

35016.40

400000.00

0.00

0.00

400000.00

400000.00

0.00

0.00

400000.00

400000.00

0.00

0.00

400000.00

400000.00

0.00

0.00

400000.00

150000.00

0.00

0.00

150000.00

400000.00

0.00

0.00

400000.00

75000.00

0.00

0.00

75000.00

21819.50

0.00

21819.50

0.00

Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення
відкритих торгів.31.05.2017 р. опубліковано оголошення про проведення торгів для
визначення проектної організації. Аукціон по визначенню проектної організації відбувся
31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові
технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та
науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та
фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри,
15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські
слухання.
Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення
відкритих торгів.31.05.2017 р. опубліковано оголошення про проведення торгів для
визначення проектної організації. Аукціон по визначенню проектної організації відбувся
31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові
Відсутність фінансування
технології».
Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та
науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та
фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри,
15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські
слухання.
Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення
відкритих торгів.31.05.2017 р. опубліковано оголошення про проведення торгів для
визначення проектної організації. Аукціон по визначенню проектної організації відбувся
31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові
технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та
науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та
фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри,
15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські
слухання.

Відсутність фінансування

Відсутність фінансування

У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було передано на експертизу в ДП
«Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 року було отримано експертний звіт щодо виявлених
помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації (№10-0938-16 (100381-16) від 21.07.2017). Після отримання вказаного звіту проектна організація – ПАТ
«Укрводпроект» відкоригувала проект згідно з зауваженнями та передала, разом із
замовником, на повторну експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза». На цей час готується
договір на повторну експертизу проект.
На замовлення КП "Київкомунсервіс" здійснено технічне переоснащення очисних споруд
полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області
на суму 22257,1 тис.грн.
У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було
передано на експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 року було отримано
експертний звіт щодо виявлених помилок і недотримання нормативних вимог у проектній
документації (№10-0938-16 (10-0381-16) від 21.07.2017). Після отримання вказаного звіту
проектна організація – ПАТ «Укрводпроект» відкоригувала проект згідно з зауваженнями та
передала, разом із замовником, на повторну експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза». На
цей час готується договір на повторну експертизу проект.
На замовлення КП "Київкомунсервіс" здійснено технічне переоснащення очисних споруд
полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області
на суму 22257,1 тис.грн.

2285.60

0.00

2285.60

0.00

Роботи виконуються відповідно
календарного плану.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

Не вирішено земельне питання,
виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

0.00

0.00

0.00

0.00

Не вирішено земельне питання,
виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

0.00

0.00

0.00

0.00

Не вирішено земельне питання,
виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

Не вирішено земельне питання,
виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

0.00

0.00

0.00

0.00

-

22257.10

0.00

22257.10

0.00

-

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 житловокомунальної
інфраструктури, КП
«Київкомунсервіс»,
підприємстваперевізники побутових
відходів
Департамент житловокомунальної
інфраструктури, КП
2.5.7.
Капітальний ремонт,
Департамент
житлово«Київкомунсервіс»,
реконструкція, організація
комунальної
підприємстваексплуатації стаціонарних
інфраструктури,
перевізники побутових
громадських туалетів, будівництво СВКП «Київводфонд»
відходів
інженерних мереж та
Департамент житлововстановлення громадських
комунальної
вбиралень модульного типу.
інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»
2.5.8. Заходи з організації впровадження Департамент житловонових технологій поводження з
комунальної
побутовими відходами.
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

3600.00

0.00

1200.00

2400.00

2369.00

0.00

2369.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

10000.00

Придбання КП «Київкомунсервіс» нових контейнерів для збирання небезпечних відходів в
складі побутових – 150 од.

999.70

0.00

999.70

0.00

СВКП "Київводфонд" виконані роботи по капітальному ремонту 7од. Громадських вбиралень
в повному обсязі

3131.40

0.00

3131.40

0.00

Роботи виконано в повному
обсязі

Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од на суму 10931,0 тис.грн
КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі
роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн.

33532.80

0.00

33532.80

0.00

Значна частина місць
встановлення підземних
контейнерів знаходиться в
межах центрального
історичного ареалу міста та
червоних ліній, проекти по їх
встановленню потребують
додаткових погоджень у
Міністерстві культури України та
Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України, що
уповільнило процес отримання
експертизи проектної
документації. Також, необхідно
отримати технічні умови на
встановлення контейнерів ,
погодження місць встановлення
контейнерів з організаціями, що
експлуатують інженерні мережі
міста, з установами, які
координують діяльність в сфері
благоустрою міста та інше.

85699.20

0.00

79199.20

6500.00

-

13929.10

0.00

11441.80

2487.30

-

Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од на суму 22491,0 тис.грн.
Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од на суму 10931,0 тис.грн
КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі
роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн.
Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од на суму 22491,0 тис.грн.

2.5.9.

2.5.10.

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

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури, КП
«Київкомунсервіс»,
підприємства сфери
поводження з
побутовими відходами
Департамент житловокомунальної
інфраструктури, КП
«Київкомунсервіс»,
підприємства сфери
поводження з
побутовими відходами

10000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

5000.00

КП "Київкомунсервіс" придбано:
сміттєвозів – 4 од.
Бортовий вантажний автомобіль з краном маніпулятором, мультіліфтом та змінними
кузовами - 1 од. ,
Обладнання для мийки контейнерів - 1 од.,
екскаватор навантажувач - 2 од.,
самоскид - 2 од.,
Мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів - 1
од.,
Вантажопасажирський автомобіль для перевезення небезпечних відходів -1 од.
Підприємствами сфери поводження з побутовими відходами придбано:
сміттєвози - 6 од.
КП "Київкомунсервіс" придбано:
КП
«Київкомунсервіс»
та підприємствами у сфері поводження з відходами придбано,
сміттєвозів
– 4 од.
орендовано
та відремонтовано
контейнерів
Бортовий вантажний
автомобіль-з2470
краном
маніпулятором, мультіліфтом та змінними
кузовами - 1 од. ,
Обладнання для мийки контейнерів - 1 од.,
екскаватор навантажувач - 2 од.,
самоскид - 2 од.,
Мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів - 1
од.,
2.6. Ритуальні
послугидля перевезення небезпечних відходів -1 од.
Вантажопасажирський
автомобіль
Підприємствами сфери поводження з побутовими відходами придбано:
сміттєвози - 6 од.

-

2.6.1.

Будівництво нового крематорію у
лівобережній частині міста.

2.6.2.

Проведення інвентаризації місць
поховань.

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).

2.6.4.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Київський
крематорій»
Департамент житловоДепартамент житловокомунальної
комунальної
інфраструктури,
інфраструктури,
РС СКП «Київський
РС СКП «Спецкомбінат
крематорій»
ПКПО
Департамент житловоДепартамент житловокомунальної
комунальної
інфраструктури,
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО
ПКПО
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

10000.00

0.00

10000.00

0.00

Відсутність земельної ділянки під будівництво нового крематорію

0.00

0.00

0.00

0.00

-

6000.00

0.00

6000.00

0.00

Відсутність фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

28190.00

0.00

28190.00

0.00

Розширення Лісового кладовища.Проект пройшов Державну експертизу землевпорядної
документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті
Міністрів України. Будівництво ІІ черги Південного кладовища. Отримано акт постійного
користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано
клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням надати розпорядження на
вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на
погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення
проекту детального плану території.
Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м.Києві. Ведеться процес проекту
приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО".
Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в
голосіївському районі (1 черга). Отримано розпорядження КМДА(№1222 від 05.10.2017)
щодо будівництва, укладено договір, ведуться будівельні роботи. Були оголошені відкриті
торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
(номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). За результатами аукціону, визначено
переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від
25.09.17). Розроблена технічна документація із землеустрою.
БУДIВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩI НА ВУЛ. БАЙКОВIЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВI
Затверджено розпорядження ВО КМР( КМДА)(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва,
укладено договір. Будівельні роботи виконано повністю в межах фінансування

700.00

0.00

700.00

0.00

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

34760.60

0.00

34760.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Відсутність державного акта на
право користування земельною
ділянкою

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

10000.00

0.00

10000.00

0.00

Проведені
обстеження
ділянок забудови, збір
вихідних
даних; експертизу землевпорядної
Розширення
Лісового кладовища.Проект
пройшов
Державну
виїзд на майданчики
з потенційними
організаціями;
документації.
Підготовлені
відповідніпроектними
документи для
погодження проекту в Кабінеті
збір
та
аналіз
інформації,
що
стосується
об"єкту
проектування.
Міністрів України. Будівництво ІІ черги Південного кладовища. Отримано акт постійного
Зкористування
метою отримання
праваділянкою
користування
ділянками
оголошені
відкриті
земельною
(серіяземельними
ЯЯ №140259).
На підставі
отриманого
актуторги
подано
щодо розробки
технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації
земель (номер
клопотання
до голови
Києво-Святошинської
РДА з проханням
надати розпорядження
на
оголошення
15.06.2017 відбувся
аукціон,
визначено
переможця на
вилучення
із UA-2017-05-29-000551-a).
користування філією «Антонов-Агро»
земельної
ділянки.
Проект знаходиться
КП
"Київський
міський
центр
земельного
кадастру
та
приватизації
землі".
погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення
Переможець
торгів не
надав
відповідних документів, прийняте рішення про відхилення
проекту
детального
плану
території.
тендерної
пропозиції.
процедура
відкритих18торгів
оголошена
повторно
Розширення
Міського18.07.2017
кладовища
по вул. Стеценка,
в м.Києві.
Ведеться
процес(номер
проекту
оголошення
UA-2017-07-18-000547-с).
приєднання КП
ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО".
Пропозиції
всіх
учасників
було
відхилено
в
зв'яку
з
тим,
що
всі
тендерні
пропозиції
не
Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в
відповідали вимогам
голосіївському
районітендерної
(1 черга).документації.
Отримано розпорядження КМДА(№1222 від 05.10.2017)
Процедура
була об'явлена
втретє
(UA-2017-08-09-001060-c).
29.08.17
відбувся
аукціон,
щодо
будівництва,
укладено
договір,
ведуться будівельні роботи.
Були
оголошені
відкриті
визначено
переможця
–
ДП
«Центр
державного
земельного кадастру».
Укладено земель
договір
торги щодо розробки технічної документації
із землеустрою
щодо інвентаризації
(№113 від
25.09.17). UA-2017-05-29-000551-a).
Ведуться роботи щодо розробки
технічної аукціону,
документації
із землеустрою.
(номер
оголошення
За результатами
визначено
Проведені обстеження
забудови,
збір вихідних
даних;
переможця
– ДП «Центрділянок
державного
земельного
кадастру».
Укладено договір (№113 від
виїзд
на майданчики
з потенційними
проектними
організаціями;
25.09.17).
Розроблена
технічна документація
із землеустрою.
Відсутність
фінансування
збір
та
аналіз
інформації,
що
стосується
об"єкту
проектування.
БУДIВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩI НА ВУЛ. БАЙКОВIЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВI
З метою отримання
права користування
земельними ділянками
оголошені
торги
Затверджено
розпорядження
ВО КМР( КМДА)(№1222
від 05.10.2017)
щодовідкриті
будівництва,
щодо
розробки
технічної
документації
із землеустрою
щодо
інвентаризації
земель (номер
укладено
договір.
Будівельні
роботи виконано
повністю
в межах
фінансування
оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі".
Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення
тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер
оголошення UA-2017-07-18-000547-с).
Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'яку з тим, що всі тендерні пропозиції не
відповідали вимогам тендерної документації.
Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон,
2.7. Інженерний
територій
визначено
переможця –захист
ДП «Центр
державного земельного кадастру». Укладено договір
(№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6.7. Влаштування протизсувних заходів Департамент житловона Звіринецькому кладовищі.
комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО
Департамент житлово2.6.8. Розроблення Генерального плану Департамент житловокомунальної
розвитку ДІМ Лук’янівський
комунальної
інфраструктури,
заповідник з комплексом будинків
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
і споруд та церкви Св. Катерини.
ДІМ Лук’янівський
ПКПО
заповідник
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ДІМ Лук’янівський
заповідник

Виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

2.7.6.

Виконання робіт з інженерного
Департамент житловозахисту територій (перелік обєктів
комунальної
інфраструктури, КП
визначається за результатами
моніторингу КП "СУППР")
"Київбудреконструкція",
КП «СУППР»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури, КП
"Київбудреконструкція",

20000.00

0.00

20000.00

0.00

КП «КБР» по об’єктах:-протизсувнi роботи на схилi озера Глинка- Підрядною організацією ТОВ «Ягуар» у
2017 році влаштовано 90 м тимчасової дороги. Проведена закупка та встановлено інклінометричні
труби для моніторингу стану схилу. На даний час на об’єкті виконано роботи зі знесення зелених
насаджень в зоні влаштування монтажної площадки для будівництва підпірної стіни ПС-1, прокладено
кабелі 0,4 кв електропостачання. Виконано влаштування монтажної площадки для буронабивної
установки. Проводяться роботи з будівництва підпірної стіни ПС-1. Виконано - улаштування бурових
паль діаметром 820 мм – 223 шт., влаштування залізобетонної закидки ПС-1 – 100 м3. -Протиаварiйнi
роботи iз укрiплення зсувонебезпечного схилу Совської балки бiля вул.Петра Радченка - у 2017 році
підрядною організацією ТОВ «Основа» улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-1 – 100 % ; улаштування гідроізоляції – ПС-1 - 100%; - улаштування дренажу – 100%; улаштування залізобетонних

35835.70

0.00

35835.70

0.00

Протизсувнi роботи на схилi озера
Глинка- Роботи призупинені в
зв’язку з коригуванням проектної
документації. не отримано
експертний звіт. Протиаварiйнi
роботи iз укрiплення
зсувонебезпечного схилу Совської
балки бiля вул.Петра Радченка затримка виконання робіт в
повному обсязі пов’язана з

2.7.8.

3.1.1.

3.1.2.

Капітальний ремонт
гідротехнічних споруд.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «СУППР»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «СУППР»
Проведення курсів з підготовки
Департамент
житловоуправителів майном житлового
комунальної
комплексу та з питань утворення
інфраструктури,
об’єднань співвласників
районні в м. Києві
багатоквартирних будинків і
державні адміністрації,
утримання житлового фонду на
КП
базі КП
«Київжитлоспецексплуат
«Київжитлоспецексплуатація».
ація»

3000.00

60.00

0.00

10.00

Створення центру енергоДепартамент житловоефективності в м. Києві та
комунальної
запровадження системи навчання
інфраструктури,
з питань енергозбереження на КП «Група впровадження
підприємствах житлового
проекту з
господарства.
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях м.
Києва»

10600.00

0.00

10000.00

600.00

300.00

0.00

300.00

0.00

3.1.3.

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

КП «Київкомунсервіс»
Департамент житловокомунальної
інфраструктури

3.2.1.

Проведення консультацій з
Департамент суспільних
громадськістю, забезпечення
комунікацій,
інформаційного супроводження Департамент житловореалізації плану міських заходів з
комунальної
розвитку житлово-комунального
інфраструктури,
господарства через засоби
районні в м. Києві
масової інформації.
державні адміністрації

0.00

3000.00

0.00

КП "СУППР" щомісячно проводиться поточний ремонт гідротехнічних споруд, які перебувають на
балансі підприємства

0.00

0.00

0.00

0.00

Відсутність фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

При проведенні заходів з
підготовки управителів майном
житлового комплексу та з
питань утворення ОСББ голови
правлінь ОСББ та ЖБК, а також
всі бажаючі направляться на
зазначені заходи.

0.00

0.00

0.00

0.00

Не вирішено питання
відведення земельної ділянки
під будівництво
Центру.Виключено з Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік

105.00

0.00

105.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства
50.00
Послуги надані в повному обсязі. Акт здачі-прийняття робіт, протоколи засідань Державної
кваліфікаційної комісії

На даний час не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру.

КП "Київкомунсервіс" Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення, видано
буклет з питань поводження з небезпечними відходами (тираж 20 тис.примірників),
екологічну розмальовку (5 тис. примірників), інформаційні наклейки на підземні контейнери 1200 шт.

3.2. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням
20.00

0.00

20.00

0.00

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 03.11.2011 № 996
районними в місті Києві державними адміністраціями постійно здійснюється співпраця з
громадськістю та надаються консультації.

1500.00

0.00

1500.00

0.00

Магістральні трубопроводи централізованого опалення, що проходять по мостах через р.
Дніпро у м. Києві не знаходяться на балансовому утриманні комунального підприємства
«Київавтошляхміст», яке входить до складу комунальної корпорації «Київавтодор» і є
балансоутримувачем мостів м. Києва.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

3.3.4. Розроблення норм надання послуг Департамент житловоз вивезення побутових відходів у
комунальної
м. Києві на 2018-2022 роки
інфраструктури

400.00

0.00

400.00

0.00

Відсутність фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ВСЬОГО:

10451899.20

792219.55

2161673.25

7498006.40

2419777.00

111001.70

1652243.51

656531.79

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.

Департамент
транспортної
інфраструктури

