Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за І квартал 2017 року
тис. грн.
Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених
Стан виконання (що
(касові видатки) на 2017 рік
зроблено)
Державний
Міський
Усього, тис.
Державний Міський
Інші
Усього, тис. грн.
Інші кошти
бюджет
бюджет
грн.
бюджет
бюджет
кошти
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві
Планові обсяги фінансування на 2017 рік

№ з/п

Зміст заходів Програми

Виконавці

1.1.1.

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

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

1.1.2.

Забезпечення сталого
Департамент житловофункціонування об'єднань
комунальної
співвласників багатоквартирних
інфраструктури,
будинків та підтримка їх створення
районні в м. Києві
державні адміністрації
1.1.3. Залучення будинкових громад та Департамент житловоінших форм самоорганізації
комунальної
населення до управління
інфраструктури,
житловим фондом.
районні в м. Києві
державні адміністрації

Причини низького освоєння
коштів

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

Створено 50 ОСББ

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

11 (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

1.1.5. Надання фінансової підтримки для Департамент житловостворення об'єднань співвласників
комунальної
багатоквартирних будинків.
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. За
результатом розгляду
звернень заявникам
надаються відповіді із
відповідними
роз'ясненнями та
посиланнями на чинне
законодавство України.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

5000.00

0.00

5000.00

0.00

29.02.2017 на засіданні
район. штабу з
підготовки до 20162017, презентація
проекту з розвитку Екофінансування. Не
передбачалися видатки
на здійснення
фінансової допомоги
для створення
об'єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

-

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території
2.1.1.

Реконструкція, заміна 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

Початок підготовчих
робіт

0.00

2.1.2.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

100000.00

0.00

100000.00

0.00

Виконані роботи на 15
будинках, а саме: 8
будинків -утеплення
фасадів, 158 будинків
на заміну вікон, інж.
мережі 10 об., ремонт
покрівель 5 об.,
герметизація стиків 2
об., ремонт внутрішньобудинкових мереж 6
об., ремонт
електрощитових 11 об.

13960.00

0.00

13960.00

0.00

-

Виконання робіт з облаштування
ігрових та спортивних майданчиків
на умовах співфінансування
(перелік об'єктів затверджується
щорічно виконавчим органом
Київської міської ради (Київською
міською державною
адміністрацією).
2.1.4. Виконання робіт з асфальтування
прибудинкових територій
житлових будинків та
міжквартальних проїздів (перелік
об'єктів затверджується щорічно
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).
2.1.5.
Оновлення парку прибиральної
(снігоприбиральної) техніки.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

30000.00

0.00

30000.00

0.00

Розпочаті роботи

445.00

0.00

445.00

0.00

-

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

30000.00

0.00

30000.00

0.00

Роботи розпочаті

443.70

0.00

443.70

0.00

-

10000.00

0.00

10000.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

50000.00

0.00

50000.00

0.00

Визначено 72 проекти
переможцями
конкурсу.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.1.3.

2.1.6.

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

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

У І-ому кварталі
2017 року
уповноваженими
банками внесено до
Департаменту житловокомунальної
інфраструктури реєстри
по 4 позичальникам,
що реалізували
енергоефективні
заходи в своїх будинках
за рахунок отриманих
«теплих» кредитів.

213.00

0.00

213.00

0.00

-

2.1.8.

Комплексна термосанація
житлового фонду м. Києва

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

100000.00

0.00

0.00

100000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

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

2.2.1.

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

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

223200.00

0.00

103200.00

120000.00

Подано пропозиції
щодо корегування
Програми
економічного і
соціального розвитку м.
Києва на 2017 рік в
частині зазначення
кожного заходу окремо
та виділенням для
проведення
проектування
додаткових обсягів
фінансування. Утепл.
Фасаду ШДЕМ, заміна
вікон в ЦПМСД №1 та
№2.
За І квартал виконані
роботи з модернізації
освітлення в 3х
закладах бюджетної
сфери. Роботи виконані
на 98%.

5229.40

0.00

5229.40

0.00

-

2.2.2.

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

39000.00

0.00

0.00

39000.00

2.2.3.

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

10000.00

0.00

10000.00

2.2.4.

Реконструкція систем гарячого
водопостачання в установах, що
фінансуються з бюджету міста
Києва із застосуванням
відновлюваних джерел енергії.

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

3019.40

0.00

1303.70

1715.70

-

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

34000.00

0.00

4000.00

30000.00

Розпорядженням ВО
КМР (КМДА) від
26.09.2016 №904
затверджено 12
закладів освіти, на яких
будуть виконуватись
роботи. Ведеться
корегування проектної
документації,
розробленої в 2016
році.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.2.5.

Створення та забезпечення
функціонування он-лайн бази
енергетичних аудитів

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

3170.00

0.00

3170.00

0.00

2.2.6.

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

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

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2.3.2.

Відновлення роботи бюветних
комплексів.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

6000.00

0.00

6000.00

0.00

В 2016 році придбано
автоматизовану веборієнтовану 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.

За 1 квартал 2017 року
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»
2.3. Система водопостачання та водовідведення
Укладено договори по
кап. ремонту 6 об.,
будівництво 2 бюветніх
комплекси та
будівництво 3х
свердловин малої
потужності.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

31.47

0.00

31.47

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.3.3.

Перша черга будівництва споруд Департамент житловоартезіанського водопостачання
комунальної
житлового масиву Осокорки
інфраструктури, КБР, КВК
Північні.

2.3.4.

Невідкладні заходи з оптимізації
системи водовідведення:

2.3.4.1.

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

2.3.4.2. Реконструкція головного міського
каналізаційного колектора.

2.3.5.

Реконструкція Бортницької станції
аерації:

13000.00

0.00

13000.00

0.00

ДП «Будівельнодослідний інститут
будівельних
конструкцій» було
проведено
випробування
зовнішніх інженерних
мереж та обстеження
електротехнічного
обладнання. Для
продовження
проектних робіт
складені дефектні акти
обстеження об'єкту, які
знаходяться на
погодженні в ПАТ «АК
«Київводоканал».

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури
ПАТ «АК
«Київводоканал»

303120.50

196769.55

106350.95

0.00

У січні 2017 року
укладено ДУ до
договору №173/30/1415 від 27.02.2015 про
бюджетні асигнування
на 2017 рік для
фінансування
будівельних робіт.
Погоджено титул
об’єкта будівництва у
2017 році від 25.01.2017
р.
За період
січень–березень 2017
року бмр виконані на
суму 45 104,45 тис. грн.
Станом на 01.04.17
відсоток готовності по
об'єкту складає - 90 %
Відкоригована
проектна документація
стадії "П" пройшла
державну експертизу та
отримала позитивний
експертний звіт від
15.03.2017 № 00-145516ІЗ.

34453.90

0.00

34453.90

0.00

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури, ПАТ «АК
«Київводоканал»

4000.00

0.00

4000.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

2.3.5.1.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури, ПАТ «АК
«Київводоканал»

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;

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»

63150.00

63150.00

0.00

0.00

2.3.5.3.

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

ПАТ «АК
«Київводоканал»

2730000.00

0.00

0.00

2730000.00

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП
«Київбудреконструкція»

276000.00

0.00

276000.00

0.00

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

2.3.6.

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

Відкоригована
проектна документація
стадії "П" проходить
державну експертизу.
Завершення
проходження
експертизи
заплановано на
червень місяць п. р.
Міністерством Фінансів
України погоджено
паспорт об’єкта на 2017
рік по бюджетній
програмі КПКВК
2751520 на 2017 рік.
Погоджено титул
об’єкта будівництва у
2017 році від
10.03.2017.
Станом на 01.04.17
відсоток готовності по
об'єкту складає - 89 %.

0.00

0.00

0.00

0.00

Проходження державної
експертизи

7000.00

7000.00

0.00

0.00

-

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ВІДБУВАЄТЬСЯ
КОРЕГУВАННЯ
ПРОЕКТНОКОШТОРИСНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ У
ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ
РОЗРАХУНКУ
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

0.00

0.00

0.00

0.00

КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.3.6.1.

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

270359.40

0.00

270359.40

0.00

1.Реконструкція
самопливного
каналізаційного
колектора Д=700-1000
мм по вул. Зодчих у
Святошинському
районі м. Києва:
Перехідний об’єкт
Інвестиційної програми
ПАТ "АК
"Київводоканал".
Тривають будівельні
роботи. Об’єкт
включено до проекту
Інвестиційної програми
ПАТ "АК
"Київводоканал" на
2017 р.
2. Відновлення
каналізування на двох
самопливних
колекторах на вул.
академіка Бутлерова, 8
у Деснянському районі
м. Києва: Перехідний
об’єкт Інвестиційної
програми ПАТ "АК
"Київводоканал".

2885.80

0.00

2881.20

4.60

-

2.3.6.2.

Реконструкція каналізаційних
Департамент житловоколекторів. Самопливні колектори
комунальної
(вул. Шліхтера, Каунаський
інфраструктури,
колектор, III черга НовоДепартамент
Дарницького колектора, вул.
будівництва та
Борщагівська, від вул.
житлового забезпечення,
Здолбунівської до просп. Бажана,
ПАТ «АК
вул. Дніпродзержинська, вул.
«Київводоканал»
Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).

229500.00

0.00

229500.00

0.00

54,9 тис. грн.– ремонтні
роботи – усунення
наслідків провалу,
відновлення покриття
шахти № 1. по вул.
Сверстюка біля буд. №
23 та ремонт
огородження навколо
двох шахт по вул.
Віфліємській. договір
від 27.02.2017 № 27/0217 ТОВ «ЧАЛИШ»
Проводиться
коригування проекту.
Проводяться конкурсні
торги з визначення
виконавця досліджень
грунтів з
використанням
геофізичного методу
радіолокації.

54.90

0.00

54.90

0.00

-

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 та
«Київводоканал»
інші).

532300.00

532300.00

0.00

0.00

Проводиться збір
оновлених вихідних
даних для коригування
проекту. Проводяться
конкурсні торги з
визначення виконавця
досліджень грунтів з
використанням
геофізичного методу
радіолокації.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.3.6.4.

2.3.7.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури, ПАТ «АК
«Київводоканал»,
КП
«Київбудреконструкція»

60480.00

0.00

60480.00

0.00

Проводиться
коригування проекту.
Проводяться конкурсні
торги з визначення
виконавця досліджень
грунтів з
використанням
геофізичного методу
радіолокації.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

132960.00

0.00

132960.00

0.00

1. Реконструкція КНС
"Метрологічна" по вул.
Метрологічній, 14-Б в
Голосіївському районі
м. Києва: Перехідний
об’єкт Інвестиційної
програми ПАТ "АК
"Київводоканал".
Тривають будівельні
роботи. Об’єкт
включено до проекту
Інвестиційної програми
ПАТ "АК
"Київводоканал" на
2017 р.

13159.62

0.00

0.00

13159.62

Роботи виконуються згідно з
календарним графіком до
укладених Договорів.

2. Реконструкція КНС
"Оболонь" по пр.
Московському, 14-Б в
Оболонському районі
м. Києва Перехідний
об’єкт Інвестиційної
програми ПАТ "АК
"Київводоканал":

2.3.8.

2.3.9.

Реконструкція дюкерних
переходів через р. Дніпро.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «АК
«Київводоканал»

65622.90

0.00

65622.90

0.00

Проектна документація
стадії "П" пройшла
державну експертизу та
отримала позитивний
експертний звіт від
15.09.2016 №00-188015/ІЗ, відповідно до
якого кошторисна
вартість об’єкта (7
пускових комплексів)
становить 985435,738
грн. Визначено
пріоритетність
реконструкції дюкерів
та сформовано
першочерговий об'єм
(3 дюкера).
Опрацьовується
питання щодо
можливих джерел
фінансування.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

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

50000.00

0.00

50000.00

0.00

Готується
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) про
передачу функцій
замовника Дарницькій
районній в місті Києві
державній
адміністрації.
Готуються технічні
завдання для
проведення
допорогових закупівель
які проводяться через
електронні процедури
закупівель із
застосуванням вебпорталу «E-tender» для
виконання будівельних
робіт.

3450.00

0.00

3450.00

0.00

Проводяться підготовчі роботи

2.3.10.

Будівництво Правобережних
Департамент житловоочисних споруд (розробка технікокомунальної
економічного обгрунтування).
інфраструктури, ПАТ «АК
«Київводоканал»

700.00

0.00

700.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

2.4.2.

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

-

2.4.2.1.

в установах, що фінансуються з
бюджету міста Києва.

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

30550.00

0.00

30550.00

0.00

У 2017 році не
передбачено виділення
асигнуваннь з бюджету
м. Києва на
проведення робіт з
капітального ремонту
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів (ІТП) .
НЕФКО (грант Е5Р):
30.01.2017 року
укладено 9 договорів
на виконання
будівельно-монтажних
робіт з модернізації ІТП
в 109 закладах
бюджетної сфери.
Роботи ведуться.
Закуплено обладнання

3857.50

0.00

0.00

3857.50

-

2.4.2.2.

у житловому фонді.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

25000.00

0.00

0.00

25000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4.3.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
районні в м. Києві
державні адміністрації

5000.00

0.00

5000.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

Роботи не проводилися в
зв'язку з відсутністю
фінансування
-

2.4.4.

Реконструкція теплових мереж
(магістральних та розподільчих).

Департамент
будівництва та
житлового забезпечення,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

250000.00

0.00

0.00

250000.00

Проектно-вишукувальні
роботи виконано до
2016 року, закуплено
матеріали, будівництво
не розпочато у зв'язку з
відсутністю
фінансування.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.5.

Реконструкція теплових пунктів.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

100000.00

0.00

0.00

100000.00

КП "Група
впровадження проекту
з енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях
м. Києва"
На сьогодні
доопрацьовується
пріоритетний адресний
перелік, роботи на яких
необхідно виконувати у
2017 році, але який не
враховано у
розпорядженні ВО КМР
(КМДА) від 27.04.2015
№415 (зі змінами).

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.6.

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

24500.00

0.00

0.00

24500.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.7.

Модернізація об’єктів
теплопостачання з встановленням
теплоутилізаторів.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

100000.00

0.00

0.00

100000.00

Тендерні процедури по
закупівлі послуги не
проводяться в зв'язку зі
зміною інвестиційної
програми СВП "КТМ"
2016 і 2017 років

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.8.

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

2.4.9.

Впровадження технологій
теплозабезпечення з
використанням альтернативних
видів палива:

-

100000.00

0.00

0.00

100000.00

Реконструкція котельні
на вул. Котельникова,
7/13. Виконано
гідравлічні
випробування
тепломеханічної
частини обладнання.
Підрядником
оформлено дозвільновиконавчу
документацію з ПАТ
«Київгаз» та ДП
«Київський експортнотехнічний центр».
Розпочата підготовка
для початку
пусконалагоджувальни
х робіт .Створена
комісія разом з ПАТ
"Київенерго" для
проведення
пусконалагоджувальни
х робіт та прийняття
обладнання в
експлуатацію.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

2.4.9.1.

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
підприємства і
організації сфери
житлово-комунального
господарства

48000.00

0.00

0.00

48000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.9.2.

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
підприємства і
організації сфери
житлово-комунального
господарства

140.00

0.00

0.00

140.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.9.3.

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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

300.00

0.00

0.00

300.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

45000.00

0.00

45000.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

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.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

736000.00

0.00

0.00

736000.00

Розроблено проектну
документацію,
розпочато процедури
закупівель

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.10. Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 –
2.
Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ
ПС «Позняки».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

248000.00

0.00

0.00

248000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.10. Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна3.
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

Розроблено проектну
документацію,
розпочато процедури
закупівель
Проектування зупинено
у звязку з відсутністю
робочого проекта ПС
"Західна" (замовник
Укренерго)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.10. Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І
4.
черга живлення ПС «ВУМ».

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

40000.00

0.00

0.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ПАТ «КИЇВГАЗ»

50000.00

0.00

0.00

50000.00

Проектування зупинено
у звязку з відсутністю
робочого проекта ПС
"Західна" (замовник
Укренерго)
Планується перекладка
(заміна) газових мереж,
які знаходяться в
умовах підвищеної
корозійної небезпеки"
по об'єкту "Софія
Київська" (ріш.КМР
"Про бюджет м.Києва
на 2017рік" від
12.12.2016 №554/1558)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.4.11.

Будівництво КЛ 110 кВ
«Новокиївська-Московська».

-

Реконструкція об’єктів системи
газопостачання м. Києва.

2.5. Санітарне очищення міста

2.5.1.

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

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

43770.50

0.00

8754.10

35016.40

З ІНСТИТУТОМ
ПРОМИСЛОВОЇ
ЕКОЛОГІЇ
РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ
ПРОГРАМА НАУКОВОГО
СУПРОВОДУ
ПРОЕКТНИХ РОБІТ.
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
КОРЕГУВАННЯ
ЗАВДАННЯ НА
ПРОЕКТУВАННЯ (З
УРАХУВАННЯМ
ЗАУВАЖЕНЬ ТЕХНІЧНИХ
СЛУЖБ
ЕКСПЛУАТУЮЧОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВОДУ
ЕНЕРГІЯ) ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ
ПРОЕКТНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ
ЕЛЕКТРОННИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ Е-ТЕНДЕР.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.

Будівництво системи комплексів
(заводів) з переробки твердих
побутових відходів:

2.5.2.1.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються в північно-західній
частині м. Києва (розміщення - с.
Озера, Бородянського району
Київської області).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

400000.00

0.00

0.00

400000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.2.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються у правобережній
частині м. Києва (розміщення – с.
Підгірці).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПрАТ "Київспецтранс",
КП «Київкомунсервіс»

400000.00

0.00

0.00

400000.00

Проводяться необхідні
дії щодо оформлення
землевпорядної
документації та
підготовка до
проведення процедур
закупівель.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.3.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються у правобережній
частині м. Києва (розміщення – в
районі вул. Червонопрапорна).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

400000.00

0.00

0.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.4.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються у лівобережній
частині м. Києва (розміщення – в
районі вул. Колекторна).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.5.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються у лівобережній
частині м. Києва (розміщення – с.
Проліски).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

150000.00

Проводяться необхідні
дії щодо оформлення
землевпорядної
документації та
підготовка до
проведення процедур
закупівель.
Проводяться необхідні
дії щодо оформлення
землевпорядної
документації та
підготовка до
проведення процедур
закупівель.
Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

400000.00

0.00

0.00

150000.00

2.5.2.6.

Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що
утворюються у лівобережній
частині м. Києва (розміщення – в
районі ТЕЦ-6).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

400000.00

0.00

0.00

400000.00

Об’єкт передано до КП
«Київкомунсервіс», як
організації, що
здійснює господарську
діяльність у сфері
поводження з
побутовими відходами
у м. Києві

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.2.7.

Створення потужностей з
переробки будівельних та
великогабаритних відходів на базі
полігону № 6 (вул.
Червонопрапорна).

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ПрАТ «Київспецтранс»,
КП «Київкомунсервіс»

75000.00

0.00

0.00

75000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.3.

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

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

21819.50

0.00

21819.50

0.00

ДО ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТ
ИЗА» ПОВТОРНО
ПОДАНО СКОРЕГОВАНУ
ПКД. ЗАУВАЖЕННЯ
ТЕХНІЧНОЇ ЧАСТИНИ
ПКД ЗНЯТО.
ЗНІМАЮТЬСЯ
ЗАУВАЖЕННЯ З
ОПОВІЩЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ В РАЗІ
ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури, КП
«Київкомунсервіс»,
підприємстваперевізники побутових
відходів

3600.00

0.00

1200.00

2400.00

Відремонтованих
контейнерів - 59.
Кількість
нових/орендованих
контейнерів - 340

218.50

0.00

0.00

218.50

-

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
СВКП «Київводфонд»

2369.00

0.00

2369.00

0.00

Укладено договір на
кап. ремонт
громадських вбиралень
2об.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.8. Заходи з організації впровадження Департамент житловонових технологій поводження з
комунальної
побутовими відходами.
інфраструктури,
КП «Київкомунсервіс»

10000.00

0.00

0.00

10000.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.5.9.

10000.00

0.00

0.00

10000.00

Кількість придбаних
сміттєвозів 4, а
орендованих 9.

4271.10

0.00

0.00

4271.10

-

2.5.6.

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

Підприємства сфери
поводження з
побутовими відходами

2.5.10.

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

5000.00

0.00

0.00

2.6.1.

Будівництво нового крематорію у
лівобережній частині міста

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Київський
крематорій»

10000.00

0.00

10000.00

2.6.2.

Проведення інвентаризації місць
поховань.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

6000.00

0.00

2.6.3.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

28190.00

2.6.4.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

34760.60

5000.00

Кількість нових,
орендованих та
відремонтованих
контейнерів - 2443.

1308.90

0.00

0.00

1308.90

-

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

6000.00

0.00

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

28190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

34760.60

0.00

Розширення Лісового
кладовища.
Отримано погодження
проекту від
Департаменту
містобудування та
архітектури. Проект
поданий на подальше
узгодження до
Державного агентства
лісових ресурсів
України. Проект
пройшов погодження в
Державному агентстві
лісових ресурсів
України (лист від
04.11.2016 №0233/6075-16).
Проведені
обстеження

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.6. Ритуальні послуги

2.6.7. Влаштування протизсувних заходів Департамент житловона Звіринецькому кладовищі.
комунальної
інфраструктури,
РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО

700.00

0.00

700.00

0.00

ділянок забудови, збір
вихідних даних;
виїзд на майданчики з
потенційними
проектними
організаціями;
збір та аналіз
інформації, що
стосується об"єкту
проектування.
Визначена організація
для виготовлення
топографічної зйомки
1:500. Готуються
договори.
Відсутність
фінансування

2.6.8.

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

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
ДІМ Лук’янівський
заповідник

10000.00

0.00

10000.00

0.00

2.7.6.

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

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

20000.00

0.00

20000.00

0.00

2.7.8.

Капітальний ремонт
гідротехнічних споруд.

Департамент житловокомунальної
інфраструктури,
КП «СУППР»

3000.00

0.00

3000.00

0.00

Робота розпочнеться в
ІІ кварталі 2017 року

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ПРОЕКТНОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ
«КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА
ГРУПА» КОРЕГУЄТЬСЯ
ПРОЕКТНОКОШТОРИСНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ У
ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ
РОЗРАХУНКУ
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ.ПІДРЯДНОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ
«ЯГУАР» У 2017 РОЦІ
ВЛАШТОВАНО 90 М
ТИМЧАСОВОЇ ДОРОГИ,
ПРОВОДИТЬСЯ
ЗАКУПКА З
ПОДАЛЬШИМ
ВЛАШТУВАННЯМ
ІНКЛІНОМЕТРИЧНИХ
ТРУБ ДЛЯ
МОНІТОРИНГУ СТАНУ
СХИЛУ.

0.00

0.00

0.00

0.00

Отримання експертного звіту

Відсутність
фінансування

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

2.7. Інженерний захист територій

3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери
3.1.1.

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

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

60.00

3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства
0.00
10.00
50.00
-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.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.1.

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

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

Проведення агітаційноКП «Київкомунсервіс»
роз’яснювальної роботи серед Департамент житловонаселення щодо роздільного
комунальної
збирання ресурсоцінних
інфраструктури
компонентів побутових
відходів.

10600.00

0.00

10000.00

600.00

300.00

0.00

300.00

0.00

КП «Група
впровадження
проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях
м. Києва» продовжує
вивчати та
опрацьовувати
можливість
будівництва Центру
енергоефективності із
діючими зразками
енергоефективних
технологій та
Проведено
роз'яснювальну
роботу на звернення
населення.

0.00

0.00

0.00

0.00

-

42.50

0.00

0.00

42.50

-

3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням
Проведення консультацій з
Департамент
20.00
0.00
20.00
0.00
Постійно районними
0.00
0.00
0.00
0.00
громадськістю, забезпечення
суспільних
в місті Києві
інформаційного супроводження
комунікацій,
державними
реалізації плану міських заходів Департамент житловоадміністраціями
з розвитку житловокомунальної
ведеться співпраця з
комунального господарства
інфраструктури,
громадькістю та
через засоби масової
районні в м. Києві
наданні консультацій
інформації.
державні адміністрації
відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України (зі
змінами) від
03.11.2011 № 996

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

3.3.4.

Розроблення норм надання Департамент житловопослуг з вивезення побутових
комунальної
відходів у м. Києві на 2018-2022
інфраструктури
роки
ВСЬОГО:

1500.00

3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства
0.00
1500.00
0.00
Відсутність
фінансування

400.00

0.00

400.00

0.00

10451899.20

792219.55

2161673.25

7498006.40

Відсутність
фінансування

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

94044.69

7000.00

62466.27

24578.42

Додаток 2
Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у І кварталі 2017 року
1. Оцінка ефективності виконання
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає
виконання у 2017 році завдань розвитку житлово-комунального господарства
міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів
державного бюджету - 792 219,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста
Києва - 2 161 673,25 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування 7 498 006,40 тис. гривень.
Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і
соціального розвитку міста Києва на 2017 рік передбачені видатки у обсязі
836 119,47тис. грн.
У 2017 році фактичне фінансування завдань Програми становить
1 207 315,26 тис. грн., що відповідає 11,5 % від потреби. Фінансування заходів
Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі
836 119,47 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 20 000,0 тис.
грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 351 195,79 тис. грн.
У І кварталі 2017 року стан виконання Програми в розрізі джерел
фінансування виглядає таким чином:
Освоєно станом на
Потреба (план)
Передбачено,
01.04.17
Джерело фінансування згідно Програми,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
%
Бюджет м. Києва
2 161 673,25
836 119,47
62 466,27
7,47
Державний бюджет
792 219,55
20 000,0
7 000,0
35,0
Інші кошти
7 498 006,40
351 195,79
24 578,42
7,0
10 451 899,20
1 207 315,26
94 044,69
Всього:
7,79
Стан виконання основних завдань:
Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального
господарства.
Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового
завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови
збереження діючого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій.
У зв’язку з реформуванням житлово-комунального сектору, прийняттям
нових нормативно-правових актів та внесення змін вже до діючих, новоствореним
1

навчальним центром «Платформа комфорту» розпочато курс лекцій:
«Комунальний лікбез»: просто про складне».
У звітному кварталі 2017 року Департаментом житлово-комунальної
інфраструктури та Київською міською державною адміністрацією постійно
проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота та правові консультації щодо
Урядової програми енергозбереження та державної фінансової підтримки, міської
програми реалізації механізму здешевлення «теплих» кредитів для об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та
навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на
базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну
«Центр комунального сервісу».
Так, на базі 10 районних в місті Києві державних адміністрацій проведено
зустрічі та презентації, підготовлені фахівцями уповноважених кредитних
установ, щодо умов кредитування ОСББ та ЖБК, компаніями-постачальниками і
виробниками – щодо сучасного енергоефективного та енергозберігаючого
обладнання і матеріалів, які використовуються у житловому секторі задля
покращення комфорту проживання в ньому та зменшення витрат на споживання
енергоресурсів.
Широкої популярності серед мешканців та персоналу столичної галузі
житлово-комунального господарства набув курс лекцій «Комунальний правовий
лікбез:
просто про
складне», зокрема
окремий
лекційний блок
«Енергоефективність – доступна для всіх», читання якого розпочалося у звітному
кварталі 2017 року у навчальному центрі «Платформа комфорту» комунального
концерну «Центр комунального сервісу».
Фахівцями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
та
залученими експертами галузі житлово-комунального господарства протягом
звітного кварталу 2017 року забезпечено взаємодію з киянами, які виявили
бажання відвідувати лекції та вебінари Школи обізнаного киянина «ШОК», на
яких читалися лекції для киян з питань законодавства в сфері житловокомунального господарства та з інших питань, що цікавили мешканців як
співвласників багатоквартирних будинків; в інтерактивному режимі надавалися
роз’яснення та відповіді на питання, що цікавили киян.
Крім цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у
звітному кварталі 2017 року забезпечено постійне висвітлення на веб-сайті та
сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури та відповідних розділах офіційного сайту Київської міської
державної адміністрації актуальної інформації щодо популяризації державної та
місцевих програм енергоефективності житлових будинків серед населення.
З метою заохочення ОСББ/ЖБК до реалізації енергоефективних заходів,
які дозволять досягти економії тепла й коштів, у звітному кварталі 2017 року у
місті Києві пройшов прийом конкурсних пропозицій (проектів) на міський
конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності в багатоквартирних
будинках, в яких діють об’єднання співвласників та в кооперативних будинках.
З метою підвищення зацікавленості організованих власників (ОСББ/ЖБК)
у впровадження в належних їм будинках сучасних енергоефективних та
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енергозберігаючих технологій у всіх районах столиці, через комунальні засоби
масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для
представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві
державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального
сервісу», протягом звітного кварталу 2017 року проведено широкомасштабні
інформаційні кампанії з представниками районної влади, міжнародними та
громадськими організаціями та експертами галузі щодо механізмів та умов
проведення зазначеного конкурсу на умовах
співфінансування (міська
програма: 70 % – кошти місцевого бюджету, 30 % – кошти ОСББ/ЖБК;
державна фінансова програма - придбання енергоефективних матеріалів та
обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів, як за
рахунок коштів державного бюджету, так і місцевих бюджетів).
У звітному кварталі 2017 року співробітниками Департаменту житловокомунальної інфраструктури на базі всіх районних в місті Києві державних
адміністрацій, районних підрозділів комунального концерну «Центр
комунального сервісу» проведено інформаційну компанію серед мешканців та
співробітників комунальних та приватних житлово-експлуатаційних підприємств
щодо нової міської програми, що пропонує через механізм співфінансування
проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного
переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.
Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій
У звітному кварталі 2017 року виконувалися такі роботи з капітального
ремонту житлового фонду:
- утеплення фасадів у 8 будинках;
- заміна вікон у 158 будинках;
- ремонт інженерних мереж на 10 об.;
- ремонт покрівель на 5 об.;
- герметизація стиків на 2 об.;
- ремонт внутрішньобудинкових мереж на 6 об.;
- ремонт електрощитових на 11 об.
Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування
ОСББ та ЖБК
У 2017 році програмою співфінансування енергоефективності в житлових
будинках ОСББ та ЖБК було визначено – 136 проекти переможцями конкурсу. На
даний час підготовлено проект розпорядження виконавчим органом Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про визначення
замовника робіт, що виконуються за рахунок коштів бюджету м. Києва в рамках
проектів, які перемогли у 2017 році у конкурсі проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
ОСББ та ЖБК» який перебуває на погодженні в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)».
Стимулювання
впровадження
енергоефективних
заходів
в
багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів
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У І –ому кварталі 2017 року продовжується співробітництво Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури з уповноваженими банківськими
установами, залученими Урядом до Державної програми фінансової підтримки
населення щодо впровадження енергофективних заходів у житловому секторі
(ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України»).
У квітні 2017 року Департаментом житлово-комунальної інфраструктури
укладено договір про співробітництво з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», який
долучився до кола уповноважених банківських установ, які беруть участь у
державній фінансовій підтримці впровадження енергоефективних заходів у
багатоквартирному житлі.
З метою популяризації державних програм підтримки організованих
власників на впровадження енергоефективних заходів у житлових
багатоквартирних будинках, а також пропагування механізмів їх реалізації,
забезпечено розміщення на офіційних веб-сторінках Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних
адміністрацій інформаційних матеріалів. Крім цього, було забезпечено
організацію та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та зустрічей з
населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі районних в м. Києві
державних адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані
механізми співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі
м.Києва.
У І-ому кварталі 2017 року уповноваженими банками внесено до
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 4 позичальникам,
що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих
«теплих» кредитів. Загальна сума відшкодування у звітному період становить
212 991, 75 грн.
Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва
Подано пропозиції щодо корегування Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік в частині зазначення кожного заходу окремо та
виділенням для проведення проектування додаткових обсягів фінансування.
Утепл. фасаду ШДЕМ, заміна вікон в ЦПМСД №1 та №2.
Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету
міста Києва
У І кварталі 2017 року виконані роботи з модернізації освітлення в 3х
закладах бюджетної сфери. Роботи виконані на 98%.
Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що
фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за
кредитами на реалізацію енергосервісних договорів
За 1 квартал 2017 року 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
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впровадження енергосервісу (100 закладів освіти у 6 районах м. Києва);
2. Залучені інвестори;
3. Надано методичну та організаційну підтримку інвесторам, забезпечено
проведення технічного огляду та оцінку економічної привабливості об’єктів для
інвестування.
Система водопостачання та водовідведення
Відновлення роботи бюветних комплексів - укладено договори по
капітального ремонту 6 об., будівництво 2 бюветних комплексів та будівництво
3х свердловин малої потужності.
Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні
ДП «Будівельно-дослідний інститут будівельних конструкцій» було
проведено випробування
зовнішніх інженерних мереж та обстеження
електротехнічного обладнання. Для продовження проектних робіт складені
дефектні акти обстеження об'єкту, які знаходяться на погодженні в ПАТ «АК
«Київводоканал».
Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в
м.Києві
У січні 2017 року укладено додаткову угоду до договору №173/30/14-15 від
27.02.2015 про бюджетні асигнування на 2017 рік для фінансування будівельних
робіт.
Погоджено титул об’єкта будівництва у 2017 році від 25.01.2017 р.
За період січень–березень 2017 року будівельно-монтажні роботи виконані на
суму 45 104,45 тис. грн.
Станом на 01.04.17 відсоток готовності по об'єкту складає - 90 %
Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу
та отримала позитивний експертний звіт від 15.03.2017 № 00-1455-16ІЗ.
Виконання підготовчих робіт п’ятого пускового комплексу (перша черга)
проекту реконструкції Бортницької станції аерації
Міністерством Фінансів України погоджено паспорт об’єкта на 2017 рік по
бюджетній програмі КПКВК 2751520 на 2017 рік.
Погоджено титул об’єкта будівництва у 2017 році від 10.03.2017.
Станом на 01.04.17 відсоток готовності по об'єкту складає 89 %.
Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення
аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул.
Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп.
Комарова,
Південно-Західний
каналізаційний
колектор,
Позняківський
каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди,
вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).
1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по
вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Перехідний об’єкт Інвестиційної
програми ПАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи.
Об’єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПАТ "АК
"Київводоканал" на 2017 р.
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2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул.
Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Перехідний об’єкт
Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи.
Об’єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал"
на 2017 р.
Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро
Проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу та отримала
позитивний експертний звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/ІЗ, відповідно до якого
кошторисна вартість об’єкта (7 пускових комплексів) становить 985435,738 грн.
Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий
об'єм (3 дюкера). Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування.
Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих)
Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року, закуплено матеріали,
будівництво не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.
Реконструкція теплових пунктів
Комунальним
підприємством
«Група
впровадження
проекту
з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» на
сьогодні доопрацьовується пріоритетний адресний перелік, роботи на яких
необхідно виконувати у 2017 році, але який не враховано у розпорядженні
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.04.2015 №415 (зі змінами).
За комунальним підприємством «Київбудреконструкція» закріплена
реконструкцiя теплових пунктiв житлових будинкiв, теплозабезпечення яких
здiйснюється вiд котельнi на вул. Котельникова, 7/13. ТОВ «Київське енергобудівельне управління» враховуються зауваження, отримані від ПАТ
«Київенерго» стосовно встановлених вузлів обліку теплової енергії.
Відбувається коригування проектно-кошторисної документації у зв’язку зі
зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати.
Санітарне очищення міста Києва
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)
- відремонтованих контейнерів – 59 од.
- кількість нових/орендованих контейнерів – 340 од.
Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання
ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва
Кількість нових, орендованих та відремонтованих контейнерів – 2443 од.
Ритуальні послуги
Розширення Лісового кладовища.
Отримано погодження проекту від
Департаменту містобудування та
архітектури. Проект поданий на подальше узгодження до Державного агентства
лісових ресурсів України. Проект пройшов погодження в Державному агентстві
лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16). Проект подано на
державну експертизу землевпорядної документації. Проект пройшов експертизу.
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Подано документи до Держгеокадастру для отримання номеру земельної ділянки.
Проект пройшов державну експертизу землевпорядної документації.
Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів
України.
Будівництво ІІ черги Південного кладовища.
В 2015 році документи по відведенню земельної ділянки щодо розширення
Південного кладовища були виготовлені в повному обсязі та передані на
погодження у відповідні структури. Отримано акт постійного користування
земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано
клопотання до голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації з
проханням видати розпорядження про 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.
Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища,
вул.Байкова, 6 в Голосіївському районі (1 черга).
Вирішується питання щодо отримання державного акту на право
користування земельною ділянкою.
Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання
Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми
необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.
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