
Дані громадські проекти за 2017 рік передані за належністю до Управління екології та природних 

ресурсів 

 

Звіт про виконання Громадських проектів протягом 2017 року 
 

 1. Громадський проект №327«Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці». Роботи з розчищення берегів від 

сміття, встановлення лав, урн для сміття, інформаційних стендів, ремонт містка на озері Горащиха виконані в повному 

обсязі, претензій від автора проекту немає. 

 

2. Громадський проект №332 «Очищення та облаштування 10 джерел у Пуща-Водиці». Роботи щодо очищення і 

облаштування джерел виконані у повному обсязі, претензій від автора проекту немає. 

 

3. Громадський проект №192 «Освітлення в парку Перемога» реалізований повністю. На території парку «Перемога» 

в Дніпровському районі повністю виконано роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення. Встановлено 36 опор 

та світильників з лампами, прокладено понад 500 м кабелю тощо. Уже завершено тестові випробування і виконано 

підключення до міської мережі. 

 

Узагальнений звіт підпорядкованих комунальних підприємств Департаменту про стан реалізації проектів за 

рахунок коштів   громадського бюджету міста Києва за 2017 рік 

№ 

Реєст

р.ном

ер 

Назва проекту, 

місце 

розташування 

Етап реалізації, заходи з 

виконання 

Обсяг фінансування, тис.грн. 
Виконні роботи 

Отримання результати 
план факт 

Залишки 

станом 

на 

початок 

звітного 

періоду 

Найменування 

робіт 

Вартість 

тис.грн. 

план факт 

КП 

«Плесо» 

№327 «Очищення та 

облаштування 
780,3 779,9 - 

 

Проведення 

експертизи 

1,2 1,2 Розчищення берегів від 

сміття, встановлення лав, 



озер Пущі-

Водиці» 

Реалізація проектних 

рішень, узгоджених з  

автором проекту 

кошторисної 

документації 

урн для сміття, 

інформаційних стендів, 

ремонт містка на озері 

Горащиха. Роботи виконані 

в повному обсязі, претензій 

від автора проекту немає 

Земляні 

роботи та 

розчищення 

берегів від 

сміття 

113,4 113,

4 

Встановлення 

лав для 

сидіння, урн 

для сміття та 

інформаційни

х стендів 

92,6 92,6 

Ремонт  містка 

на озері 

Горащиха 

572,7 572,

7 

    

 

 

 

 

КО 

«Київзелен

буд» 

№192 «Влаштування 

зовнішнього 

освітлення 

пішохідних 

доріжок в парку 

«Паркові озера» 

Освітлення в парку 

Перемоги, всього 
998,7 989,6  

- 

 

 

 

 

 

1.1Розроб ка 

робочого 

проекту 

«Влаштування 

зовнішнього 

освітлення 

пішохідних 

доріжок в 

парку 

«Перемоги» в 

Дніпровському 

р-ні 

99,9 99,9 Встановлення 36 опор, 36 

світильників, 

електрокабелів, 21 

кабельний колодязь,  

Шафу автоматичного 

включення освітлення, 

прокладено 1522 м. 

1.2.Влаштуван

ня мережі 

зовнішнього 

освітлення на 

території парку 

«Перемога» 

869,

9 

869,

9 



1.3 Технагляд 

(парк 

Перемога) 

19,8 19,8 

КП 

«Святоши

нське 

ЛПГ» 

№332 «Очищення та 

облаштування 

10 джерел у 

Пуща-Водиці 

Капітальний ремонт 

території навколо джерел 

(очищення, 

облаштування), всього 

474,3 471,2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Розроблення 

та 

затвердження 

кошторисної 

документації  

1,2 1,2 Роботи виконані в повному 

обсязі, претензій від автора 

проекту немає. Навколо 

джерел проведено 

очищення, облаштування 

 

 

 

 

1.2 Розробка 

грунту вручну 

з переміщення 

ручними 

візками, 

механізоване 

викошування 

трави і 

зрізування 

порослі, 

навантаження 

сміття вручну, 

перевезення 

сміття, 

улаштування 

покриття 

майданчика, 

укріплення 

укосів 

земельного 

полотна, 

облаштування 

джерел 

навісом, 

64,2 64,2  



улаштування 

сходів до 

джерел, 

улаштування 

поручнів 

  1.3 

Улаштування 

покриття 

навісів, євро 

руберойд, 

цвяхи, 

улаштування 

інформаційних 

стендів, 

улаштування 

вказівників, 

встановлення 

коробів, 

колоди 

будівельні, 

скоби ходові, 

фарба олійна, 

фарбування 

олійними 

фарбами, 

розчинних 

211,

2 

211,

2 

 



       1.4 Укріплення 

укосів 

земельного 

полотна, 

облаштування 

крокв, 

встановлення 

лав, друкована 

продукція, 

улаштування 

велопарковки, 

фарбування 

олійними 

фарбами 

194,

6 

194,

6 

 

 


