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Інформація
про проведену роботу департаментом міського господарства Одеської міської ради та підпорядкованими  підприємствами
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу м. Одеси у 2018 році 

Комунальні підприємства житлово-комунальної галузі

За звітній період комунальними підприємствами здійснювались наступні роботи:

КП «Міські дороги»
- роботи, пов’язані з виконанням заходів з ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період 2017-2018 рр. та підготовчі роботи до зимового періоду 2018-2019р.
У відповідності до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 жовтня 2017 року № 374  «Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси  в  зимовий період  2017-2018  років»  КП «Міські дороги» було підготовлено 95 од. спецтехніки, вантажопідйомних машин і механізмів для роботи на магістральних вулицях міста і для вивезення снігу, у тому числі 14 од. техніки, придбаної у 2017 році. На зимовий період 2017-2018рр. було придбано   10 515 тон протиожеледної суміші (пісок – 8 000, 0 тон, сіль – 2 515,0 тон). На зимовий період 2018-2019рр. відповідно до укладених договорів було заготовлено 14 000, 0 тонн суміші, у тому числі – 10 000,0 тонн піску та                   4 000,0 тонн солі. 
Завдяки налагодженій співпраці між міськими службами під час погіршення погодних умов вдалося уникнути суттєвих порушень у життєдіяльності міста.
Виконані роботи:
	очищення зливових колекторів – 4 565 м.п., у т. ч.: вул. Іцхака Рабіна; вул. Героїв Крут; Французький бульвар; вул. Средньофонтанська; вул. Святослава Ріхтера; вул. Краснова; Люстдорфська дорога; вул. Космонавтів та інші;
очищення зливових лотків та канав – 8 243 м. п., у т. ч.: вул. Вапняна, Хаджибейська дорога, поля фільтрації, вул. Церковна та інші;

- очищення Буферного ставка – 2,5 га;
- очищення дощоприймачів та колодязів – 1 901од.;
- промивка рукавів зливової каналізації – 7 837 м. п.;
- ремонт оглядових та дощоприймальних колодязів - 188 од.;
- поточне утримання 466 зупинок громадського транспорту, у т.ч.: фарбування – 122 компл., встановлено урн для сміття – 37 од.; відремонтовано 56 лавок, встановлено бокові скляні стіни на 27-ми павільйонах; 
У 2018 році додатково закуплено 6 одиниць техніки, у т.ч. підмітально-прибиральні машини City Cat 5006  - 3 од., автогрейдер - 1 од. та екскаватор-навантажувач - 2 од. Загальна кількість дорожньої спецтехніки на підприємстві досягла 179 од.

КП «Міськзелентрест»
реалізовано 2 проекти-переможця громадського бюджету «Капітальний ремонт скверу Жюлі Лассан в м. Одесі» та «Капітальний ремонт скверу на 7-й ст. Великого Фонтану (між Фонтанською дорогою та вул. Бригадна) в м. Одесі». В результаті було здійснені наступні роботи:
	сквер Жюлі Лассан": встановлена  огорожа скверу – 311 м.п., змонтована система автоматичного поливу - 3100 м.п., встановлено  22 лавки та 17 урн для сміття, облаштовано дитячий майданчик та міні-поле для футболу, встановлені фонтан та альтанка, облаштовано зовнішнє освітлення – 32 опори та 64 світильника, висаджено 254 кущів;
	сквер на 7-й ст. Великого Фонтану (між Фонтанською дорогою та вул. Бригадна): встановлена огорожа скверу – 218 м.п., змонтована система автоматичного поливу – 2 250 м.п., облаштовано дитячий та спортивний  майданчики, встановлено  25 лавок та 26 урн для сміття, встановлено фонтан, облаштовано зовнішнє освітлення – 32 опори та 64 світильника, висаджені хвойні дерева, троянди, квітники, декоративні кущі, встановлено 20 декоративних ваз з квітами;

	- висаджено 364 крупномірних дерева та 8 553 декоративних кущів у парках міста;
- капітально відремонтовано системи автоматичного поливу у Стамбульському парку, на Кримському бульварі та Катерининській площі;
- знесенні 932 сухих аварійних дерев і 920 скелетних гілок. Виконано омолоджування 280 і санітарна обрізка 2 248 дерев, проведено корчування 148 пнів та їх пониження у кількості 43 од., у зелених зонах міста висаджено 834 дерева;
- виконані роботи із захисту рослин від збудників захворювань і шкідників – зроблено 4 етапи обробки дерев породи каштан від мінуючої молі та оброблена зелена зона з ранцевого оприскувача від амброзії;
- було виконано вертикальне озеленення опор: встановлено підвісні декоративні чаші на 181 стовпі - Думська пл., площа Незалежності,                       пр. Адміральський, 2-3 ст. Люстдорфської дороги, пр. Гагаріна, Театральна площа, Потьомкінські сходи, ЦПКтаВ ім. Т.Г.Шевченка та ін.;
- придбано 3 од. спецтехніки, у тому числі 1 сміттєвоз та 2 автогідропідйомника.
	
КП ЕМЗО «Одесміськсвітло»
В межах виділеного бюджетного фінансування був проведений капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на наступних  об’єктах:
- спуски до моря: 
-  від ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка до пляжу «Ланжерон»; 
- від пров. Шампанського до пляжу «Дельфін»; 
- від пров. Каркашадзе до пляжу «Дельфін»;
- від 12, 13, 14 станцій Великого Фонтану.
- придбано 6 автотранспортних засобів, у т. ч: 2 одиниці автопідйомника та  4 одиниці спецтехніки (Renault DOKKER );
- у відповідності до Міської цільової програми модернізації зовнішнього освітлення відремонтовано 271 одиниця святкових ілюмінаційних конструкцій, прокладено 1820 м. кабельних ліній  живлення та  1500,0 м ілюмінаційних стрічок.
Всього за звітній період були виконані роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення на 16-и об'єктах, де встановлено 140 світильників, прокладено 1 144 м кабельної лінії та встановлено 63 опори.
Комунальним підприємством забезпечено виконання заходів інвестиційного проекту: «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція системи вуличного освітлення м. Одеси», у тому числі проведено:
  - реконструкцію системи вуличного освітлення м. Одеси у складі вулиці                  С. Ріхтера з прилеглим майданом Б. Дерев’янка, Миколаївської дороги, Південної дороги, вулиці С. Палія»: 
- встановлено світильників - всього   370 шт., у тому числі:
	- вул. Семена Палія – 120 од.
	- Миколаївська дорога – 192 од. 
	- Південна дорога – 58 од.
- виконано монтаж  кабельної лінії -  всього  4770 м,  у тому числі:
	- вул. Семена Палія – 360 м
	- вул. Миколаївська дорога – 970 м 
	- вул. Південна дорога – 350 м
	- вул. С. Ріхтера – 3090 м
 - виконано монтаж опор -  всього 15 шт.,  у тому числі:
          - вул. Семена Палія – 3 опори
          - вул. Миколаївська дорога – 12 опор
          - реконструкцію системи вуличного освітлення  м. Одеси  площі Середньофонтанська», у тому числі:
            - встановлено світильників  -  6 од.
            - виконано монтаж  кабельної лінії   - 125 м. 

КП «Сервісний центр»
- реконструкція декоративного фонтану в сквері Пале Рояль, а саме: замінено водогін на фонтан; встановлено систему фільтрації, насосне обладнання, систему дозування рідких реагентів; відремонтовано технологічне приміщення. 
- ремонт Гроту з басейном у парку «Стамбульський», а саме: встановлені заборні фільтра в чаші, дренажний насос та систему фільтрації води;
	реконструкція фонтану «Ваза мала» в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченко;
	поточний ремонт плиткового покриття фонтану на розі                               вул. Ак. Заболотного и Кримського бульвару, технологічного приміщення та чаші фонтану на Привокзальній площі, чаші фонтану з елементами благоустрою території в районі будинку № 1/3 по вул. Гоголя в Одесі («Куточок старої Одеси») та ін.;

- капітально відремонтовані бюветні комплекси, розташовані по вул. Кримська та у сквері Михайлівський;
- ремонт громадської вбиральні, розташованої в парку «Стамбульський», та громадської вбиральні у парковій зоні вздовж Траси здоров’я (вул. Віце-адмірала Азарова);
- капітальне будівництво, а саме: придбання та монтаж громадської вбиральні за адресою: м. Одеса, сквер Космонавтів;
- реалізовано проект-переможець громадського бюджету «Світлове шоу          «Казковий ставок» в дендропарку Перемоги;
- капітальний ремонт пожежних водойм за 31 адресою.

КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
- капітальний ремонт запорної арматури на насосній станції по вул. Самарська, 4, насосного обладнання на насосній станції №4 по Хаджибейській дорозі, 32, ремонт насосів на насосній станції по вул. Водопровідній, 2/4;
- завершено реалізацію проекту - переможця громадського бюджету «Доступні і безпечні підземні переходи на Залізничному вокзалі», що надало змогу безпечно й доступно пересуватись маломобільній групі населення, у тому числі людям з інвалідністю, з використанням спеціалізованих платформ.

КП «Спецпідприємство КПО»
- будівництво 1198 м.кв. дорожнього покриття на території кладовища «Західне»;
- реконструкція водопроводу на території кладовища «Західне»;
- капітальний ремонт будівлі крематорію на Ново-Міському кладовищі..
.
Житлове господарство

Згідно рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.01.2018р. №02 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2018 року», КП «ЖКС» міста були виконані наступні заходи: 
- ремонт фасадів - 11 шт.; 
- ремонт під'їздів - 57 шт.; 
- благоустрій дворів - 198 шт.; 
- ремонт і фарбування спортивних і дитячих майданчиків - 374 шт.;
- перекопування і посів трави - 63,58 га; 
- встановлення урн на вулицях - 77 шт.; 
- ремонт і фарбування лавок - 609 шт.
З метою забезпечення підготовки житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр., на підставі матеріалів, підготовлених теплопостачальними і енергозабезпечувальними підприємствами, районними адміністраціями, департаментом міського господарства, охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, комунальними підприємствами міста був розроблений відповідний захід, який затверджений рішенням виконавчого комітету № 207 від 31.05.2018р. У підготовчий період до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. в житловому фонді міста підготовлені і здані по актам теплопостачальної організації внутрішньо будинкові системи центрального опалювання:


план 
факт
% від плану
Всього
4311
4311
100,0

При комплексній підготовці 4483-х житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста до експлуатації в зимових умовах виконані наступні заходи: - в 1029 будинках проведений ремонт крівель площею 48,45 тис. кв. м. - скління 2,13 тис. кв. м. вікон і дверей сходових клітин - відновлені 2,83 тис. п.м. теплоізоляції зовнішніх трубопроводів центрального опалювання і гарячого водопостачання.

Капітальний ремонт житлового фонду
У 2018 році з міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду виділені 93,830 млн. грн. В межах виділеного фінансування виконано капітальний ремонт в 159-ти житлових будинках, у тому числі:
- капітальний ремонт крівель - 37 об'єктів площею 31149 кв.м.; 
- капітальний ремонт інженерних мереж - 15 об'єктів протяжністю 3902 м.п.; 
- капітальний ремонт стиків панелей - 3 об'єкти протяжністю 4333 м.п.;
- заміна віконних блоків в парадних - 19 об'єктів; 
- капітальний ремонт фасадів - 9 об'єктів площею 3419 кв.м.; 
- роботи по посиленню конструктивних елементів - 5 об'єктів; 
- капітальний ремонт насосної станції - 9 об'єктів; 
- капітальний ремонт систем електропостачання - 3 об'єкти протяжністю 1540 м.п.; 
- капітальний ремонт парадних - 5-ть об'єктів; 
- заміна дверей входів в парадні - 2 об'єкти, площею 55 кв.м.
З обласного бюджету було виділено 11,657 млн. грн. Виконані роботи по заміні віконних блоків в парадних, ремонт парадних в 23-х житлових будинках, капітальний ремонт інженерних мереж в 3-х будинках протяжністю 768 м.п. За рахунок субвенції з державного бюджету міським бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій виділені 11,309 млн. грн. Виконувалися роботи в 36 будинках по заміні віконних блоків, дверей в парадних, ремонту парадних, в 7-ми житлових будинках проведені роботи по ремонту систем електропостачання протяжністю 2610 м.п.

Ліфтове господарство
Станом на 01.01.2018 року в житлових будинках міста Одеси обліковується 5117 ліфтів. У тому числі: 
- у будинках, що обслуговуються ЖКСами - 1411 ліфт; 
- у будинках ЖБК - 756 ліфтів; 
- у будинках ОСББ - 2265 ліфтів; 
- у відомчих житлових будинках - 194 ліфти; 
- в управлінні ТОВ КК "Суворовський" - 491 ліфт.
 У зв'язку з існуючою проблемою зносу ліфтового парку і закінченням граничного терміну експлуатації ліфтів (25 років) рішенням Одеської міської ради від 16.03.2016р. №454 - VII затверджена Міська цільова програма заміни, модернізації і диспетчеризація ліфтів в м. Одесі на 2016-2020 рр. в житлових будинках комунальної власності, ОСББ і ЖБК.
В 2018 році виконані роботи по заміні 334 ліфтів і модернізації 81 ліфта. Виконана заміна устаткування диспетчерського зв'язку і диспетчеризації 250 ліфтів на загальну  суму 283,5 млн. грн.

Робота зі створення ОСББ
	Станом на 01.09.2018 року в місті Одесі всього створено і зареєстровано 1271 ОСББ, включаючи знову створених за період 2015-2017 років - 828 ОСББ, з них в 2018 році в м. Одесі зареєстроване 24 ОСББ. 
З метою надання допомоги знову створеним ОСББ рішенням сесії Одеської міської ради від 01.01.2015 р. за № 453 - VII затверджена Міська цільова програма по стимулюванню створення і діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Одесі. В рамках реалізації цієї Програми в 2018 році в 122-х житлових будинках знову створених ОСББ департаментом міського господарства був проведений ремонт інженерних мереж на суму 12,255 млн.грн. З метою надання консультативно-інформаційної допомоги з питань діяльності ОСББ в 2018 році пройшли навчання на базі Одеської академії будівництва і архітектури 77 голів правлінь ОСББ на суму 138,6 тис. грн. На виготовлення технічних паспортів на житлові будинки, які знаходяться на балансі КП "ЖКС" і передаються в управління ОСББ в 2018 році використані 5 767, 6 тис. грн, за рахунок яких виготовлено паспортів на 369 житлових дома.

2. Підприємства паливно-енергетичного комплексу міста

КП «Теплопостачання міста Одеси»
ремонт 7-ми районних і 4-х квартальних котелень;
	середні ремонти котлів і їх промивка після ремонту, у т.ч.: районна котельня «Північна 2»,  «Південна-2», «Північна-1», «Чубаївка»;
 капітальний ремонт котла № 1, реконструкція системи теплопостачання з монтажем перемички для регулювання гідравлічного режиму теплової мережі в котельні вул. Єфімова, 42; монтаж котла Pegasus F2 102T котельні вул. Скворцова, 2; газоходів і димових труб котлів котельні проспект Свободи, 91; монтаж газощільних екранів котла № 2 котельні вул. Літакова, 41, котлів № 1 та № 2 котельні вул. Мічуріна, 9.
- реконструкція 2920 м теплових мереж в двотрубному вимірі та центрального теплового пункту (ЦТП) № 19 за адресою вул. Балківська, 30А; від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова - 1018,5 м;  від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова від УТ-1 – 114 м; вул. Ланжеронівська до пл. Катерининська – 622 м; вул. Канатна до вул. Сегедська – 568,5 м; вул. Базарна від вул. Пушкінської до вул. Осипова – 250 м; вул. Канатна від пров. Штабного       вул. Семінарської - 347 м.
Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»
-	реконструкція електричної частини головної каналізаційної станції (ГКНС) № 1 вул. Наливна, 15;
-	технічне переоснащення хлораторної № 7 на водоочисної станції (ВОС) «Дністер»;
-	технічне переоснащення будівлі решіток на станції біологічної очистки (СБО) «Південна»;
- розробка і впровадження природоохоронних енергозберігаючих технологій, механізмів, устаткування на об'єктах водопостачання та водовідведення і водоочисної станції (ВОС) «Дністер»;
-	реконструкція та перекладання існуючих магістральних і вуличних інженерних (водопровідних, каналізаційних та електричних) мереж, у т.ч. кабельної лінії від КНС-6б до СБО «Південна»; водоводу по вул. Академіка Вільямса від житлового будинку № 52 до № 59/1 в 3 нитки; водоводу по вул. Ільфа та Петрова від проспекту Глушка до вул. Левітана; кабельних ліній 10 кВ від КНС-6 до КНС-6а і ТП 4129 в районі Дачі Ковалевського; самопливного колектора Д=1200 мм по Люстдорфській дорозі від вул. Олександра Невського до вул. Левітана.

АТ «Одесаобленерго»
-	реконструкція повітряних ліній (ПЛ) 0,4 кВ – 17, 59 км
-	будівництво кабельних ліній (КЛ) 6/10 кВ – 16, 87 км
-	встановлення розвантажувальних трансформаторних підстанцій (ТП) – 1 шт
-	завершена реконструкція підстанцій (ПС) 110 кВ Чумка і Ювілейна з переведенням її на напругу 110 кВ.
Ремонтно-експлуатаційні роботи проводились за рахунок власних коштів Компанії (5,8 млн. грн.) та включили:
-	капітальний ремонт масляних вимикачів 6-110 кВ –	 32 шт
-	капітальний ремонт ПЛ 0,4-10 кВ – 15,1 км
-	заміна опор на ПЛ 0,4-10 кВ	 – 6 шт
-	заміна проводу на ПЛ 0,4-10 кВ – 1,26 км
-	капітальний ремонт ТП 6-10кВ – 145шт.
-	реконструкція підстанцій 110 кВ з заміною морально і фізично застарілого обладнання та капітальним ремонтом силових трансформаторів
(ПС «Лузанівка», «Застава» «Марсельська», «Суворово», «Більшовик», «Кримська»);

ПАТ «Одесагаз»
-	ремонт будівлі газорегуляторного пункту (ГРП) № 34 за адресою
вул. Преображенська, 50.
-	при капітальному ремонті вул. Преображенської від вул. Дерибасівської до вул. Софіївській був введений в експлуатацію поліетиленовий газопровід низького тиску діаметром від Ø225 мм до Ø63 мм довжиною 1220 м і поліетиленовий газопровід середнього тиску діаметром Ø355 мм і Ø90 мм довжиною 283 м.
-	при капітальному ремонті транспортної розв'язки на перехресті вулиць Балківська - Отамана Головатого – Одарія - Чорноморського Козацтва був введений в експлуатацію поліетиленовий газопровід низького тиску діаметром від Ø110 мм до Ø63 мм довжиною 200 м.
-	прийнято в експлуатацію газопровід середнього тиску діаметром від Ø225 мм до Ø63 мм довжиною 379 м і газопровід низького тиску діаметром від Ø160 мм до Ø90 мм довжиною 286 м до житлового комплексу по вул. Пестеля, 6.
-	перекладений газопровід середнього тиску на поліетиленовий Ø315 мм довжиною 215 м по пров. Ванний, сквер Шклярука.
-	заміна пристрою, що вимикає на газопроводі середнього тиску
Ø325 мм по Італійському бульвару кут вул. Гімназична.
-	відновлено лакофарбове покриття надземного газопроводи високого тиску Ø325 мм довжиною 1300 м за адресою: Поля фільтрації – вул. Церковна.
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