Інформація
щодо здійснення у квітні 2018 року основної діяльності за напрямком
водопровідно-каналізаційного господарства Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):
- проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 04.11.2010 №220/5032 «Про затвердження
цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».
Надано інформацію ЦОВВ:
- Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України інформацію для підготовки
Національної доповіді про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні за 2017 рік;
- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України щодо оснащеності будівель вузлами комерційного обліку питної
води по м. Києву;
- Антимонопольному комітету України щодо звернення Ткаченко Н. В.
стосовно неправомірних, на думку заявниці, дій ПрАТ «АК «Київводоканал»;
Київському
обласному
територіальному
відділенню
Антимонопольного комітету України стосовно затвердження Правил
приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва.
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
виробничого
контролю
на
всіх
об’єктах
(джерелах)
нецентралізованого водопостачання та контролю за безпечністю і якістю
питної води в м. Києві, у тому числі у бюветних комплексах;
- корегування технічних умов на водопостачання та каналізування
об’єкта «Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями
громадського призначення» на вул. Бориспільській, 19;
- погодження річного інвестиційного плану реструктуризації
невиконаних заходів інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал» на
2016 рік та річного інвестиційного плану реструктуризації невиконаних
заходів інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал» на 2017 рік.
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам ДЖКІ
інформацію щодо:
- матеріалів для Річного звіту про діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
- Плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2018

№99-р з відновлення та вдосконалення інженерних мереж, забезпечення
розвитку соціальної інфраструктури;
- звіт про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки за I квартал 2018 року;
- підсумків проходження опалювального періоду 2017-2018 років та
плану заходів з підготовки міського господарства до опалювального періоду
2017-2018 рр. на засідання Колегії;
- планових показників з підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону
2018/2019 року до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України :
- надання матеріалів про стан техногенної та природної безпеки за 2017
рік до листа Державної служби України від 16.03. 2018 № 02-3694/263;
- стану підготовки проектів міських цільових програм;
- виконання у І кварталі 2018 року цільової програми «Питна вода
міста Києва на 2011 – 2020 роки»;
- загальної кількості проведених робіт з усунення аварій на
водопровідних та каналізаційних мережах;
- нарахувань за послуги з централізованого постачання та відведення
холодної води, водовідведення гарячої води за адресою: вул. Леваневського,
33, кв. 34.
- надання інформації по юридичній особі комунальної власності міста,
яка перебуває в стадії припинення (ліквідації).
Інше:
1. Підготовлено проекти відповідей на запити, звернення та листи з питань:
- стосовно нарахування за холодну воду для потреб централізованого
постачання гарячої води та водовідведення, яке надійшло з Прокуратури м.
Києва;
- водопостачання причалів № 8 та № 9 великих пасажирських суден у
районі Поштової площі;
- балансутримувача люку оглядового колодязя за адресою: просп.
Науки, 3;
- надання дозволу на списання перекладених водопровідних мереж на
водопостачання об’єкту «Житловий комплекс за адресою: вул.. Митрополита
Василя Литківського, 37-Г;
- щодо забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної
якості мешканцям міста Києва до п.6 протоколу від 19.04.2017 № 22;
- передачі безгосподарної зовнішньої водопровідної мережі на
вул. Кирилівській, 103 А у володіння та користування ПрАТ «АК
«Київводоканал»;
- незаконної, на думку Мальцевої Л. М., господарської діяльності
ПрАТ «АК «Київводоканал»;

- передачі на баланс ПрАТ «АК «Київводоканал» безгосподарних
водопровідних і каналізаційних мереж у Печерському районі в існуючому
технічному стані;
- утримання житлового будинку № 19/1 на вул. Льва Толстого та інших
питань у межах повноважень;
- взаємовідносин між виконавцем та споживачем послуг з
водопостачання та водовідведення, надання пільг особам, які мають статус
громадян, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, нарахування
оплати за послуги з централізованого постачання холодної води та послуги з
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) мешканцям
квартири № 11 житлового будинку № 43 на вул. Великій Васильківській;
- незаконної, на думку Ткаченко Н. В., господарської діяльності ПрАТ
«АК «Київводоканал»;
- нарахувань за послуги з централізованого постачання та
водовідведення холодної води, відведення гарячої води Зозулі А. С. за
адресою: вул. Тростянецька, 12, кв.235;
- передачі майна комунальної власності територіальної громади м.
Києва в управління ПрАТ «АК «Київводоканал» та інших питань;
- будівництва бюветного комплексу у сквері «Мікросад».
2. Підготовлено звіт про передачу безгосподарних зовнішньобудинкових
каналізаційних і водопровідних інженерних мереж у володіння та
користування ПрАТ «АК «Київводоканал» за І квартал 2018 року.

