Інформація
щодо здійснення у березні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі водопровідноканалізаційного господарства
Щодо нарад:
Назва заходу
Відкрите
обговорення проекту
Інвестиційної
програми ПрАТ «АК
«Київводоканал»
Інформаційнорекрутингова акція
«Київводоканал
відчиняє двері»

Мета
Схвалення
Інвестиційної
програми

Учасники
НКРЕКП,
ДЖКІ КМДА,
ПрАТ «АК
«Київводоканал»

Потреби під-ва у
комплектуванні
професійними
спеціалістами та
робітниками

ДЖКІ КМДА,
ПрАТ «АК
«Київводоканал»,
Київський міський
центр зайнятості

Результат
Проект
Інвестиційної
програми подано без
зауважень до
НКРЕКП
Підвищення
престижу
професійних
професій.

Поінформовано ЦОВВ:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України щодо:
- комплексного підходу до фінансування робіт з ремонту
автомобільних доріг та інженерних мереж;
- оснащення будинків засобами обліку комунальних послуг;
- рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.04.2013
«Про стан виконання рішення ради національної безпеки і оборони України
від 27.02.2009 «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення
населення якісною питною водою в населених пунктах України».
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
- підготовки пропозицій до програми поліпшення організації призову
громадян на військову службу на 2019-2021 роки.
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам
ДЖКІ інформацію щодо:
- кандидатури до складу комісії з проведення експертної оцінки та
визначення термінів зберігання документів Головного управління
комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- юридичній особі комунальної власності міста, яка перебуває в стадії
припинення (ліквідації);
- приведення Правил приймання стічних вод абонентів у систему
каналізації міста Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.10.2011 № 1879 до змін, які відбулися у законодавстві України;
- проблем та перспектив взаємодії міста Києва і прилеглих населених
пунктів агломерації по кожній з галузей господарства.

Інше:
1. Підготовлено проекти відповідей на запити, звернення і листи з питань:
- затверджено календарний графік відключення (повна зупинка)
НВС «Крутогірна» по вул. Крутогірна, 12 для виконання робіт із заміни
чотирьох одиниць аварійної запірної арматури Д=800 мм з 1000 год.
30.03.2018 до 0700 год. 31.03.2018;
- затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів
використання питної води;
- встановлення квартирних приладів обліку холодної води;
- усунення підтоплення території ДП «Центральна учбово-тренувальна
база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» каналізаційними
стоками;
- будівництва бюветного комплексу на вул. Бударіна;
- стану підготовки проектів міських цільових програм;
- будівництва каналізаційних мереж на 2-му провулку Терешкової у
мікрорайоні Бортничі;
- переведення садових будинків на території Русанівських Садів у
будинки житлового фонду;
- реструктуризації Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал»
на 2016 і 2017 роки;
- зменшення кількості хлору на Деснянській водопровідній станції на
час підготовки та проведення фіналів ліги чемпіонів УЕФА 2018;
- визначення ПрАТ «АК «Київводоканал» балансоутримувачем
артезіанської свердловини в селищі Рибне;
- створення фонтану на перетині вулиць Хрещатик та Інститутської;
- зарахування до комунальної власності територіальної громади міста
Києва майна та закріплення його на праві господарського відання за
СВКП «Київводфонд»;
- схем водопроводу міста Києва;
- балансоутримувача бюветного комплексу на вул. Бережанській, 12-А;
- інфраструктурного забезпечення виділених земельних ділянок в
с. Биківня;
- моніторинг технічного стану бюветних комплексів та якості води в
них;
- проведення повірки квартирних приладів обліку води за адресою:
вул. Смілянська, 10/31, кв. 4;
- здійснення нарахувань ЖБК «Індикатор-8» за надання холодної води
для виготовлення гарячої води та її відведення за адресою: вул. Академіка
Кіпріанова, 2;
- оснащення житлового фонду засобами обліку споживання теплової
енергії, невідповідності договору про надання послуг з централізованого
постачання холодної води та послуг із водовідведення типовому договору та
інших питань;
- зарахування ПрАТ «АК «Київводоканал» грошових коштів сплачених
ЖБК «Індикатор-8» у сумі 15000 грн як сплату за спожиті обсяги холодної

води, використаної для потреб централізованого постачання гарячої води та її
відведення;
- передбачення у Програмі економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018-2020 роки видатків на розроблення проектно-кошторисної
документації та виконання робіт з будівництва каналізаційних мереж на
вулицях Адмірала Ушакова, Військовій, Буковинській, Маршальській, НовоКорчуватській, провулку Буковинському та реконструкцію водопровідної
мережі на вулицях Військовій та Ново-Корчуватській у приватному секторі
мікрорайону Мишоловка Голосіївського району;
- моніторинг загальної кількості проведених робіт з усунення аварій на
водопровідних та каналізаційних мережах;
- подано на погодження проект Положення про регіональну
спеціалізовану службу цивільного захисту енергетики міста Києва;
- щодо необхідності виконання повірки лічильників комунальних
послуг;
- щодо демонтажу та списання шляхом ліквідації основних засобів, які
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

