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1

Громадський 

проект № 302 "І 

хай заквітнуть 

лотоси на 

Тельбіні!"

302

Дніпровський 

район, м. Київ, 

озеро Тельбін

Пілянкевич Ольга 

Олександрівна 

(098) 291-77-22

КП "Плесо" 99,048

Проведена нарада  РБК за участю лідера та Команди. Розроблено наукове 

обгрунтування на проведення робіт з озеленення водними та прибережно-

водними рослинами озера Тельбін. Складено новий перелік видів рослин для 

висадки в озері Тельбін.   Здійснена підготовка технічного завдання на 

проведення закупівлі по визначенню виконавця робіт. Направлено лист автору 

проекта про погодження переліку рослин, рекомендованих науковцями для 

висадки в озері Тельбін. Повторний лист щодо погодження переліку рослин був 

направлений автору 20.06.2019 . Процедуру закупівлі по визначенню виконавця 

робіт було оголошено 25.06.2019.  Торги 04.07.02019 не відбулися, в зв'язку з 

відсутністю пропозицій . Повторно оголошено процедуру закупівлі по 

визначенню виконавця робіт 04.07.2019.   Торги  11.07.2019 не відбулися, в 

зв'язку з відсутністю пропозицій. 

Недотримання термінів реалізації проекту викликано 

непогодженням автора проекту з  переліком рослин, які  згідно 

Звіту з наукового обгрунтування були рекомендовані для 

висадки, в зв'язку з чим Заявка на проведення процедури 

закупівлі до тендерного комітету  підприємства була подана з 

затримкою.

2

Громадський 

проект № 426 

"Віталізація 

набережної 

Дніпра між 

парками 

Прибережний 

(Берковщина) та 

Вербовий гай"

426

Загальноміськи

й, м. Київ,  

берег р.Дніпро 

між парками 

Прибережний 

(Берковщина) 

та Вербовий гай

Томазов Олександр 

(050)575-69-77
КП "Плесо" 28.02.2019 29.03.2019

Договір № 119022-ОК 

від 25.03.2019;

Договір №1179 від 

24.06.2019.

221,400

Проведено обстеження, складено дефектний акт та  кошторисна документація. 

Проведена нарада  РБК за участю лідера та Команди. Кошторисна 

документація розглянута  експертною організацєю. Проведено експертизу, 

отримано позитивний експертний звіт №119022-ОК від 

08.04.2019.Підготовлено технічне завдання на проведення закупівлі по 

визначенню виконавця робіт. Проведено процедуру закупівлі та визначено 

переможця, ни став ТОВ "БК "ГРАДОТ". Укладено Договір на виконання робіт 

від 24.06.19 № 1179

219,7 99,223 3,24 1,5

Проведено обстеження, складено дефектний акт та  кошторисна 

документація. Проведена нарада  РБК за участю лідера та 

Команди. Кошторисна документація розглянута  експертною 

організацєю. Проведено експертизу, отримано позитивний 

експертний звіт №119022-ОК від 08.04.2019.Підготовлено 

технічне завдання на проведення закупівлі по визначенню 

виконавця робіт. Проведено процедуру закупівлі та визначено 

переможця, ним став ТОВ "БК "ГРАДОТ". Укладено Договір на 

виконання робіт від 24.06.2019 № 1179. Роботи виконано в 

повному обсязі.

3

Громадський 

проект № 602 

"Рятування та 

безпека на воді"

602

Загальноміськи

й, м.Київ, 

просп. Василя 

Порика, 7А, 

Науменко Валерій 

Олегович

 (063) 664-09-30,
КП "Плесо" 28.02.2019 29.03.2019

Договір №51/2019  

 від 06.05.2019 з 

Науменко В.О.; Договір 

№52/2019  

 від 06.05.2019 

Науменко Ю.В.; 

Договір №53/2019  

 від 06.05.2019 

Науменко М.В.

199,681

Проведена нарада  РБК за участю лідера та Команди. Укладено цивільно-

правові договори з інструкторами. Інструкторами проводиться навчання згідно 

укладених договорів.

30,00 15,00 20,00 10,00
Відмова басейнів приймати участь в електронних торгах. 

Навчання проводяться у відкритих водоймах.

4

Ековідродження 

озера у парку 

“Нивки”

603

Парк Нивки, 

Київ проспект 

Перемоги 82

Бєлокопитов Нікіта 

Сергійович

КО 

"Київзеленбуд"
43511 43511 відсутній 300,000 Проведена нарада  РБК за участю лідера та Команди 

Відповідно розпорядження КМДА від 24.07.2019 №1310  "Про  

внесення змін до розпорядженя виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 

березня 2019 року № 507 «Про капітальний ремонт об’єктів, що 

фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по 

Управлінню екології та  природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» по об’єкту «Ековідродження озера у парку 

“Нивки”» передбачено бюджетні асигнування у сумі 300 тис. грн. 

за одержувачем КП «Київський центр розвитку міського 

середовища».  Однак Департаментом економіки та інвестицій не 

внесені відповідні аналогічні зміни до Програми економічного 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. Після 

внесення зазначених змін Департаментом економіки та 

інвестицій розпочнуться роботи з реалізації проекту.

5
Екостежка у 

Виноградарсько

му лісі

1050

 Київ взовж 

проспекта 

Гонгадзе

Коваленко Олексій 

Лелевич

КО 

"Київзеленбуд"
43514 43509 відсутній 99,960

22.07.19 відбулась зустріч з ініціатором, представниками громадскості  на 

предмет складання смет для підготовки документів на підписання договору 

проведення робіт. Проект реалізується відповідно календарного  плану.

відсутні  

6

ВЗАЄМОДІЯ: 

«Створення 

зони відпочинку 

по вул. Петра 

Чаадаєва, 5»

1207
 Київ вул. 

Чаадаева

Ярмоленко Юлія 

Олександрівна

КО                  

"Київзеленбуд"
43511 43511 відсутній 114,635 Проведена нарада  РБК за участю лідера та Команди. 

Данна локація земельної ділянки не знаходиться на балансі КО 

"Київзеленбуд" та КП УЗН Святошинського району (Лист від 

13.02.19 № 226-604), унеможливлює розпочати роботу з 

реалізації проекту. Наразі проводиться робота з визначення 

балансоутримувача території.

2019

Замовник

Погодження з 

автором проекту 

календарного 

плану реалізації 

(дата)

Погодження з 

автором проекту 

технічних вимог 

(дата)

Інформація 

про реалізацію проектів громадського бюджету м. Києва у 2019 році 

станом на 01.08.2019 року

№ 

з/п
Назва проекту

Наявність договору на 

виконання робіт (закупівлі 

товарів, послуг)

(дата)

Стан реалізації проекту

Автор проекту 

(П.І.Б., тел) Сума 

проекту 

(тис.грн.)

Освоєно Проблемні питання

Які основні етапи проекту виконано

№ 

проекту 

Головний розпорядник коштів - Управління екології та природних ресурсів

ПрофінансованоАдреса реалізації 

проекту


