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Ó ÑÓÁÎÒÓ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ àê-
òèâíî äîëó÷èëèñÿ äî âïîðÿäêóâàí-
íÿ ì³ñòà.Çîêðåìà ïðîâåëè ñóáîòíèê
íà Ïåéçàæí³é àëå¿.Ó÷àñòü ó òîëîö³
âçÿâ ³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ìè çíàõîäèìîñÿ â îäíîìó ç íàé-
á³ëüø ìàëüîâíè÷èõ êóòî÷ê³â ñòî-
ëèö³.Çâ³äñè â³äêðèâàºòüñÿ óí³êàëü-
íà ïàíîðàìà íà Ïîä³ë òà Ë³âèé áå-
ðåã.Ùîäíÿ òèñÿ÷³ êèÿí ïðîâîäÿòüòóò

÷àñ ç ä³òüìè.ß âäÿ÷íèé àêòèâ³ñòàì,
êîìóíàëüíèêàì òà íåáàéäóæèì êè-
ÿíàì,ÿê³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ñòâî-
ðèëè öþ àëåþ ³ ç³áðàëèñÿ â ñóáîòó,
ùîá íàâåñòè òóò ëàä. Íà æàëü, ñòà-
ð³ ñõîäè ç Ïåéçàæíî¿ àëå¿ â àâàð³é-
íîìó ñòàí³. ¯ì áàãàòî ðîê³â, ³ ¿õ í³-
êîëè íå ðåñòàâðóâàëè. Íîâ³ ñõîäè,
ïðîåêò ÿêèõ áóâ óçãîäæåíèé ç ãðî-
ìàäñüêèìè àêòèâ³ñòàìè òà ì³ñöå-
âèìè ìåøêàíöÿìè,áóäóòü âèêîíà-
í³ ó ñòèë³ ñòàðîãî Êèºâà. Ìè çáåðå-
æåìî ¿õ ³äåíòè÷í³ñòü. Âîíè áóäóòü
äåðåâ’ÿíèìè ç ìåòàëåâèìè åëåìåí-
òàìè. Â³äêðèºìî ñõîäè óæå â ñåðå-
äèí³ ÷åðâíÿ»,— çàçíà÷èâ ìåð.

Â³òàë³é Êëè÷êî äîäàâ,ùî,çà ïî-
ïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàì, ¿õ çâåäåí-
íÿ êîøòóâàòèìå áëèçüêî 15 ìëí ãðí.
«Öå áóäóòü àáñîëþòíî íîâ³ ñõîäè,
òóò áóäóòü çàì³íåí³ áåòîíí³ îïîðè,
ÿê³ çàðàç íå â³äïîâ³äàþòü òåõí³ö³
áåçïåêè. Öå òåðèòîð³ÿ ì³ñòà, òîìó
êîøòè âèä³ëÿþòüñÿ ç³ ñòîëè÷íîãî
áþäæåòó»,— çàóâàæèâ ìåð Êèºâà.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ äîëó÷èâ-
ñÿ äî òîëîêè íà Ïåéçàæí³é àëå¿ òà
âèñàäèâ äåêîðàòèâíó ëèïó.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç
ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè òà àêòè-
â³ñòàìè ³, âèñëóõàâøè ¿õ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ Ïåéçàæ-
êè, äàâ äîðó÷åííÿ ì³ñüêèì ñëóæ-
áàì çàì³íèòè ÷àñòèíó äåðåâ’ÿíî¿
îãîðîæ³ á³ëÿ áóäèíêó 7-à â Äåñÿ-
òèííîìó ïðîâóëêó íà áåòîííó. Òàì
àêòèâ³ñòè íàíåñóòü ïðîäîâæåííÿ
áàðåëüºôó, ÿêèì â³äîìà Ïåéçàæêà,
ùîá çàê³í÷èòè ö³ë³ñíèé õóäîæí³é
êîìïëåêñ àëå¿.Êð³ì òîãî,îáãîâîðè-
ëè ³ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ áî-
ëàðä³â. ²í³ö³àòèâíà ãðóïà çàïåâíè-
ëà Êëè÷êà, ùî ñïîíñîð äëÿ öüîãî
âæå º. «Ìè äóæå ðàä³ ñï³âïðàöþâà-
òè ç àêòèâ³ñòàìè. ß âäÿ÷íèé óñ³ì,
õòî ³íâåñòóº ñâ³é ÷àñ, ñèëè òà êîø-
òè äëÿ òîãî, ùîá Ïåéçàæíà àëåÿ
ñòàëà á³ëüø êîìôîðòíèì ì³ñöåì
òà îäí³ºþ ç ïåðëèí Êèºâà»,— íàãî-
ëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ïåéçàæíó àëåþ âïîðÿäêóþòü
� Ï³ä ÷àñ ñóáîòíüî¿ òîëîêè ìåð ì³ñòà ðàçîì ç êèÿíàìè íàâîäèâ ëàä â îäíîìó

ç íàéìàëüîâíè÷³øèõ êóòî÷ê³â ñòîëèö³
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Ó Êèºâ³ çàâåðøèâñÿ
îïàëþâàëüíèé ñåçîí

Ó ñòîëèö³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çà-

âåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

ç 4 êâ³òíÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì,â³äñüîãîäí³

çàâåðøèòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí

äîðó÷åíî â æèòëîâîìó ôîíä³ òà

íà îá’ºêòàõ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè Êèºâà.

«Çà îñòàíí³ òðè äí³ ñèíîïòèêè

êîíñòàòóþòü ñåðåäíüîäîáîâó òåì-

ïåðàòóðó âèùå 8°Ñ.Ïðîòÿãîì òðüîõ

äí³â òåïëîïîñòà÷àëüí³ ï³äïðèºì-

ñòâà ïðîâåäóòüòåõí³÷íó ï³äãîòîâêó

âñ³õäæåðåë òåïëîïîñòà÷àííÿ äëÿ ïî-

äàëüøîãî ïðèïèíåííÿ ïîäà÷³ òåï-

ëà.Àëå çàâäÿêè îïåðàòèâíîìóïðèé-

íÿòòþ ð³øåííÿ êèÿíè çìîæóòü ñóò-

òºâî çåêîíîìèòè íà êîìóíàëüíèõ

ïîñëóãàõ»,— çàÿâèâ çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Ðàçîì ³ç òèì â³äêëþ÷åííÿ ñèñ-

òåì îïàëåííÿ óøêîëàõ,ë³êóâàëüíèõ

³ äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ çä³éñíþâàòè-

ìåòüñÿ âèíÿòêîâî çà ïèñüìîâèìè

çàÿâêàìè êåð³âíèê³â çàêëàä³â.

Òàêîæ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çà-

ÿâêàìè çä³éñíþºòüñÿ â³äêëþ÷åí-

íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ÎÑÁÁ òà

ÆÁÊ, àäì³íáóä³âåëü. Çà ³íôîðìà-

ö³ºþ òåïëîïîñòà÷àëüíèê³â,âæå íà-

ä³éøëî ïîíàä 800 çàÿâîê íà â³ä-

êëþ÷åííÿ òåïëà.

Ó íåäîáðîñîâ³ñíîãî
îðåíäàðÿ â³äñóäèëè
çåìëþ

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðî-

êóðàòóðè ì³ñòà òà çàëèøèâ áåç çì³í

ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿,ÿêèì

ïðèâàòíó ñòðóêòóðó çîáîâ’ÿçàíî ïî-

âåðíóòè ç íåçàêîííî¿ îðåíäè ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 2,09 ãà íà âóë.Óìàí-

ñüê³é,ùî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.

Ó 2005 ðîö³ âêàçàíà òåðèòîð³ÿ

áóëà ïåðåäàíà â äîâãîñòðîêîâó

îðåíäó êîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âè-

õîâíîãî çàêëàäó.Çà óìîâàìè äîãî-

âîðó òîâàðèñòâî ìàëî çàâåðøèòè

áóä³âíèöòâî äî êâ³òíÿ 2008 ðîêó.

Ïðîòå âñòàíîâëåíî, ùî çî-

áîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì îðåíäè

ä³ëÿíêè îðåíäàðåì íå âèêîíàíî,

à çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ñòîðîíí³-

ìè îñîáàìè áåç æîäíèõ ïðàâîâñòà-

íîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â ðîçì³ùå-

íî ÀÇÑ, àâòîñòîÿíêó òà ïóíêò ïðè-

éîìó ñêëîòàðè.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-

øåííÿ,ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà ïîçîâ

äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè ñï³ð-

íó ä³ëÿíêó ó êîðèñòóâàííÿ êèÿíàì.

Íàðàç³ Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè â ïîâíî-

ìó îáñÿç³,ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿

çàëèøèâ âêàçàíå ð³øåííÿ áåç çì³í.

íîâèíè

Ó ñóáîòó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ðàçîì ç ìåøêàíöÿìè ñòîëèö³ äîëó÷èâñÿ äî òîëî-
êè íà Ïåéçàæí³é àëå¿ òà çàçíà÷èâ, ùî íîâ³ ñõîäè,
ÿê³ âåäóòü ç Ïåéçàæêè äî óðî÷èùà Êîæóì’ÿêè, áó-
äóòü â³äêðèò³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ. Îêð³ì
öüîãî, ìåð äîðó÷èâ êîìóíàëüíèêàì çàì³íèòè ÷àñ-
òèíó äåðåâ’ÿíî¿ îãîðîæ³ á³ëÿ áóäèíêó 7-à, ùî â Äå-
ñÿòèííîìó ïðîâóëêó íà áåòîííó. Òàì àêòèâ³ñòè íà-
íåñóòü ïðîäîâæåííÿ áàðåëüºôó, ÿêèì â³äîìà
Ïåéçàæêà, ùîá çàê³í÷èòè ö³ë³ñíèé õóäîæí³é
êîìïëåêñ àëå¿.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó êåð³âíèêè ì³ñòà ðàçîì ç ìåøêàíöÿìè ñòîëèö³ òà ãðîìàäñüêèìè àêòèâ³ñòàìè íàâîäèëè ëàä â îäíîìó ç íàéìàëüîâíè÷³øèõ êóòî÷ê³â Êèºâà — íà Ïåéçàæí³é àëå¿
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

УСЬОГО: Бюджет м.Києва
1497418,9 
у тому числі:
Бюджет м. Києва
загальний фонд:
усього:
1374686,9 
у тому числі:
2016�417 649,9
2017�461021,6
2018�496 015,4
Власні
надходження
Усього: 122 732,0
у тому числі:
2016�37 295,3
2017� 41 174,1
2018� 44 262,6 

3 Формувати
позитивний
імідж
професійно�
технічної
освіти столиці

Формування
активної
громадянської
позиції, розвиток
різних форм
соціального
захисту учасників
навчально�
виховного
процесу закладів
професійно�
технічної освіти

2016�2018 Департа�
мент
освіти і
науки,мо�
лоді та
спорту;
заклади
профе�
сійно�
технічної
освіти

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
Усього
загальний фонд:
44 026,0 
у тому числі:
2016 � 13 303,0
2017 �14 630,0
2018 �16 093,0

Підвищення іміджу
професійно�
технічної освіти у
суспільстві.
Залучення
учасників
начально�
виховного процесу
закладів
професійно�
технічної освіти до
регіональних,
всеукраїнських та
міжнародних
масових заходів

Очі��вані
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами
"Професійно-технічна
освіта"


№ Обсяг коштів
на виконання
підпрограми

Одиниці
вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками Усього витрат
на виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Професійно�технічні навчальні заклади

Бюджет 
м. Києва

454945,2 502195,7 540278,0 1497418,9

Показники затрат

1 Забезпечення
підготовки
кваліфікова�
них робітників
для потреб
суспільства
держави

тис. грн 454945,2 502195,7 540 278,0 1497418,9

2 кількість
закладів

од. 26 26 26

3 середньорічна
кількість
ставок
педагогічного
персоналу

од. 881,5 881,5 881,5

4 середньорічна
кількість
штатних
одиниць
адмінперсона�
лу (за умовами
оплати
віднесених до
педагогічного
персоналу)

од. 1634 1634 1634

5 середньорічна
кількість
штатних
одиниць
спеціалістів

од. 660 660 660

6 середньорічна
кількість
штатних
одиниць
робітників

од. 1082 1082 1082

7 усього
середньорічна
кількість
ставок

од. 4257,5 4257,5 4257,5

Показники продукту

1 Середньорічна
кількість учнів

осіб 15256 15256 15256

Показники ефективності

1 Витрати на 1
учня (дитину)

грн 29820,739 32917,914 35414,132

Продовження�додат�а�до�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

№ 125/125�від�3�березня�2016�ро��

Підпро�рама
"Вища
освіта
і
на��а"

Вища�освіта�столиці�являє�собою��ні�альний��омпле�с�вищих�навчальних�за�ладів�від�першо о

до�четверто о�рівнів�а�редитації,�що�належать�до�різних�форм�власності�— державної,��ом�нальної

та�приватної.�Станом�на�2015�рі����місті�Києві�ф�н�ціон�ють�107�вищих�навчальних�за�ладів

(далі�— ВНЗ),�з�я�их:�І-II�рівнів�а�редитації�— 36,�III-IV�рівнів�а�редитації�— 71,�державної�форми

власності�— 53,��ом�нальної�форми�власності�—11,�приватної�форми�власності�— 43.

За алом���ВНЗ�міста�Києва�навчаються�понад�400�000�ст�дентів,�працюють�майже�40000

педа о ічних�та�на��ово-педа о ічних�працівни�ів,�серед�я�их�19880�мають�на��овий�ст�пінь

�андидата�чи�до�тора�на��.

Лідером�столичної�вищої�освіти�є�Київсь�ий��ніверситет�імені�Бориса�Грінчен�а,�я�ий�належить

до��ом�нальної�форми�власності.�У�стр��т�рних�підрозділах�Київсь�о о��ніверситет��імені�Бориса

Грінчен�а�навчаються�8557�ст�дентів,�щорічно�проходять�підвищення��валіфі�ації�майже�7000

працівни�ів�освітніх�за�ладів�і��станов�міста�Києва.�Університет�є�пот�жним�соціо��льт�рним�осеред�ом

столиці.

Головним�завданням�вищої�освіти�столиці�на�найближчий�період�є�проведення�ефе�тивних�заходів,

спрямованих�на�реалізацію�на�ре іональном��рівні�За�он��У�раїни�"Про�вищ��освіт�".�Це�потреб�є

значних�з�силь�я��з�бо����правлінсь�о о�персонал�,�та��і�безпосередньо��ожно о�працівни�а�системи

вищої�освіти.

Провідним�ве�тором�діяльності�ВНЗ�міста�Києва�є�с�ттєве�по�ращення�я�ості�під отов�и�фахівців.

Відта�,����ожном��ВНЗ�має�ефе�тивно�запрацювати�власна�вн�трішня�система�забезпечення�я�ості

освіти.

На альним�залишається�питання�оптимізації�мережі�ВНЗ��ом�нальної�форми�власності,�що�дасть

змо ��більш�раціонально,�за�принципом�цільово о�призначення�ви�ористов�вати��ошти�та�запровадити

прое�тний�підхід�щодо�розвит���вищої�освіти�задля�задоволення�на альних�потреб�міста��

висо�о�валіфі�ованих�фахівцях.

Освітній�процес���ВНЗ�здебільшо о�має�орієнт�ватися�на��омпетентісний�підхід,�що�вима ає�від

�сіх��часни�ів�освітньо о�процес��зміни�паради ми�навчання.�Для�забезпечення�я�існо о�впровадження

�омпетентісно о�підход��на�всіх�етапах�освітньо о�процес��необхідно�створити�місь�ий�Центр

�омпетенцій�від�ритої�освіти�при�Київсь�ом���ніверситеті�імені�Бориса�Грінчен�а,�що�дасть�змо �

раціонально�поєднати�з�силля�на��ових,�на��ово-педа о ічних�та�педа о ічних�працівни�ів�міста

Києва.

ВНЗ��ом�нальної�форми�власності�мають�стати�провідни�ами�інноваційних�підходів����ожном�

напрям���своєї�діяльності,�широ�о�запровадж�ючи�при�цьом��інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло ії.

Найближчими�ро�ами�необхідно�розробити�і�впровадити���повся�денн��пра�ти���роботи�ВНЗ

ви�ористання�дистанційних�техноло ій�навчання.�Вища�освіта�столиці�має�стати�від�ритою�і�дост�пною

для�меш�анців�столиці.

№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джере�
ла
фінан�
сування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому числі
за роками:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удосконалити
мережу вищих
навчальних
закладів
комунальної
форми
власності

Забезпечити
функціонування
вищих
навчальних
закладів І�ІІ
рівнів
акредитації

2016�2018 Департа�
мент освіти
і науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Бюджет
м.
Києва,
власні
надхо�
дження

Усього: 88116,5 
у тому числі: 
Бюджет м. Києва
загальний фонд:
73961,8 
у тому числі: 
2016�21874,8 
2017�24639,8 
2018�27447,2 
Власні надходження:
Усього: 14154,7 
у тому числі: 
2016�4393,9 
2017�4749,8 
2018�5011,0

Оптимізація
напрямів
підготовки
фахівців у
вищих
навчальних
закладах І�ІІ
рівнів
акредитації
комунальної
форми
власності
відповідно до
потреб міста
Києва

Забезпечити
функціонування
вищих
навчальних
закладів III�IV
рівнів
акредитації

2016�2018 Департа�
мент освіти
і науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка 

Бюджет
м.
Києва,
власні
надхо�
дження 

Усього: 479829,9 
у тому числі: 
Бюджет м. Києва
загальний фонд:
387065,2 
у тому числі: 
2016 �115224,1 
2017�129071,1 
2018�142770,0 
Власні надходження:
всього: 92764,7 
у тому числі:
2016�28795,9 
2017�31128,4 
2018�32840,4

Оптимізація
напрямів
підготовки
фахівців у
вищих
навчальних
закладах III�IV
рівнів 
акредитації
комунальної
форми
власності
відповідно до
потреб міста
Києва

Забезпечити
функціонування
закладів
післядипломної
освіти III�IV
рівнів
акредитації

2016�2018 Департа�
мент освіти
і науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Бюджет
м.
Києва,
власні
надход
ження

Усього: 38050,2 
у тому числі: 
Бюджет м. Києва
загальний фонд:
36462,4 
у тому числі: 
2016 �11185,0 
2017�12213,4 
2018�13064,0 
Власні надходження:
всього: 1 587,8 
у тому числі: 
2016 �492,9 
2017�532,8 
2018�562,1

Забезпечення
потреби міста
Києва в
післядиплом�
ній підготовці
фахівців

2 Утримання на
належному
рівні
матеріально �
технічної бази
освітньої
інфраструк�
тури ВНЗ

Створити Центр
компетенцій
відкритої освіти
при Київському
університеті
імені Бориса
Грінченка

2016 Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
загальний фонд:
16470,1 
у тому числі:
2016� 16470,1

Забезпечення
якісного
впровадження
компетентного
підходу на всіх
етапах
освітнього
процесу

3 Забезпечити
професійну
підготовку
кваліфікова�
них
спеціалістів
для міста
Києва

Включити до
програми курсів
підвищення
кваліфікації
вчителів
загальноосвітніх
та вихователів
дошкільних
навчальних
закладів на базі
ІППО Київського
університету
імені Бориса
Грінченка
навчальний
модуль "Шахи
як засіб
розвитку
дитини"

2015�2016 Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Фінан�
сування
не
потре�
бує

Забезпечення
професійної
підготовки
фахівців
відповідно до
потреб міста
Києва

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Вища
освіта
і
на��а"
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4 Розробити та
реалізувати
інноваційні
програми
професійного
розвитку
педагогічних
кадрів

Розробити та
реалізувати
інноваційні
програми
професійного
розвитку
педагогічних
кадрів

2015�2016 Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Фінансу
вання не
потре�
бує

Підвищення
фахової
майстерності
педагогічних
кадрів

5 Підвищити
кваліфікацію
керівників
освіти та
вчителів

Провести
навчання
педагогів за
програмою Intel
"Навчання для
майбутнього"
Провести
навчання
директорів та
заступників
директорів
навчальних
закладів за
програмою Intel
"Курс для
керівників в
освіті"

2015�2016 Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
Загальний фонд
усього:2 483,0 
у тому числі: 
2016�941,0 
2017�771,0 
2018�771,0

Підвищення
управлінської
майстерності
керівників
навчальних
закладів

5 Забезпечити
підготовку
кадрів
вищими
навчальними
закладами І � II
рівнів
акредитації

Забезпечити
набуття
студентами
знань та
підготовку  їх
до професійної
діяльності

2016�2018 Департа�
мент
культури

Бюджет
м.
Києва,
власні
надход
ження

Бюджет м. Києва 
223 820,4 
у тому числі:
Загальний фонд
усього 207 557,8 
у тому числі: 
2016 � 59 624,5
2016 � 68 717,6
2016 � 79 215,7
Власні надходження 
усього 16 262,6
у тому числі: 
2016 � 4 578,8
2016 � 5 371,2
2016 � 6 312,6

Забезпечення
потреб
суспільства і
держави у
кваліфікованих
фахівцях
завдяки
отриманню
студентами
вищої освіти в
закладах І �II
рівнів
акредитації.
Підтримка
талановитих
студентів ВМНЗ

Здійснити
заходи щодо
збереження
системи
безперервної
мистецької
освіти, що
реалізується
мистецькими
навчальними
закладами м.
Києва

2016�2018 Департа�
мент
культури

Не
потре�
бує
фінансу
вання

Забезпечення
потреб
суспільства в
системі
безперервної
професійної
мистецької
освіти міста

Зберегти
мережу вищих
мистецьких
навчальних
закладів І�ІІ
рівнів
акредитації
міста Києва в
системі вищої
освіти з
одночасною їх
діяльністю в
сфері
професійної
освіти

2016�2018 Департа�
мент
культури

Не
потре�
бує
фінан�
сування

Забезпечення
потреб
суспільства і
держави у
кваліфікованих
фахівцях

Підготувати
навчальну
документацію,
програми,
посібники,
методичну
літературу тощо
для вищих
навчальних
закладів І�ІІ
рівнів
акредитації

2016�2018 Департа�
мент
культури

Бюджет
м. Києва

Загальний фонд
усього 450,0 
вт. ч: 
2016 � 150,0 
2017 � 150,0 
2018 � 150,0

Забезпечення
навчальних
закладів
новими
навчальними
планами,
програмами,
методичною
літературою,
навчальною
документацією

6 Забезпечити
підготовку
кадрів
вищими
навчальними
закладами
культури III �
IV рівнів
акредитації

Забезпечити
набуття
студентами
знань у галузі
культури,
мистецтва,
підготовку їх до
професійної
діяльності

2016�2018 Департа�
мент
культури 

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
Усього : 74 054,6
Загальний фонд
усього 55 603,8 
у тому числі: 
2016� 15 881,2 
2017� 18 397,1 
2018� 21 325,5 
Власні надходження
усього 18 450,8 
у тому числі: 
2016 � 5 145,1
2017� 6 087,1 
2018� 7 218,6

Забезпечення
потреб
суспільства і
держави у
кваліфікованих
фахівцях
завдяки
отриманню
студентами
вищої освіти в
закладах III � IV
рівнів
акредитації.
Підтримка
талановитих
студентів ВМНЗ

Здійснити
заходи щодо
збереження
системи
безперервної
мистецької
освіти, що
реалізується
мистецькими
навчальними
закладами м.
Києва

2016�2018 Департа�
мент
культури 

Не
потре�
бує
фінан�
сування 

Забезпечення
потреб
суспільства в
системі
безперервної
професійної
мистецької
освіти міста 

Зберегти
мережу вищих
мистецьких
навчальних
закладів III�ІV
рівнів
акредитації
міста Києва в
системі вищої
освіти з
одночасною їх
діяльністю в
сфері
професійної
освіти

2016�2018 Департа�
мент
культури

Не
потре�
бує
фінан�
сування

Забезпечення
потреб
суспільства і
держави у
кваліфікованих
фахівцях

Підготувати
навчальну
документацію,
програми,
методичну
літературу для
вищих
мистецьких
навчальних
закладів III�ІV
рівнів
акредитації
міста Києва

2016�2018 Департа�
мент
культури

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
загальний фонд
усього 21,0 
у тому числі: 
2016�7,0 
2017�7,0 
2018�7,0

Науково�
методичне
забезпечення
діяльності
вищих
мистецьких
навчальних
закладів III�ІV
рівнів
акредитації

7 Забезпечити
підготовку
фахівців у
вищих
навчальних
закладах І � II
рівнів
акредитації
для закладів
охорони
здоров'я міста
Києва

Забезпечити
набуття
студентами
знань у 
галузі охорони
здоров'я,
підготовку їх до
професійної
діяльності

2016�2018 Департа�
мент
охорони
здоров'я

Бюджет
м.
Києва,

Бюджет м. Києва �
Усього: 232 671,7
власні надходження
у тому числі:
Загальний фонд:
Усього: 180196,4 
у тому числі: 
2016 �56016,9 2
017�60424,6 
2018�63754,9 
Власні надходження:
всього: 52475,3 
у тому числі: 
2016� 16450,7 
2017�17470,7 
2018�18553,9

Забезпечення
потреб
закладів
охорони
здоров'я міста
Києва у
кваліфікованих
фахівцях

8 Забезпечити
підвищення
кваліфікації
кадрів
охорони
здоров'я

Забезпечити
перепідготовку
та підвищення
кваліфікації
фахівців
закладів
охорони
здоров'я

2016�2018 Департа�
мент
охорони
здоров'я

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва
Загальний фонд:
4524,5 
у тому числі: 
2016� 1404,5 
2017�1518,2 
2018�1601,8

Забезпечення
потреб міста
Києва в системі
безперервної
професійної
освіти фахівців
для закладів
охорони
здоров'я міста
Києва

УСЬОГО: Усього: 1 160 491,9 
у тому числі: 
Бюджет м. Києва
загальний фонд
усього: 964796,0, 
в тому числі
2016�298779,1 
2017�315909,8 
2018�350107,1 
Власні надходження
усього:195 695,9 
в тому числі 
2016�59 857,3 
2017�65 340,0 
2018�70 498,6

Очі��вані
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами
"Вища
освіта
і
на��а"


№ Обсяг коштів на
виконання підпрограми

Одиниці
вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками Усього витрат
на виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Вища освіта і наука

Бюджет м. Києва тис. грн 358 636,4 381 249,8 420 605,7 1 160 491,9

Показники затрат

1 забезпечити підготовку
для регіону фахівців у
вищих навчальних
закладах

тис. грн 358 636,4 381 249,8 420 605,700 1 160 491,9

2 кількість закладів од. 8 8 8

3 середньорічна кількість
ставок науково�
педагогічного персоналу

од. 681,0 681,0 681,0

4 середньорічна кількість
ставок педагогічного
персоналу

од. 1 262,35 1 262,35 1 262,35

5 середньорічна кількість
штатних одиниць
адмінперсоналу, за
умовами оплати
віднесених до
педагогічного персоналу

од. 1 269,5 1 269,5 1 269,50

6 середньорічна кількість
штатних одиниць
спеціалістів

од. 2 204,5 2 204,5 2 204,5

7 середньорічна кількість
штатних одиниць
робітників

од. 1 559,5 1 559,5 1 559,5

8 всього � середньорічна
кількість ставок

од. 6 976,85 6 976,85 6 976,85

Показники продукту

1 Середньорічна кількість
студентів денної форми
навчання

осіб 6775 6775 6775

2 середньорічна кількість
стипендіатів за рахунок
коштів бюджету

осіб 4535 4535 4535

3 кількість осіб,
прийнятих на 1 курс на
денну форму навчання

осіб 1796 1796 1796

4 кількість випускників осіб 1388 1388 1388

5 середньорічна кількість
студентів заочної форми
навчання

осіб 239 239 239

6 середньорічна кількість
слухачів, які пройдуть
підвищення кваліфікації

осіб 12327 12327 12327

Показники ефективності

1 Витрати на 1 студента,
слухача

грн 18542,81 19712,00 21746,84
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Підпро�рама
"Гранти
Київсь�о�о
місь�о�о
�олови"

Запровадження� рантів�Київсь�о о�місь�о о� олови�є�одним�із�можливих�дієвих�механізмів

стим�лювання�та�заохочення�с�б'є�тів�освітньої�діяльності�до�ви�ористання�інноваційних�підходів

розвит���освіти�в�місті�Києві.�Гранти�Київсь�о о�місь�о о� олови�надаються�за�рез�льтатами

проведення�за альномісь�их��он��рсів�за�та�ими�напрямами:�оздоровчо-фіз��льт�рна�робота

в�дош�ільних�навчальних�за�ладах,�робота�з�дітьми�з�особливими�потребами,�визначення

най�ращо о�навчально о�за�лад��та�визначення�най�ращо о��чителя�і�вихователя�навчально о

за�лад�.�Участь����он��рсах�на�здоб�ття� рантів�Київсь�о о�місь�о о� олови�стим�люватиме

педа о ічних�працівни�ів�до�запровадження�нових�підходів�щодо�ор анізації�навчання�дітей�з

особливими�потребами�та�сприятиме�розвит���інновацій�в��правлінсь�ій�та�освітній�діяльності

навчальних�за�ладів.

Фізичний�розвито��дітей�є�одним�із�пріоритетних�напрямів�національно о�виховання,�визначено о

Державною�національною�про рамою�"Освіта"�("У�раїна�XXI�століття"),�затвердженою�постановою

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�03�листопада�1993�ро���№�896.�Для�забезпечення�належно о

рівня�фізичної�під отовленості�та�фізичної���льт�ри�дітей,�виховання�стій�о о�інтерес��до�р�хової

а�тивності�та�підвищення�я�ості�фізично о�виховання�дітей����ожном��дош�ільном��навчальном�

за�ладі�необхідно�створити�с�часн��спортивно-і ров��зон�.

Запровадження� рантів�Київсь�о о�місь�о о� олови�"Ч�йне�серце"�передбачає�проведення

за альномісь�о о��он��рс��з�визначення��ращої�системи�роботи�з�дітьми�з�особливими�потребами

в�дош�ільних�та�за альноосвітніх�навчальних�за�ладах�столиці.�Вирішення�питання�щодо

забезпечення�рівно о�дост�п��до�я�існої�освіти�для�дітей�з�особливими�потребами,�втілення

ідей�рівноправності,�толерантності,�індивід�альності�при�задоволенні�індивід�альних�запитів

�ожної�дитини�є�преро ативою�розвит���ін�люзивної�освіти�столиці.

З�метою�підвищення�я�ості�надання�освітніх�посл� ���дош�ільних�та�за альноосвітніх�навчальних

за�ладах,�я�і�працюють�за�ін�люзивною�моделлю�освіти,�необхідно�здійснити�заходи,�що

зменш�ватим�ть�ізоляцію�дітей�з�особливостями�психофізично о�розвит���та�сприятим�ть

форм�ванню�життєздатності�особистості.

Грант�Київсь�о о�місь�о о� олови�"За�лад�з�ідеєю"�спрямований�на�підтрим���творчої�а�тивності

педа о ічних��оле�тивів��ом�нальних�дош�ільних,�����за альноосвітніх,�����позаш�ільних�����та

професійно-технічних��навчальних�за�ладів����міста�Києва�щодо�розроб�и�та�впровадження

цілісної�інноваційної��онцепції�розвит���навчально о�за�лад�.

Грант�Київсь�о о�місь�о о� олови�"Перспе�тива�освіти"�стим�люватиме�професійне�зростання

педа о ічних�працівни�ів.�Вчителі�та�вихователі,�що�здоб�д�ть�фінансов��підтрим��,�матим�ть

можливість�реаліз�вати�власний�творчий�професійний�потенціал�та�втілити�свої�професійні

зад�ми.�Моральне�та�матеріальне�стим�лювання�педа о ів� рантами�Київсь�о о�місь�о о� олови

сприятиме�самореалізації�та�самоствердженню�педа о ів-новаторів,�форм�ватиме��станов��

педа о ічних�працівни�ів�на�неперервн��освіт�,�самовдос�оналення�та�підвищення�освітньо о

за ально��льт�рно о�рівня,�заохоч�ватиме�до�самостійності�та�ініціативи,��часті���професійних

�он��рсах,�зма аннях,�прое�тах�з�інноваційної�педа о ічної�діяльності.

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Гранти
Київсь�о�о
місь�о�о

�олови"

№ Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу�
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансува�
ння
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі
за роками:

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Надати
гранти
Київського
міського
голови

Проведення
загальноміського
конкурсу
"Здорова дитина"
Переможець:
навчальний
заклад �
100,0 тис.грн
педагог � 50,0
тис.грн

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 450,0
2016�150,0
2017�150,0
2018�150,0

Стимулювання та
заохочення
оздоровчо�
фізкультурної роботи в
дошкільних
навчальних закладах

Проведення
загальноміського
конкурсу "Чуйне
серце": система
роботи з дітьми з
особливими
потребами"
Переможець:
навчальний
заклад �100,0
тис.грн 
педагог � 50,0
тис.грн

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва 

Усього
Загальний
фонд: 450,0
2016�150,0
2017�150,0
2018�150,0

Стимулювання та
заохочення
інноваційних підходів
до організації роботи з
дітьми з особливими
потребами

Проведення
загальноміського
конкурсу "Заклад
з ідеєю"
Переможець:
навчальний
заклад �50,0
тис.грн (ДНЗ,
ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ)

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 600,0
2016�200,0
2017�200,0
2018�200,0

Стимулювання та
заохочення
інноваційних підходів
до управлінської
діяльності в
навчальних закладах

Проведення
загальноміського
конкурсу
"Перспектива
освіти"

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 150,0
2016�50,0
2017�50,0
2018� 50,0

Стимулювання та
заохочення
інноваційних підходів
до освітніх напрямів у
навчальних закладах

УСЬОГО: Бюджет 
м. Києва 
Усього
Загальний
фонд: 
1 650,0 
у тому числі:
2016�550,0
2017�550,0
2018�550,0

Підпро�рама
"Єдиний
інформаційно-освітній
простір
навчальних
за�ладів

�ом�нальної
форми
власності"

В��мовах�динамічно о�розвит���с�спільства,� лобальної�взаємозалежності�й��он��ренції�на

рин���праці�особливо о�значення�наб�ває�інформатизація�освітньої� ал�зі.�Вона�стає�не�лише

феноменом�педа о ічної�реальності,�але�й�професійно-ціннісною�орієнтацією,�невід'ємною

�мовою�діяльності�педа о ів�і�ш�олярів.�Нині�зміст�і�я�ість�навчання,�йо о�дост�пність,�відповідність

потребам��он�ретної�особистості�визначають�стан�інтеле�т�ально о�потенціал��с�часно о

с�спільства.

У�світовій�освітній�пра�тиці�інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло ії�роз лядаються�я��я�існо

нові�засоби�поширення�й�а��м�лювання�знань.�При�цьом��а�т�альною�є�проблема�їх�раціонально о

ви�ористання�в�навчально-виховном��процесі,��правлінсь�ій�діяльності,�підвищенні��валіфі�ації

педа о ічних�працівни�ів�та�самоосвіті.

Ор анізація�навчально-виховно о�процес��в�за альноосвітніх�навчальних�за�ладах�м.�Києва

має�відповідати�с�часним�вимо ам�інформаційно о�с�спільства,�я�е�хара�териз�ється�вільним

дост�пом�до�вели�их�обся ів�даних�та�відомостей,�безпрецедентними�можливостями�співробітництва

та�індивід�альної��часті.�Том��постає�необхідність�ефе�тивно о�запровадження�в�навчальний

процес�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло ій,�а�саме:�я�існе�та�повне�забезпечення�освітніми

інформаційними�еле�тронними�рес�рсами,�вільне�володіння�освітянами�інформаційно-

�ом�ні�аційними�техноло іями�на�рівні�європейсь�их�стандартів,�я�існа�під отовленість��чнів�до

ви�ористання�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло ій�для�розв'яз�вання�пра�тичних�завдань,

забезпечення��омп'ютерним�та��ом�ні�аційним�обладнанням�освітніх��станов.

Пріоритет�1.�Оновлення�нормативно-правової�бази�інформатизації

Удос�оналення�нормативно-правово о�забезпечення�ви�ористання�інформаційних�техноло ій

в��правлінні�освітою,���том��числі�в� ал�зі�інформаційної�безпе�и�та�ор анізації�роботи�з

інформацією�обмежено о�дост�п��та�персональними�даними.

Підвищення��валіфі�ації��ерівни�ів�освітніх�за�ладів�та�вчителів��� ал�зі�інформаційно-

�ом�ні�аційних�техноло ій�(далі�-�ІКТ).

Розроблення�положень�про�на��ово-методичне�забезпечення�й�запровадження�інформаційно-

�ом�ні�аційних����техноло ій����навчання����та����створення����я�існо о�м�льтимедійно о�інтера�тивно о

�онтент��для��чнів�та�м�льтимедійних�методичних�матеріалів�для�вчителів�та�вихователів

дош�ільних�навчальних�за�ладів.

Пріоритет���2.���Форм�вання���інформаційної���інфрастр��т�ри���єдино$о�рес�рсно-інформаційно$о

освітньо$о�середовища�міста

Передбачити�в�стр��т�рі�Київсь�о о��ніверситет��імені�Бориса�Грінчен�а�Центр��омпетенцій

від�ритої�освіти.�Реор аніз�вати�районні�на��ово-методичні�центри���центри��омпетенцій�від�ритої

освіти,�завданням�я�их�є�розвито��єдино о�від�рито о�рес�рсно-інформаційно о�освітньо о

простор�;�надання�методичної�допомо и�з�впровадження�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло ій,

STEM-освіти,�інновацій�та�педа о ічних�техноло ій�тощо;�проведення�тренін ів�для�вчителів,�я�і

отримають�новітню��омп'ютерн��техні��,�STEM-центри�та�м�льтимедійні�навчальні��омпле�си�тощо;

надання�методичної�допомо и�бать�ам�та�старшо�ласни�ам,�а�тсорсин �технічної�допомо и�та

обсл� ов�вання�всьо о�пар����омп'ютерної�техні�и��ом�нальних�за�ладів�освіти�Києва;на�опичення

та�поширення�най�ращо о�інноваційно о�досвід��освітян�район�;�підтрим�а�професійних�он-

лайн�спільнот�тощо.

Створення�єдино о�освітньо о�еле�тронно о�середовища�м.�Києва�на�основі�хмаро-орієнтованих

техноло ій.

Розроб�а�та�введення�єдино о�реєстр��еле�тронних�до��ментів�та�стандартів�роботи�з�ними

для�навчальних�за�ладів,�що�підпоряд�овані�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,

�правлінням�освіти�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Створення�системи�сайтів�за�ладів�освіти,�орієнтованих�на�п�блі�ацію�най�ращих�освітніх

пра�ти�;�форм�вання�мережевих�професійних�спільнот.

Створення�мережі�еле�тронних�бібліоте��навчальних�за�ладів�та�тематичних�цифрових�архівів

інформаційних�і�методичних�рес�рсів�з�навчальних�предметів.

Проведення�щорічної�місь�ої�вистав�и�"Інформаційні�техноло ії�в�системі�столичної�освіти".

Пріоритет���3.���Форм�вання���техноло$ічної��інфрастр��т�ри���єдино$о��освітньо$о�середовища

міста

Раціональне�оснащення�навчальних�за�ладів�засобами�ІКТ�(навчальними��омп'ютерними

�омпле�сами,�м�льтимедійним�обладнанням,�про рамним�забезпеченням�тощо):

-�середні�за альноосвітні�навчальні�за�лади�-�дооснащення�навчальними��омп'ютерними

�омпле�сами�до�рівня�1��омп'ютер�на�10��чнів,�м�льтимедійне�обладнання�предметних��абінетів;

-�дош�ільні�навчальні�за�лади�-�с�часне��омп'ютерне�обладнання�для�адміністрації,�м�льтимедійний

навчальний��омп'ютерний��омпле�с;

-�позаш�ільні�навчальні�за�лади�-�с�часне��омпютерне�обладнання�для�адміністрації,м�льтимедійне

обладнання,�навчальні��омп'ютерні��омпле�си;

-�навчальні�за�лади,�що�підпоряд�овані�Депаратмент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�-

с�часне��омп'ютерне�обладнання�для�адміністрації,�м�льтимедійні��омпле�си,�навчальні��омп'ютерні

�омпле�си.

Забезпечення�рівно о�дост�п��до�від�рито о�освітньо о�простор��для��чнів,��чителів,��ерівни�ів

навчальних�за�ладів�та�бать�ів;�створення�єдиної�цифрової�на��ово-освітньої�мережі�та�під�лючення

до�висо�ошвид�існо о�Інтернет��(не�менше�2�МБ/с):Центр��омпетенцій�від�ритої�освіти�Київсь�о о

�ніверситет��імені�Бориса�Грінчен�а,�10�районних�центрів��омпетенцій�від�ритої�освіти,384

ш�оли,�562�дош�ільних�за�лади,�41�позаш�ільний�навчальний�за�лад.

Модернізація�наявно о�морально�застаріло о��омп'ютерно о�обладнання�на�основі�термінальних

систем.�Поб�дова�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�інфрастр��т�ри�навчальних�за�ладів�та

�правлінь�освіти.

Створення�системи�технічно о�обсл� ов�вання�про рамно-апаратних�засобів�навчання�за

допомо ою�центр��а�тсорсин ово о�обсл� ов�вання��омп'ютерної�техні�и.

Сформ�вати�техноло ічн��інфрастр��т�р��для�забезпечення�діяльності�Центр���омпетенцій

від�ритої�освіти�Київсь�о о��ніверситет��імені�Бориса�Грінчен�а,�10�районних�центрів��омпетенцій

від�ритої�освіти�та�STEM-центрів�(Science,�Technology,�Engineering,�Maths),�STEAM-центрів

(Science,�Technology,�Engineering,�Arts,�Maths)�при�спеціалізованих�ш�олах,�ліцеях,� імназіях��

�ожном��районі�міста�Києва�для�по либлено о�навчання��чнів�на��ам,�техноло іям,�мистецтв�,

інженерії,�математиці.

Забезпечення�9�тисяч��чителів�но�тб��ами.�Встановлення�3�тисяч�м�льтимедійних�інтера�тивних

навчальних��ласів�для��чнів�старшої�ш�оли.

Пріоритет�4.�Кадрове�забезпечення

Інтенсифі�ація�процесів�під отов�и�та�підвищення��валіфі�ації�педа о ічних��адрів��� ал�зі

впровадження�ІКТ���пра�ти���навчання.

Розроб�а�методи��ви�ористання�в�навчально-виховном��процесі�інформаційно-�ом�ні�аційних

техноло ій,�відповідних�навчальних���рсів;�ор анізація�навчання�сл�хачів�за�дистанційною�та

змішаною�формою.

Надання�через�мережевих�методистів��онс�льтацій��чителям-предметни�ам�щодо�ви�ористання

інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло ій���навчально-виховном��процесі.

Ор анізація�проведення�семінарів,�тренін ів,��р� лих�столів,�пра�тичних��онференцій,��он��рсів

щодо�ви�ористання�та�інте рації�інформаційних�рес�рсів.

Проведення�відео�онференцій�щодо�ви�ористання�та�інте рації�інформаційних�рес�рсів��

системі�освіти�міста.

Пріоритет�5.�Нові�підходи�до�ви�ладання�навчальних�предметів
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№ Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу�

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансува�
ння

(вартість),
тис. гривень,
у тому числі
за роками:

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Розробити
регіональ�
ний проект
"Розумна"
освіта в
"розумному"
місті

Розробити
Стратегію
використання
комп'ютерних
технологій в
освіті

2016�2018 Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Не
потребує
фінансу�
вання

Розроблення
рекомендацій та вимог
щодо використання
інформаційно�
комунікаційних
технологій в освіті;
підвищення
кваліфікації керівників
освіти та вчителів у
галузі ІКТ

Розробити
технічну
документацію
проекту 

2016 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 50,0 у
тому числі:
2016�50,0

Технічна документація
проекту "Єдиний
інформаційно�освітній
простір навчальних
закладів"

Забезпечити
доступ до
відкритого
освітнього
середовища
столиці �якісний
Інтернет

2016 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 
21 504,0 
у тому числі:
2016�21504,0

Створення єдиної
цифрової науково�
освітньої мережі та
підключення до неї 441
загальноосвітнього
навчального закладу,
11 центрів компетенцій
для впровадження
Smart Освіта

2 Створити
центри
компетенцій
відкритої
освіти

Реорганізувати
районні науково�
методичні центри
у центри
компетенцій
відкритої освіти

2016 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 
5 091,2 
у тому числі:
2016�5091,2

Створення 10 районних
центрів компетенцій
відкритої освіти для
впровадження Smart
Освіта

3 Забезпечити
навчально�
виховний
процес
засобами
інформа�
ційно�
комуніка�
ційних
технологій

Створити
профільні STEM
та STEAM�центри
при
спеціалізованих
школах, ліцеях,
гімназіях,
позашкільних
навчальних
закладах.
Забезпечити
загальноосвітні
навчальні
заклади
навчальними
комп' ютерними
комплексами

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд,
інші
джерела
фінан�
сування

Бюджет
м. Києва
усього: 
74 779,7
Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування) 
у тому числі:
2016�37 389,9 
2017�22 433,9 
2018�14 955,9

100 навчальних
комп'ютерних
комплексів � STEM та
STEAM�центрів для
учнів 5�12 класів:
мобільне робоче
місце вчителя для
створення контенту
та контролю учнів,
інтерактивна дошка,
мультимедійний
проектор, акустична
система,
бездротовий
маршрутизатор 300
Мбіт, 30 пристроїв
учня "все в одному" з
сенсорним екраном,
система керування
класом. STEM�
центри � для
поглибленого
навчання учнів
наукам, технологіям,
інженерії,
математиці. STEAM�
центри � для
поглибленого
навчання учнів
наукам, технологіям,
мистецтва,
інженерії,
математиці для
впровадження Smart
Освіта

Забезпечити
загальноосвітні
навчальні
заклади
сучасною
комп'ютерною
технікою

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва,
спеціальн
ий фонд,
інші
джерела
фінансува
ння

Бюджет 
м. Києва
Усього: 
464 123,4
Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування) 
у тому числі:
2016�154 707,8 
2017�154 707,8 
2018�154 707,8

Забезпечення 9000
учителів ноутбуками.
Встановлення 3000
класів з
мультимедійним
інтерактивним
обладнанням:
інтерактивна дошка,
мультимедійний
проектор, інтерфейс,
підключення до
мережі з можливістю
під'єднання 30
клієнтів, мобільне
робоче місце
вчителя для
створення контенту
та контролю учнів
для впровадження
Smart Освіта

Забезпечити
дошкільні та
позашкільні
навчальні
заклади
сучасною
комп'ютерною
технікою

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва,
спеціа�
льний
фонд, інші
джерела
фінан�
сування

Бюджет 
м. Києва
Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування)
Усього: 
18 021,9
у тому числі:
2016�6 007,3
2017�6 007,3
2018�6 007,3

Оснащення
сучасним
комп’ютерним
обладнанням 511
дошкільних
навчальних закладів
та 39 позашкільних
навчальних закладів
для впровадження
Smart Освіта

Придбати сервер
та комп'ютерну
техніку для
Центру
компетенції
відкритої освіти
Київського
університету
імені Бориса
Грінченка

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Спеціаль�
ний фонд,
інші
джерела
фінансу�
вання

Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансвання)
усього: 
10 147,6 
у тому числі:
2016�3 150,0
2017�3 405,2
2018�3 592,4

Оснащення
сучасним
комп’ютерним
обладнанням Центру
компетенції
відкритої освіти
Київського
університету імені
Бориса Грінченка

УСЬОГО: Бюджет 
м. Києва 
593 717,8
Загальний
фонд 
Усього:
26645,2 
у тому числі:
2016�26645,2
Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування) 
Усього: 
567 072,6 
у тому числі:
2016�201255,0
2017�186 554,2 
2018�179 263,4

Форм�вання�в��чнів�інформаційно-�ом�ні�аційних��омпетентностей.

Створення�та�а�тивне�ви�ористання�освітніх�середовищ��оле�тивної�взаємодії�та�онлайнових

інстр�ментів��ом�ні�ації�під�час�ви�ладання�навчальних�предметів.

Форм�вання�системи�виявлення�обдарованих��чнів�та�роботи�з�ними,�нала одження�їх

ефе�тивної�еле�тронної��ом�ні�ації�з�провідними�фахівцями�та�вченими.

Розвито��системи�дистанційної�підтрим�и�навчання�дітей�з�особливими�потребами;�дітей,

я�і�не�відвід�ють�навчальні�за�лади;�дітей�із�зони�АТО.

Розроб�а�еле�тронних�навчальних�матеріалів�і�засобів�підтрим�и�дітей�з�особливими�потребами

для�здоб�ття�ними�я�існої�освіти�й�необхідної�спеціальної�(�оре�ційної)�допомо и.

Ви�ористання�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло ій���проведенні�предметних�олімпіад.

Очі��вані�рез�льтати:

1.�Створення�єдиної�освітньої�політи�и�столиці,�я�а�о�реслить�бачення�трансформації�освіти;

запропон�є�шляхи�вирішення�системних�страте ічних�завдань�освіти�в�с�часном�� лобалізованом�

світі;�виб�д�є�синер етичні�рішення�для�дося нення�мети�всіма��часни�ами�навчально о�процес�,

а�та�ож�бать�ами,�партнерами�та�ін.;�визначення�по�азни�ів�ефе�тивності�і�я�ості�трансформації

освіти.

2.�Створення�Центр���омпетенцій�від�ритої�освіти�при�Київсь�ом���ніверситеті�імені�Бориса

Грінчен�а.

3.�Створення�10�районних�центрів��омпетенцій�від�ритої�освіти.

4.�Створення��мов�для�реалізації�моделі�від�ритої�освіти�(забезпечення�рівних�можливостей

для�здоб�ття�я�існої�освіти�та�освіти�впродовж�життя�для�жителів�м.�Києва,�можливостей�для

варіативності�й�індивід�алізації�освіти;�широ�о о�дост�п���чнів�до�національних��і�� лобальних

інформаційних�рес�рсів).�Створення,�на�опичення�та�надання�е-�онтент�,�вірт�альних�лабораторій

�сім�ЗНЗ�міста.

5.�Створення�єдино о�від�рито о�освітньо о�еле�тронно о�середовища�м.�Києва�на�основі

хмаро-орієнтованих�техноло ій.

6.�Створення�100�STEM-центрів�(Science,�Technology,�Engineering,�Maths)�для�по либлено о

навчання���чнів��на��ам,��техноло іям,інженерії,��математиці��та�SТЕАМ-центрів�(Sсіепсе,

Technology,�Engineering,�Arts,�Maths)�для�по либлено о�навчання��чнів�на��ам,�техноло іям,

інженерії,�мистецтв�,математиці.

7.�Забезпечення�ефе�тивної�співпраці��станов�освіти�на�основі�спільних�стандартів�і�вимо ��

рам�ах�єдино о�інформаційно о�освітньо о�простор�.

8.�Оцінювання�в�режимі�реально о�час��стан��та�я�ості�системи�освіти�міста,��адрово о��та

ор анізаційно о��забезпечення��навчально-виховно о��процес�,�проведення�моніторин ���онтин ент�

�чнів�за�різними�соціальними�та�ві�овими�параметрами.

9.�Форм�вання�за альномісь�о о�освітньо о�інформаційно о�рес�рс�,�що�в�лючає�еле�тронні

бібліоте�и�навчальних�матеріалів,��навчально-методичні��омпле�си,�цифрові�інформаційні

рес�рси.

10.�Упровадження��омпле�сних�інформаційних�систем��правління��адрами,�фінансовими��та

матеріально-технічними�рес�рсами��освіти,�запровадження�еле�тронно о�до��ментообі ��й

централізованої�системи�еле�тронної�пошти.

11.�Здійснення�інтера�тивно о�інформаційно о�обсл� ов�вання�потенційних�споживачів�освітньої

та��правлінсь�ої�інформації.

12.�Підвищення�рівня��валіфі�ації�педа о ічних�працівни�ів�при�роботі�з�с�часними�інформаційними

техноло іями,�зо�рема�9000��чителів�міста,�1560�працівни�ів�адміністрації�навчальних�за�ладів

з�отриманням�ними�міжнародно о�сертифі�ат��після�ви�онання��омпетентнісних�завдань.

13.Забезпечення�єдиних�основних�вимо �до��омп'ютерів,�серверів,�периферійних�пристроїв,

ло�альних�мереж,�а�та�ож�до�базово о�та�при�ладно о�ліцензійно о�про рамно о�забезпечення.

14.�Забезпечення�рівно о�дост�п��до�від�рито о�освітньо о�простор��для��чнів,��чителів,

�ерівни�ів�навчальних�за�ладів�та�бать�ів;�створення�єдиної�цифрової�на��ово-освітньої�мережі

та�під�лючення�до�висо�ошвид�існо о�Інтернет��(не�менше�2�МБ/с):�Центр���омпетенцій�від�ритої

освіти�Київсь�о о��ніверситет��імені�Бориса�Грінчен�а,�10�районних�центрів��омпетенцій�від�ритої

освіти,�дош�ільних,�за альноосвітніх�та�позаш�ільних�навчальних�за�ладів.

15.�Придбання�м�льтимедійних�інтера�тивних�навчальних��ласів�для��чнів�старшої�ш�оли,

забезпечення�вчителів�міста�но�тб��ами.

№ Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання

підпрограми

одиниці
виміру

Етапи виконання підпрограми по роках Усього витрат
на виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Бюджет м. Києва тис. грн 227900,2 186554,2 179263,4 593717,8

Створення "Єдиного інформаційно�освітнього простору навчальних закладів"

Показники затрат

1 Обсяг видатків на створення
єдиного інформаційно�
освітнього простору
навчальних закладів

тис. грн 26645,2 26 645,2

Показники продукту

1 Кількість закладів, в яких буде
створено єдиний
інформаційно�освітній простір
навчальних закладів

од. 451

Показники ефективності

1 Середня вартість на створення
єдиного інформаційно�
освітнього простору
навчальних закладів

грн 59 080,27

Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Єдиний
інформаційно-

освітній
простір
навчальних
за�ладів
�ом�нальної
форми
власності"

Очі��вані
рез�льтативні
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами
"Єдиний
інформаційно-

освітній
простір
навчальних
за�ладів
�ом�нальної
форми
власності"
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Підпро�рама
"Методична,
технічна
підтрим�а
за�ладів
освіти"

Успішний�перехід��раїни�на�інноваційний�шлях�розвит���стає�можливим�за��мови�постійно о

підвищення�я�ості�освіти,�оновлення�її�зміст��та�форм�ор анізації�навчально о�процес�;

запровадження�освітніх�інновацій,�інформаційних�техноло ій;�створення�рин���освітніх�посл� �та

йо о�на��ово-методично о�забезпечення;�інте рації�вітчизняної�освіти�до�європейсь�о о�та

світово о�освітньо о�простор�.

У�місті�Києві�систем��післядипломної�педа о ічної�освіти,�методичн��та�технічн��підтрим��

начальних�за�ладів�забезпеч�є�Інстит�т�післядипломної�педа о ічної�освіти�Київсь�о о��ніверситет�

імені�Бориса�Грінчен�а�(далі�-�Інстит�т).�Пріоритетними�напрямами�йо о�діяльності�є:

-�створення�інноваційно о�освітньо о�середовища�для�підвищення��валіфі�ації

педа о ічних��адрів�на�засадах��омпетентнішої�освіти;

-�розвито��освітніх�пот�жностей���рсів�підвищення��валіфі�ації;

-�розвито��на��ово-дослідної�діяльності��афедр.

Реалізація�цих�напрямів�дасть�змо ��створити�ор анізаційні,�педа о ічні�та�психоло ічні��мови

для�забезпечення�освітніх�потреб�ре іон�,�навчальних�за�ладів���цілом��та�індивід�альних�запитів

педа о ічних�працівни�ів.

Методичн��робот��в��становах�освіти�та�інших�за�ладах�Інстит�т�здійснюватиме�шляхом:

-�реалізації�стат�с��Інстит�т��я��центр��від�ритої�освіти,�що�забезпечить�розширення�інте рації

для�надання�я�існих�освітніх�посл� �на���рсах�підвищення��валіфі�ації�та�в�між��рсові�періоди;

-�ліценз�вання�нових�інте рованих�навчальних�про рам,�я�і�забезпечать�розвито��професійної

�омпетентності�сл�хачів���рсів�підвищення��валіфі�ації�та�збереження�висо�о о�рівня�ви�ладання

на��омпетентнісних�засадах;

-�пош���і�впровадження�в�навчальний�процес�ефе�тивних,�інноваційних�методів�ви�ладання

та�інформаційних�техноло ій�навчання;

-�розроблення�та�впровадження�в�навчальний�процес�дистанційних�та�змішаних���рсів�навчання

для�педа о ічних�працівни�ів�і��чнів;

-��дос�оналення�інформаційно-освітньо о�портал��Інстит�т�;

-�видання�ви�ладачами�Інстит�т��моно рафій,�підр�чни�ів�і�навчально-методичних�посібни�ів

з� рифом�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни.

На��ові�дослідження�Інстит�т��передбачають:�

-�зосередження�на��ово-дослідних�робіт��афедр���напрямах,�пов'язаних�із�с�часними�тенденціями

розвит���дош�ільної,�ш�ільної�та�позаш�ільної�освіти;

-�впровадження�рез�льтатів�на��ових�досліджень�працівни�ів�Інстит�т��в�навчальний�процес

за�ладів�столиці;

-�ор анізацію�та�проведення�літніх�ш�іл�щодо�розроб�и�на��ових�педа о ічних�прое�тів,

а�т�альних�для�реалізації�освітньої�політи�и�столиці;

-�представлення�на��ових�дося нень�на��ово-педа о ічних�працівни�ів�Інстит�т��на�національних

та�міжнародних�на��ових��онференціях;

-�видання�на��ово-методично о�еле�тронно о�ж�рнал�.

З�метою�підвищення�ефе�тивності�навчання�Інстит�т�пропон�є�форми�підвищення��валіфі�ації:

денн��(очн�),�очно-дистанційн�,�заочн��та�індивід�альн�.

Показники затрат

1 Обсяг видатків на створення
єдиного інформаційно�
освітнього простору
навчальних закладів

тис. грн 201255,00 186554,20 179263,40 567072,60

Показники продукту

1 кількість придбаних
комп'ютерних комплексів

од. 3351 2880 2627 

Показники ефективності

1 середня вартість одного
придбаного комп'ютерного
комплексу

грн 60 058,19 64 775,76 68 238,83

Обсяг коштів на виконання
підпрограми виконання
підпрограми

Одиниці
вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками Усього витрат
на виконання
підпрограми2016 2017 2018

Методична робота, інші освітні заклади

Бюджет м. Києва тис. грн 115713,7 124843,4 131725,3 372282,4

Показник затрат

Забезпечення належної
методичної роботи в
навчальних закладах
комунальної форми власності

тис. грн 115713,7 124843,4 131725,3 372282,4

Кількість закладів од. 53,0 53,0 53,0

Середньорічна кількість
штатних одиниць
адмінперсоналу (за умовами
оплати віднесених до
педагогічного персоналу)

од. 422,59 422,59 422,59

Середньорічна кількість
штатних одиниць спеціалістів

од. 1011,34 1011,34 1011,34

Середньорічна кількість
штатних одиниць робітників

од. 196,66 ,   196,66 196,66

Усього середньорічна кількість
ставок

од. 1630,59 1630,59 1630,59

Показники продукту

Кількість освітніх закладів, що
обслуговуються

од. 1000 1006 1013

Кількість заходів од. 6 402 6 402 6 402

Показники ефективності 

витрати на 1 захід грн 18074,62 19500,69 20575,65

№ Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу�

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансуван�
ня (вартість),
тис. гривень,
у тому числі
за роками:

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Формування
позитивного
іміджу
столичної
освіти серед
громадсь�
кості

Проведення
загальноміських
заходів,
спрямованих на
поширення
передового
педагогічного
досвіду та
кращих
досягнень
учнівських і
педагогічних
колективів

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд:
98360,7 
у тому числі:
2016�30541,7
2017� 33001,6
2018� 34817,4

Підтримка
інноваційного
розвитку столичної
освіти громадськістю,
сприяння
особистісному
самовираженню учнів
та вчителів

2 Забезпечен�
ня
утримання
навчальних
закладів
комунальної
форми
власності

Забезпечити
належне
утримання
навчальних
закладів
комунальної
форми власності:
оплата праці,
енергоносіїв,
поточних
видатків

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва,
власні
надход�
ження

Усього: 
271 183,7 
у тому числі:
Бюджет 
м. Києва
Загальний
фонд: 
259 717,8 
у тому числі:
2016�80752,4
2017�
87081,8 
2018�
91883,6
Власні
надход�
ження:
11465,9 
у тому числі:
2016�3569,6
2017� 3842,0
2018� 4054,3

Збереження
оптимальної мережі
навчальних закладів
комунальної форми
власності відповідно
до потреб міста Києва

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Методична,
технічна

підтрим�а
за�ладів
освіти"

3  Забезпече�
ння
підручника�
ми та
навчально�
методич�
ними
комплекса�
ми  

Вивчити потребу
та сформувати
замовлення на
забезпечення
підручниками
учнів та вчителів

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Фінансу�
вання не
потребує

Забезпечення
навчальних закладів
підручниками
відповідно до
освітніх потреб  

Організувати
доставку
підручників у
навчальні
заклади
комунальної
форми власності

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва

Усього
Загальний
фонд: 2 738,0 
у тому числі:
2016�850,0
2017�918,0 
2018�970,0

Провести
структурну
оптимізащю
комунального
підприємства
"Центр науково�
освітніх інновацій
та моніторингу" в
комунальне
підприємство
"Освітній центр
міста Києва"

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Фінансу�
вання не
потребує

Оптимізація роботи
комунальних
підприємств міста
Києва у сфері освіти

УСЬОГО: 372 282,4 у т.ч.
Бюджет 
м. Києва,
загальний
фонд: 
Усього: 
360 816,5 
У тому числі:
2016�112 144,1
2017�121001,4
2018�127671,0
Власні надход�
ження 
Усього: 
11 465,9 
у тому числі:
2016�3 569,6
2017�3 842,0
2018�4 054,3

Очі��вані
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами
"Методична,
технічна
підтрим�а

за�ладів
освіти"

№

1

2

3

4

5

6

1

2

1

Підпро�рама
"Б�дівництво,
ре�онстр��ція
та
�апітальний
ремонт
за�ладів
освіти"

Глобалізація�е�ономічних�і�техноло ічних�процесів�нашо о�тисячоліття�призводить�до�стрім�о о

зростання�вплив��технічних�фа�торів�на�психоемоційний�стан�дітей.�У�цих�процесах�особлива

роль�відводиться�питанням�створення�сприятливих��мов�для�безпечно о�та��омфортно о

переб�вання�ш�олярів���навчальном��за�ладі.

Аналіз�матеріально-технічної�бази�за�ладів�освіти�засвідчив,�що�серед�ш�ільних�б�дівель�є�та�і,

я�і�мають�значний�термін�е�спл�атації:5�ш�іл�-понад�сто�ро�ів,�3�ш�оли�-�понад�90�ро�ів,�50

ш�іл�-�понад�70�ро�ів.

Основний�період�розвит���мережі�за альноосвітніх�навчальних�за�ладів�столиці�та�відповідно

поб�дови�їх�приміщень�припадає�на�60-90�ро�и�мин�ло о�століття,�що�становить�майже�половин�

ф�н�ціон�ючих�нині�за альноосвітніх�навчальних�за�ладів.

По�ращення�технічно о�стан��приміщень�має�б�ти�забезпечене�шляхом�своєчасно о�проведення

�апітально о�і�поточних�ремонтів�та�облашт�вання�навчальних�за�ладів���відповідності�до

Державних�санітарних�правил�і�норм�(ДСанПіН�5.5.2.008-01)�"Державних�санітарних�правил�і�норм

влашт�вання,��тримання�за альноосвітніх�навчальних�за�ладів�та�ор анізації�навчально-виховно о

процес�".

З�метою�дотримання�санітарних�норм�необхідно�врах�вати�заходи�з�енер оефе�тивності�при

ви�онанні�б�дівельних�робіт,�ре�онстр��ції�та��апітальних�ремонтах�за�ладів�освіти.

Заходи�з��омпле�сної�термомодернізації�за�ладів�бюджетної�сфери�передбачені�Компле�сною

цільовою�про рамою�підвищення�енер оефе�тивності�та�розвит���житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�для�міста�Києва�на�2016-2020�ро�и.�Реалізація�цих�заходів���за�ладах�освіти,
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№ Обсяг коштів на виконання
підпрограми

Одиниці
вимірювання

Етапи виконання підпрограми за
роками

Усього витрат на
виконання

підпрограми

2016 2017 2018

Сучасні умови для навчання та виховання

Бюджет м. Києва тис. грн 929961,6 1336562,2 1380207,6 3646731,4

Показники затрат

1 Обсяг видатків на будівництво
(реконструкцію) навчальних
закладів

тис. грн 384016,4 735932,2 780207,6

2 обсяг видатків на проведення
капітального ремонту навчальних
закладів

тис. грн 400432,8 443331,1 434049,7

3 обсяг видатків на заміну вікон у
навчальних закладах м. Києва

тис. грн 41887,4 45280,2 47770,7

4 обсяг видатків на проведення
капітального ремонту приміщень
(харчоблоків ) із заміною
обладнання

тис. грн 6341,1 6854,7 7231,7

5 обсяг видатків на проведення
капітального ремонту спортзалів із
заміною обладнання

тис. грн 68165,0 73686,4 77739,1

6 обсяг видатків на відновлення
дошкільних навчальних закладів

тис. грн 29118,9 31477,6 33208,8

Показники продукту

1 Кількість закладів, в яких
здійснюється будівництво
(реконструкцію)

од. 51 51 51

2 кількість закладів, в яких
проводиться капітальний ремонт
навчальних закладів

од. 420 454 479

3 кількість закладів, в яких
проводиться заміна вікон у
навчальних закладах м. Києва

од. 146 169 186

4 кількість закладів, в яких
здійснюється капітальний ремонт
приміщень (харчоблоків ) із
заміною обладнання

од. 59 59 59

5 кількість закладів, в яких
здійснюється капітальний ремонт
спортзалів із заміною обладнання

од. 66 59 53

6 кількість відновлених дошкільних
навчальних закладів

од. 27 28 28

Показники ефективності

1 Витрати на будівництво
(реконструкцію)

тис. грн 7529,7 14430,0 15298,2

2 витрати на капітальний ремонт
навчальних закладів

тис. грн 953,4 976,5 906,2

3 витрати на заміну вікон навчальних
закладів

тис. грн 286,9 267,9 256,8

4 витрати на капітальний ремонт
приміщень (харчоблоків) із
заміною обладнання

тис. грн 107,5 116,2 122,6

5 витрати на капітальний ремонт
спортзалів із заміною обладнання

тис. грн 1032,8 1248,9 1466,8

6 витрати на відновленних
дошкільних навчальних закладів

тис. грн 1078,5 1124,2 1186,0

№ Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконан�
ня заходу

Виконавці Джерела
фінансу�
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі за
роками:

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Всього,
будівництво,
реконструкці
я навчальних
закладів
міста Києва

2016�2018 У Бюджет
м. Києва,
спеціаль
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 1900156,2
(бюджет
розвитку):
1237091,6 
у тому числі:
2016�384016,4
2017�415121,8
2018�437953,4 
(інші джерела
фінансування):
663064,6 
у тому числі:
2017�320810,4
2018�342254,2

Розвиток
матеріально�
технічної
бази
навчальних
закладів
комунальної
форми
власності

Капітальний
ремонт об'єктів
освіти,
підпорядковани
х Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту

2016�2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Департамент
культури,
Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 120800,0 
В тому числі
(бюджет
розвитку): 
у тому числі:
33571,1 
2016�10421,1
2017�11265,2
2018�11884,8
(інші джерела
фінансування):
Всього:
87228,9 
2016�20378,9
2017�28734,8
2018�38115,2

Дотримання санітарно�
гігієнічних норм,
упровадження нових
технологій
приготування їжі,
збереження здоров'я
дітей, заміна існуючого
та фізично зношеного
технологічного
обладнання на
енергоефективне

Капітальний
ремонт об'єктів
освіти,
підпорядковани
х районним в
місті Києві
державним
адміністраціям

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 1157013,6
у тому числі
(бюджет
розвитку):
271903,4 
2016�84403,9
2017�91240,6
2018�96258,9
Інші джерела
фінансування
Всього:
885110,2 
2016�285228,9
2017�312090,5
2018�287790,8

Заміна вікон у
навчальних
закладах м.
Києва

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти і науки,
молоді і
спорту

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 134938,3
(бюджет
розвитку): 
у тому числі:
2016�41887,4
2017�45280,2
2018�47770,7

Покращення умов
навчання дітей та
роботи педагогічного
колективу

Капітальний
ремонт
харчоблоків із
заміною
обладнання у
навчальних
закладах

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд (бюджет
розвитку):
20427,5
у тому числі:
2016�6341,1
2017�6854,7
2018�7231,7

Дотримання санітарно�
гігієнічних норм,
упровадження нових
технологій
приготування їжі,
збереження здоров'я
дітей, заміна існуючого
та фізично зношеного
технологічного
обладнання на
енергоефективне

Капітальний
ремонт
спортивних
залів із заміною
спортивного
обладнання

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 219590,5
(бюджет
розвитку): 
у тому числі:
2016�68165,0
2017�73686,4
2018�77739,1

Покращення
фізкультурно �
оздоровчої роботи в
навчальних закладах,
зміцнення здоров'я
учнів

Відновлення
дошкільних
навчальних
закладів

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва,
спеціаль�
ний
фонд

Усього
спеціальний
фонд 93805,3
(бюджет
розвитку): 
у тому числі:
2016�29118,9
2017�31477,6
2018�33208,8

Забезпечення потреб
населення місцями у
дошкільних
навчальних закладах

Разом: Бюджет 
м. Києва
спеціальний
фонд 
3 646 731,4
(бюджет
розвитку): 
2 674 392,3 
у тому числі:
2016�624 353,8
2017�995 736,9
2018�1054 301,6
Інші джерела
фінансування:
972 339,1 
2016�305 607,8
2017�340 825,3
2018�325 906,0

в�лючених�до�про рами,�дасть�змо ��мініміз�вати�бюджетні�витрати�міста�завдя�и�ефе�т�,�я�ий

заплановано�дося ти�с�ттєвою�е�ономією�енер етичних�рес�рсів.

По�азни�и�е�ономії�теплової�енер ії�від�впровадження�енер озбері аючих�заходів���за�ладах

освіти�значною�мірою�залежать�від�ефе�тивної�е�спл�атації�встановлено о�обладнання.�Належне

технічне�обсл� ов�вання,�вчасне�проведення�ремонтних�робіт�та�ефе�тивна�е�спл�атація

мод�льних�індивід�альних�теплових�п�н�тів�та�в�злів�облі���теплової�енер ії�має�важливе�значення

для�забезпечення�ефе�тивно о�енер ови�ористання.

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Б�дівництво,
ре�онстр��ція

та
�апітальний
ремонт
за�ладів
освіти"

Очі��вані
рез�льтативні
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами
"Б�дівництво,

ре�онстр��ція
та
�апітальний
ремонт
за�ладів
освіти"

Підпро�рама
"Оновлення
матеріально-технічної
бази
за�ладів
освіти"

Реформ�вання�національної�системи�освіти�з��рах�ванням��ардинальних�змін���всіх�сферах

с�спільно о�життя�вима ає�ново о�підход��в�ор анізації�с�часно о�освітньо о�простор��і

зосередження�з�силь�та�рес�рсів�для�забезпечення�нової�я�ості�освіти.

Стан�матеріально-технічно о�забезпечення�навчальних�за�ладів�є�ва омим�чинни�ом�інноваційної

ор анізації�навчально-виховно о�процес�,�я�ості�надання�освітніх�посл� �та�е�ономічної�ефе�тивності

ф�н�ціон�вання�за�ладів�освіти;�дає�можливість�на�належном��рівні�реалізов�вати�теоретичн�

та�пра�тичн��с�ладов��навчання,�ефе�тивно�впровадж�вати�профільне�навчання.

Аналіз�стан��матеріально-технічно о�забезпечення�навчальних�за�ладів�міста�Києва�засвідч�є,

що�матеріально-технічна�база�за�ладів�освіти�потреб�є�модернізації�та�інноваційних�підходів��

відповідності�до�с�часних�вимо �щодо�надання�освітніх�посл� .

Мета�підпро рами�поля ає���створенні��мов�для�всебічно о�розвит��,�навчання�та�виховання

�чнів���відповідності�з�с�часними�санітарно- і ієнічними,�технічними�та�освітніми�стандартами.

Реалізація�зазначеної�підпро рами�дасть�змо ��забезпечити�системний�та�цілеспрямований

розвито��матеріально-технічної�бази�навчальних�за�ладів�я��на��орот�остро�ов�,�та��і�на

дов остро�ов��перспе�тив�.�Упродовж�трьох�ро�ів�передбачається�здійснення�низ�и�пра�тичних

заходів,�я�і�с�ттєвим�чином�вплин�ть�на�модернізацію�матеріально-технічної�бази,�що�сприятиме

підвищенню� я�ості,� впровадженню� інноваційної� с�ладової,� реалізації� дост�пності� та

�он��рентоспроможності�освіти�столиці.

Напрями
діяльності,
завдання
та
заходи
підпро�рами
"Оновлення
матеріально-

технічної
бази
за�ладів
освіти"
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№ Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу�

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі за роками:

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зміцнення
матеріально�
технічної
бази
дошкільних
навчальних
закладів

Поновити
обладнання
спортивних
майданчиків
у дошкільних
навчальних
закладах

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра�
ції, управлін�
ня освіти

Бюджет м.
Києва,
спеціаль�
ний фонд

Усього
спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування):
54 700,0 у тому
числі: 
2016� 16 700,0 
2017� 18 000,0 
2018� 20 000,0

Безпечне перебування
дітей та персоналу в
приміщеннях
ДНЗ,забезпечення
умов для проведення
занять з фізичної
культури та активних
форм дозвілля в ДНЗ

2 Забезпе�
чення
високо�
якісної
загально�
освітньої
профільної
та
професійної
підготовки
учнів

Вирішити
питання
щодо
забезпечення
електронною
книгою учнів
5�х класів

2016�2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністра�
ції,
Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет м.
Києва,
спеціаль�
ний фонд

Спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування)
усього: 190 267,5
у тому числі:
2016�63 422,5
2017�63 422,5
2018�63 422,5

Забезпечення
електронними
підручниками 25369
учнів 5�х класів

3 Зміцнення
матеріально�
технічної
бази
загально�
освітніх
навчальних
закладів з
інклюзив�
ними та
спеціальни�
ми класами

Забезпечити
спеціальним
транспортом
загальноосвіт
ні навчальні
заклади, у
яких
навчаються
діти з
порушенням
и опорно�
рухового
апарату

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра�
ції,
управління
освіти

Бюджет м.
Києва,
спеціаль�
ний фонд

Усього
спеціальний
фонд (інші
джерела
фінансування): 
1 550,0
у тому числі: 
2017� 750,0 
2018� 800,0

Створення
комфортних та
безпечних умов для
навчання дітей з
особливими освітніми
потребами

4 Удосконален
ня та
утримання
на
належному
рівні
матеріально�
технічної
бази
освітньої
інфраструк�
тури

Забезпечити
навчальні
заклади, що
підпорядкова
ні
Департамен�
ту освіти і
науки,
молоді та
спорту
,технікою,
обладнанням
, меблями,
інвентарем,
іншими
предметами
довгостро�
кового
користування

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд
(бюджет
розвитку),
власні
надход�
ження

Усього
спеціальний
фонд 10 108,8
(бюджет
розвитку): 
у тому числі: 
7 870,0 
2016�2 450,1
2017�2 648,6
2018�2 771,3
Власні
надходження 
2 238,8 
у тому числі:
2016�695,0 
2017�751,2 
2018�792,6

Створення належних та
безпечних умов для
організації навчально�
виховного процесу та
підвищення якості
надання освітніх
послуг

Забезпечити
професійно�
технічні
навчальні
заклади, що
підпорядкову
ються
Департамен�
ту освіти і
науки,
молоді та
спорту
,технікою,
обладна�
нням,
меблями,
інвентарем,
іншими
предметами
довгостро�
кового
користування

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
професійно�
технічні
навчальні
заклади

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд
(бюджет
розвитку),
власні
надход�
ження,
інші
джерела
фінансу�
вання

Усього
спеціальний
фонд 30 226,9
(бюджет
розвитку) 39,3 
у тому числі:
2016�12,2 
2017�13,2 
2018�13,9 
Власні
надходження 
7 803,8 
у тому числі:
2016�2371,4 
2017�2618,0
2018�2 814,4 
Інші джерела
фінансування 
22 383,8 
у тому числі:
2016�6 801,7
2017�7 509,3
2018�8 072,8

Створення належних та
безпечних умов для
організації навчально�
виховного процесу та
підвищення якості
освітніх послуг

Розвивати та
модернізу�
вати
матеріально�
технічну та
навчальну
базу вищих
мистецьких
навчальних
закладів

2016�2018 Департамент
культури

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд
(бюджет
розвитку),
інші
джерела
фінансу�
вання

Усього
спеціальний
фонд 35 620,0
(бюджет
розвитку) 140,4 
у тому числі:
2016�43,5 
2017�47,1 
2018�49,8 
Інші джерела
фінансування 3
5 479,6 
у тому числі:
2016�5 596,5
2017�5 392,9
2018�24 490,2

Створення належних та
безпечних умов для
організації навчально�
виховного процесу та
підвищення якості
освітніх послуг

Забезпечити
медичні
коледжі
обладнанням
та підручни�
ками

2016�2018 Департамент
охорони
здоров'я

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд
(інші
джерела
фінансу�
вання)

Усього
спеціальний
фонд 2 107,3
(інші джерела
фінансування) 
у тому числі:
2016�628,0 
2017�707,1 
2018�772,2

Створення належних та
безпечних умов для
організації навчально�
виховного процесу та
підвищення якості
освітніх послуг

Забезпечити
технікою,
обладнанням
, меблями,
інвентарем,
іншими
предметами
довгостроко�
вого кори�
стування, у
тому числі
модернізація
приміщень
для
проведення
занять з
вогневої
підготовки
предмету
"Захист
Вітчизни" в
навчальних
закладах
міста Києва

2016�2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні місті
Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва,
спеціаль�
ний фонд
(бюджет
розвитку),
інші
джерела
фінансу�
вання

Усього
спеціальний
фонд 309 275,8
(бюджет
розвитку) 
117 535,5 
у тому числі:
2016�36 485,2
2017�39 440,5
2018�41609,8
Інші джерела
фінансування 
191 740,3 
у тому числі:
2016�50 143,4
2017�80 402,6
2018�61 194,3

Створення належних та
безпечних умов для
організації навчально�
виховного процесу та
підвищення якості
освітніх послуг,
підготовки учнів до
захисту Вітчизни,
професійної орієнтації
молоді, служби у
Збройних Силах
України

Усього: Усього
спеціальний
фонд 
633 856,3
(бюджет
розвитку) 
125 585,2 
у тому числі:
2016�38 991,0
2017�42 149,4
2018�44 444,8
Власні
надходження
10 042,6 
у тому числі:
2016�3 066,4
2017�3 369,2
2018�3 607,0
Інші джерела
фінансування
498 228,5 
у тому числі:
2016�143 292,1
2017�176 184,4
2018�178 752,0

Очі��вані
рез�льтативні
по�азни�и
ви�онання
підпро�рами


"Оновлення
матеріально-технічної
бази
за�ладів
освіти"

Показники Одиниця виміру Етапи виконання підпрограми по роках Усього витрат
на виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Бюджет м. Києва тис. грн 185349,5 221703,0 226803,8 633856,3

Показник затрат

Обсяг видатків для
придбання
обладнання та
предметів
довгострокового
користування

тис. грн 185349,5 221703,0 226803,8

оргтехніка тис. грн 23039,7 31883,4 32739,3

побутова техніка тис. грн 14221,2 23313,6 13957,7

меблі тис. грн 8758,1 12416,7 5499,4

підручники тис. грн 53650,0 65575,0 65595,0

спортивне
обладнання

тис. грн 81699,5 83323,5 85463,9

інші тис. грн 3981,0 5977,3 5702,1

Показники продукту

Кількість установ
(закладів), в яких
проведено
оновлення МТБ

од. 624 622 629

кількість придбаного
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

од. 69830 73413 72017

оргтехніка од. 2069 2695 2728

побутова техніка од. 2630 3672 2709

меблі од. 2455 2559 2112

підручники од. 54932 55332 55332

спортивне
обладнання

од. 5124 5130 5135

інші од. 2620 4025 4001

Показники ефективності

Середні витрати на
придбання одиниці
оргтехніки

тис. грн 11,136 11,831 12,001

середні витрати на
придбання одиниці
побутової техніки

тис. грн 5,407 6,349 5,152

середні витрати на
придбання одиниці
меблів

тис. грн 3,567 4,852 2,604

середні витрати на
придбання одиниці
підручників

тис. грн 0,977 1,185 1,185

середні витрати на
придбання одиниці
спортивного
обладнання

тис. грн 15,944 16,242 16,643

середні витрати на
придбання одиниці
одного обладнання
(предмету)

тис. грн 1,519 1,485 1,425

Київський міський голова В. Кличко 
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Про затвердження Комплексної 
цільової програми підвищення енергоефективності 

та розвитку житлово�комунальної 
інфраструктури  міста Києва на 2016—2020 роки
Рішення Київської міської ради № 232/232 від 17 березня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», враховуючи рі�
шення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затверджен�
ня та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою забезпечення досягнення цілей Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, щодо надійного та енергоощадливого функціону�
вання житлово�комунального господарства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Компле�сн��цільов��про�ра-

м��підвищення�енер�оефе�тивності�та�роз-

вит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

міста�Києва�на�2016 —�2020�ро�и�(далі —

Компле�сна�про�рама),�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)��оловним�розпорядни-

�ом��оштів�та�відповідальним�ви�онавцем

Компле�сної�про�рами.

3.�Співви�онавцям�Компле�сної�про�рами

забезпечити�реалізацію�завдань�і�заходів�Ком-

пле�сної�про�рами�та�інформ�вати�Департа-

мент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

про�хід�і�рез�льтати�їх�ви�онання�що�варталь-

но�до�15�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним

періодом.

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації):

4.1.�Забезпечити�ви�онання�Компле�сної

про�рами.

4.2.�Подавати�звіти�про�хід�і�рез�льтати�ви-

�онання�Компле�сної�про�рами�що�варталь-

но�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за

звітним�періодом,�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�Департамент��фінансів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�постійній��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��,�по-

стійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�па-

ливно-енер�етично�о��омпле�с�.

5.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�при�форм�ванні�прое�тів�бюджетів�на

2016 —�2020�ро�и�врахов�вати�потреб����фі-

нанс�ванні�завдань�і�заходів�Компле�сної�про-

�рами.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о��ом-

пле�с��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.03.2016�№ 232/232

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА
НА 2016 — 2020 РОКИ

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2016 — 2020 РОКИ

1. Ініціатор розроблення
програми

Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
про розроблення
програми

Окреме доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєва П. О. від 12.02.2015 № 3974

3. Розробник програми Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Комунальна науково�дослідна установа "Науково�дослідний інститут соціально�
економічного розвитку міста", ПрАТ "СТЕК"

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації,
підприємства житлового господарства, житлово�експлуатаційні організації
незалежно від форми власності, підприємства комунального господарства

7. Строк виконання програми 2016 � 2020 роки

8. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми

Державний бюджет, бюджет міста Києва, інші джерела

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, тис. грн

Всього
у тому числі, за роками

2016 2017 2018 2019 2020

всього, у тому числі: 38630839,30 5661674,70 10451899,20 8948686,50 7752834,75 5815744,15

9.1. коштів державного
бюджету

3052868,85 1169409,30 792219,55 305240,00 350000,00 436000,00

9.2. коштів бюджету м. Києва 8743960,45 1740571,80 2161673,25 1829436,50 1484584,75 1527694,15

9.3. коштів інших джерел 26834010,00 2751693,60 7498006,40 6814010,00 5918250,00 3852050,00

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Компле�сна�цільова�про�рама�підвищення�енер�оефе�тивності�та�розвит���житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�на�2016 —�2020�ро�и�спрямована�на�реалізацію�Страте�ії

розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15��р�д-

ня�2011�ро���№ 824/7060,�а�саме:�страте�ічної�ініціативи�«Першо�ласна�інфрастр��т�ра»�в�час-

тині�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�страте�ічної�ініціативи�«Ощадлива�енер�ети�а».

За�своїм�змістом�і�стр��т�рою�житлово-�ом�нальне��осподарство�є�с�ладним�об’є�том��прав-

ління,�що�в�лючає�ряд�під�ал�зей,��ожна�з�я�их�має�власні�ф�н�ціональні�особливості�та�спе-

цифічні�проблеми�розвит��.

Житловий	фонд

До�почат���90-х�ро�ів�держава�б�ла�власни�ом�більшої�частини�житлово�о�фонд�,�я�ий�зна-

ходився�в��правлінні�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�або�держави.�Державні�ор�анізації�б�-

д�вали�та��трим�вали�житловий�фонд.

Із�приватизацією��вартир���житлових�б�дин�ах���90-х�ро�ах�вини�ла�проблема�в�сфері��три-

мання�житлово�о�фонд�.�Вона�пов’язана�з�тим,�що�меш�анці,�отримавши�право�розпоряджатись

власним�помеш�анням,�не��свідомили�себе�співвласни�ами�всьо�о�б�дин��.�Наразі�приватизо-

вано�більш�ніж�90�%��вартир,�але�до�цьо�о�час��більше�60�%�житлово�о�фонд��та��і�залишило-

ся�в��правлінні�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та�на�балансі�житлово-е�спл�-

атаційних�ор�анізацій.

Житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації,�я�і�ви�он�ють�ф�н�цію��тримання�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�фонд�,�не�мають��оштів�на�проведення�ремонтних�робіт��апітально�о�хара�тер��в�ба�а-

то�вартирних�б�дин�ах,�ос�іль�и�поряд�ом�форм�вання�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин-

�ів,�спор�д�та�приб�дин�ових�територій�не�передбачено�витрат�на�їх�проведення.�Це�призводить

до�по�іршення�стан��житлово�о�фонд��міста�Києва,�я�ий�за�даними�на�01�січня�2015�ро���ста-

новить�11274�б�дин�и�(без��рах�вання�приватно�о�се�тора),���том��числі�ветхих�та�аварійних —

101�од.

Таблиця�1

Структура житлового фонду м. Києва за формами власності
(станом на кінець 2014 року)

Київсь�ою�місь�ою�радою���2014�році�б�ло�створено�єдин���ніфі�ован��(по�всіх�районах�міс-

та)�стр��т�р���правління�житловим�фондом,�що�дозволяє�оптиміз�вати�витрати�житлових�ор�а-

нізацій�на�надання�посл���з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій�(перероз-

поділити��ошти�з��тримання�адміністративно-�правлінсь�о�о�персонал��на�безпосереднє��три-

мання�житлових�б�дин�ів).�При�цьом��новостворені��ер�ючі��омпанії�з�обсл��ов�вання�житло-

во�о�фонд�����ожном��районі�м.�Києва�залишаються��ом�нальними��нітарними�підприємства-

ми�і�ви�он�ють�ф�н�ції�ви�онавця�посл���з��правління�відповідно�до�норм�і�положень,�передба-

чених�За�оном�У�раїни�«Про�житлово-�ом�нальні�посл��и».

Ще�одним�важливим�напрямом�вдос�оналення�системи��правління�житловим�фондом�є�ство-

рення�ефе�тивно�о�власни�а�житла,�насамперед�об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�-

дин�ів�(ОСББ).�Протя�ом�останніх�ро�ів���місті�впровадж�валась�низ�а�заходів���цьом��напрям-

��,�зо�рема,�створено�та�працює�86�рес�рсних�центрів�підтрим�и�ОСББ.�Водночас,�дося�н�ти

с�ттєвих�рез�льтатів���попередні�ро�и�не�вдалося�я��на�рівні�м.�Києва,�та��і�на�рівні�держави�в

цілом��(див.�рис.�1).

Рис.�1�Динамі�а�створення�ОСББ���Києві

Кіль�ість�новостворених�ОСББ���2014�році���порівнянні�з�2011�ро�ом�впала�більше�ніж���6�ра-

зів.�Та�а�сит�ація�пов’язана�з наявністю
та�их
проблемних
питань:

—�недостатність�фінансових�рес�рсів�на�проведення��апітально�о�ремонт��житлових�б�дин-

�ів�та�приведення�в�належний�технічний�стан�і�рових�і�спортивних�майданчи�ів�та�інших�об’є�-

тів,�розташованих�на�приб�дин�ових�територіях;

—�невре��льованість�питання�взаєморозрах�н�ів�між�ОСББ,�постачальни�ами��ом�нальних

посл���та�меш�анцями�б�дин��,�я�і�мають�піль�и�та�с�бсидії;

—�відс�тність�достатньої��іль�ості��валіфі�ованих��правителів�житловими�б�дин�ами.

Проблемні�питання�щодо�передачі�ф�н�цій�з��правління�житловим�фондом�приватним��прав-

ляючим��омпаніям�пов’язані�з�відс�тністю�для�останніх�е�ономічних�стим�лів,�зо�рема�низь-

�им�рівнем�рентабельності�посл��,�що�стос�ються��тримання�та�обсл��ов�вання�житлових�б�-

дин�ів.

У�місті�Києві�ф�н�ціон�ють�116�е�спл�ат�ючих�ор�анізацій�недержавної�форми�власності,�я�і

надають�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій.�На�рис.�2�представ-

лена�інформація�щодо�част�и�за�альної�площі�ба�ато�вартирно�о�житлово�о�фонд�,�що�пере-

дана�в��правління��правителям�майном�житлово�о��омпле�с��(приватні�ор�анізації�в�житлово-

м��фонді��ом�нальної�власності�та�в�житловом��фонді�інших�форм�власності).

Форми власності
Кількість будинків

2011 2012 2013 2014

Житловий фонд м. Києва всього (без урахування приватного сектора), 11070 11126 11194 11274

в т. ч.: в управлінні комунальних підприємств 8347 8416 8431 8430

ЖБК (будинки, що повністю на балансі ЖБК) 914 912 911 911

ОСББ (тільки ті, що на власному балансі) 325 345 375 385

Відомчі житлові будинки 516 473 463 465

Відомчі гуртожитки 436 407 388 386

Інвестиційні будинки 532 573 626 697
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Рис.�2�Част�а�за�альної�площі�ба�ато�вартирно�о�житлово�о�фонд�,�що�передана�в��прав-

ління��правителям�майном�житлово�о��омпле�с�,�%

Та�ий�значний�обся��за�альної�площі�ба�ато�вартирно�о�житлово�о�фонд�,�я�ий�обсл��ов�є-

ться�приватними��правителями,�пояснюється�тим,�що�протя�ом�останніх�ро�ів�б�дин�и,�поб�-

довані�за��ошти�інвесторів�(інвестиційні�б�дин�и),�передаються�в��правління�та�обсл��ов�ван-

ня�приватним�підприємствам,�я�і�пов’язані�із�самими�заб�довни�ами.

Для�подальшої�а�тивізації�процес��створення��он��рентно�о�середовища�на�рин�ах�надання

посл���з��правління�житловим�фондом,�посл���з�йо�о��тримання�та�обсл��ов�вання�в�рай�по-

трібно�вирішити�проблемні�питання,�пов’язані�з�нормативно-правовим�забезпеченням�цьо�о

процес�,�вдос�оналенням�тарифної�політи�и�та�підвищенням�ефе�тивності�вн�трішньо�о�мене-

джмент��обсл��ов�ючих�підприємств.

Новий�механізм�форм�вання��он��рентно�о�середовища�на�рин���надання�посл���з��правлін-

ня�житловим�фондом�визначено�За�оном�У�раїни�«Про�особливості�здійснення�права�власно-

сті���ба�ато�вартирном��б�дин��»�(далі —�За�он),�я�ий�ре��лює�правові,�ор�анізаційні�та�е�о-

номічні�відносини,�пов’язані�з�реалізацією�прав�та�ви�онанням�обов’яз�ів�співвласни�ів�ба�ато-

�вартирно�о�б�дин���щодо�йо�о��тримання�та��правління.

Статтею�4�За�он��визначено,�що�с�б’є�тами�права�власності���ба�ато�вартирном��б�дин��

є�власни�и��вартир�та�нежитлових�приміщень.�Власни�ами�мож�ть�б�ти�фізичні�та�юридичні

особи,�територіальні��ромади,�держава.�Власни�и��вартир�та�нежитлових�приміщень�є�спів-

власни�ами�спільно�о�майна�ба�ато�вартирно�о�б�дин��.

Статтею�9�За�он��визначено,�що��правління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом�здійснюється�йо�о

співвласни�ами.�За�рішенням�співвласни�ів��сі�або�частина�ф�н�цій�з��правління�ба�ато�вар-

тирним�б�дин�ом�мож�ть�передаватися��правителю�або�всі�ф�н�ції —�об’єднанню�співвласни-

�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин���(асоціації�об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин��).

Наймачі,�орендарі�та�інші��орист�вачі��вартир�та�нежитлових�приміщень�ба�ато�вартирно�о�б�-

дин���мож�ть�брати��часть�в��правлінні�ба�ато�вартирним�б�дин�ом�ви�лючно�за�дор�ченням

власни�ів�та�их��вартир�та�приміщень.

Відповідно�до�п�н�т��6�частини�першої�статті�7�За�он��співвласни�и�ба�ато�вартирно�о�б�-

дин���зобов’язані�забезпеч�вати�додержання�вимо��житлово�о�і�містоб�дівно�о�за�онодавства

щодо�проведення�ре�онстр��ції,�реставрації,�поточно�о�і��апітально�о�ремонтів,�технічно�о�пе-

реоснащення�приміщень�або�їх�частин.

П�н�том�5�При�інцевих�та�перехідних�положень�За�он��передбачено�наст�пне.�У�разі�я�що�про-

тя�ом�одно�о�ро���з�дати�набрання�чинності�цим�За�оном�співвласни�и�ба�ато�вартирно�о�б�-

дин��,�в�я�ом��не�створено�об’єднання�співвласни�ів,�не�прийняли�рішення�про�форм���прав-

ління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом,��правління�та�им�б�дин�ом�здійснюється��правителем,�я�ий

призначається�на��он��рсних�засадах�ви�онавчим�ор�аном�місцевої�ради,�на�території�я�ої�роз-

ташований�ба�ато�вартирний�б�дино�.

Тобто�зміна�системи��правління�дозволить�вре��лювати�питання�відповідальності�власни�а

за�технічний�стан�житлових�б�дин�ів.

Водночас�за�час�існ�вання�неефе�тивної�системи��правління�житловим�фондом�на�опичи-

лись�проблеми,�вирішення�я�их�потреб�є�невід�ладно�о�вирішення.�Зо�рема,�стан�ліфтово�о��ос-

подарства�не�відповідає�с�часним�вимо�ам�безпе�и,�а�в�дея�их�випад�ах�навіть�вичерпав�свій

рес�рс,�про�що�свідчать�та�і�цифри:�з�21642�ліфтів���житлових�б�дин�ах�міста�9609�е�спл�ат�-

ються�більше�25�ро�ів.�Том��проблемним�питанням���цій�сфері�є�ре�онстр��ція,�заміна�та�мо-

дернізація�зношених�ліфтів.�У�занедбаном��стані�переб�вають�диспетчерсь�і�системи.�Біль-

шість�їх�відпрацювало�20�і�більше�ро�ів�і�потреб�є�заміни�або�модернізації.�Пра�тично�не�б�-

д�ються�і�не�вводяться�в�е�спл�атацію�нові�диспетчерсь�і�системи.�Все�це�призвело�до�змен-

шення��іль�ості�диспетчеризованих�ліфтів�з�80�%���1994�році�до�74,4�%�на�нинішній�час.

Житлові�б�дин�и,�більшість�з�я�их�поб�дована�ще���мин�лом��сторіччі,�є�в�рай�неефе�тив-

ними�з�точ�и�зор��ви�ористання�енер�ії.�Водночас,�саме���житловом��фонді�споживається�біль-

ше�40�%�всіх�енер�орес�рсів.

Найбільші�витрати��аз�,�ціна�на�я�ий�постійно�зростає,�відб�ваються�в�системі�виробництва

тепла�для�забезпечення�централізованим�опаленням.�При�цьом����житловом��фонді�теплова

енер�ія�ви�ористов�ється�в�рай�неефе�тивно�внаслідо��то�о,�що�основна�йо�о�частина�має

низь�і�енер�озбері�аючі�хара�теристи�и.

Аналіз�теплових�втрат�по�аз�є,�що�42�%�тепла�втрачається�через�о�ородж�вальні��онстр��-

ції�житлових�б�дин�ів�(стіни,�стелю�верхньо�о�поверх�,�підвал),�що�є�рез�льтатом�їх�незадовіль-

них�теплозбері�аючих�хара�теристи�,�значні�втрати�тепла�йд�ть�через�ві�на,�дахи�та�через�сис-

тем��вентиляції.

Більше�95�%�житла�фа�тично�не�відповідає�нормативам�та�вимо�ам�до��оефіцієнт��теплово-

�о�опор��о�ородж�вальних��онстр��цій�(ДБН�В.2.6-31:2006.�Констр��ції�б�дівель�і�спор�д.�Теп-

лова�ізоляція�б�дівель),�введеним�в�дію�на�азом�Міністерства�б�дівництва,�архіте�т�ри�та�жит-

лово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни�від�09.09.2006�№ 301,—�втрати�більш�ніж���5�разів

перевищ�ють�європейсь�і�по�азни�и.�Це�свідчить�про�важливість�і�пріоритетність�питання�ре-

новації�та�термомодернізації�житлових�б�дин�ів.

За�наявними�даними�про�стан�о�ородж�ючих��онстр��цій�житлових�і��ромадсь�их�б�дівель�міс-

та�потреб�ють�термосанації�б�дівлі�за�альною�площею�біля�50�млн.��в.�м.

Низь�а�енер�оефе�тивність���поєднанні�із�за�альним�старінням�житлово�о�фонд��разом��т-

ворюють�проблем����створенні��омфортно�о�середовища�для�проживання�меш�анців�столиці.

В�рай�потрібно��с�н�ти�та�і�проблеми�житлово�о�фонд��міста:

—�опір�теплопередачі�о�ородж�вальних��онстр��цій�с�ладає�0,4 —�0,8�м2 К/Вт�замість�2,8 —

5,0�м2 К/Вт;

—�дахове�пере�риття�в�та�ом��стані,�що�потреб�є�заміни�або�ре�онстр��ції�з�проведенням

енер�оефе�тивних�заходів;

—�втрати�тепла�йд�ть�через�підвальні�приміщення,�двері,�ві�на�та�інше,�я�і�вима�ають�замі-

ни,�ре�онстр��ції�або�ремонт��для�підвищення�енер�оефе�тивності�б�дівлі;

—�системи�опалення�не�мають�ре��лювання�подачі�енер�оносіїв,�що�при�перепадах�темпе-

рат�ри�на�в�лиці�призводить�до�значних�їх�перевитрат;

—���б�дин�ах�відс�тні�індивід�альні�теплові�п�н�ти�та�прилади�ре��лювання�подачі�теплоносія;

—�зношеність�вн�трішньоб�дин�ових�мереж�впливає�я��на�енер�оефе�тивність,�та��і�на�я�ість

питної�води;

—�вентиляційна�система�потреб�є�модернізації.

Слід�зверн�ти��ва���на�те,�що�відс�тність�технічно�о�переоснащення�і�затрим�и���ви�онанні

необхідних�ремонтних�робіт�сьо�одні�призводять�до�більш�висо�их�витрат�завтра.

Усі�про�рами�підтрим�и�малозабезпечених�верств�населення�обов’яз�ово�зосередж�ють��ва-

���на�заходах�з�підвищення�енер�оефе�тивності.�Я��правило,�фінансові�механізми,�що�ви�орис-

тов�ються,—�це�поєднання�безповоротних��оштів�державних�та�місцевих�бюджетів,�дост�п��до

�редитів�з�низь�ою�процентною�став�ою�та�адресної�допомо�и�малозабезпеченим.

Першим��ро�ом�щодо�впровадження�подібно�о�механізм��є�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

26��р�дня�2014�ро���№ 865/865�«Про�затвердження�Положення�про��он��рс�прое�тів�з�реалі-

зації�енер�оефе�тивних�заходів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва,�в�я�их�створені�об’єднання�спів-

власни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�а�та�ож����ооперативних�б�дин�ах»,�я�им�передбачено�спіль-

не�фінанс�вання�енер�оефе�тивних�заходів,�де�передбачається�не�менше�30�%�фінансово�о

забезпечення�за�рах�но��власних��оштів�ОСББ�та�ЖБК�та�до�70�% —�фінанс�вання�з�місь�о�о

бюджет�,�що�дозволить�не�тіль�и�зал�чити�додат�ові�рес�рси�для�ви�онання�робіт���ба�ато-

�вартирних�житлових�б�дин�ах,�а�й�стим�лювати�споживачів�до�більш�е�ономно�о�та�раціональ-

но�о�ви�ористання�енер�орес�рсів.

Б�дин�и	бюджетної	сфери,	що	фінанс�ються	з	бюджет�	міста	Києва

У�місті�наліч�ється�понад�1500�б�дівель�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міс-

та�Києва,�в�лючаючи�б�дівлі�навчальних�за�ладів,�за�ладів�охорони�здоров’я,�соціально�о�за-

хист��та���льт�ри.

У�рам�ах�міжнародно�о�прое�т��«Енер�озбереження�в�адміністративних�і��ромадсь�их�б�дів-

лях�м.�Києва»�(далі —�Прое�т),�що�реалізов�вався�впродовж�2000 —�2012�ро�ів�за�фінансової

підтрим�и�Міжнародно�о�бан���ре�онстр��ції�та�розвит���(МБРР),���більшості�зазначених�б�ді-

вель�б�ло�модернізовано�системи�теплопостачання,�зо�рема,�б�ли�встановлені�мод�льні�інди-

від�альні�теплові�п�н�ти�(далі —�МІТП)�та�прилади��омерційно�о�облі���теплової�енер�ії.�Успіш-

на�реалізація�Прое�т��забезпечила�отримання�за�альної�е�ономії�теплової�енер�ії�(протя�ом

2006 —�2012�ро�ів)���розмірі�350�тис.�Г�ал�на�с�м��понад�1,0�млрд.��рн�та�вчасне�повернення

�редит��МБРР.

Проте,���зв’яз���з�тривалою�е�спл�атацією�обладнання�(більше�10�ро�ів),�недостатньо��валі-

фі�ованим�йо�о�обсл��ов�ванням�та�відс�тністю�фінанс�вання�на�за��півлі�запасних�частин�час-

тина�МІТП�вийшла�з�лад�,�що�призвело�до�зниження�ефе�тивності�їхньої�роботи�та�по�іршення

санітарно-�і�ієнічних��мов���приміщеннях�за�ладів.�Я��наслідо��наразі�в�за�ладах�не�забезпе-

ч�ється�я�існе�по�одне�ре��лювання�подачі�тепла���систем��теплопостачання�б�дівлі�та�по�о-

динне�ре��лювання�теплоспоживання,�що�призводить�до�значних�перевитрат�теплової�енер�ії.

Перевитрати�енер�ії�та�невідповідність�по�азни�ів�питомо�о�споживання�паливно-енер�етич-

них�рес�рсів�діючим�нормам�та�ож�об�мовлені�значними�тепловтратами�через�о�ородж�валь-

ні��онстр��ції�б�дівель,�ви�ористанням�застаріло�о�енер�етично�о�обладнання�та�відс�тністю

систем�оперативно�о��онтролю�і�аналіз��енер�оспоживання.

О�рім�то�о,�в�частині�б�дівель�спостері�ається�значний�недо�рів�приміщень�та�невідповід-

ність�по�азни�ів�повітрообмін��санітарним�нормам,�що�може�призводити�до�підвищення�рівня

захворюваності�дітей�та�персонал��за�ладів.

Та�ож�основним�джерелом�енер�ії,�що�відп�с�ається�на�потреби�за�ладів�бюджетної�сфери,

є�природний��аз,�вартість�йо�о�постійно�зростає.�Це�з�мовлює�постійне�збільшення�бюджетних

видат�ів�на�оплат��енер�оносіїв�та�зростання�забор�ованості�місцево�о�бюджет��перед�енер-

�опостачальними��омпаніями.

З�метою�визначення�перелі���б�дівель�для�першочер�ової�реалізації�енер�оефе�тивних�захо-

дів�та�підвищення�їх�енер�етичної�ефе�тивності�фахівцями�постійно�проводяться�енер�етичні

а�дити�та��от�ються�відповідні�ре�омендації.�Проте,�на�сьо�одні�відс�тня�єдина�база�енер�е-

тичних�хара�теристи��б�дівель�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міста�Києва,�та

рез�льтатів�енер�оа�дитів,�я�ою�мо�ли�б��орист�ватися�всі�заці�авлені�особи,���том��числі�стр��-

т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�що�форм�ють�інвестиційн��політи���міста.

Та�ож���місті�відс�тня�мережа�інформаційно-�онс�льтаційних�центрів�з�питань�діючих�техно-

ло�ій�енер�оефе�тивно�о�обладнання,�недостатньо�матеріалів�для�підвищення�поінформовано-

сті�споживачів�енер�ії���методах�і�техноло�іях�енер�озбереження.

Водопостачання

Джерелами�централізовано�о�водопостачання�м.�Києва�є�річ�и�Дніпро,�Десна�та�артезіан-

сь�а�вода�сеномансь�о�о�та�юрсь�о�о�водоносних��оризонтів.

Централізована�система�водопостачання�м.�Києва�в�лючає�Дніпровсь���та�Деснянсь���водо-

провідні�станції,�74�водопровідні�насосні�станції,�364�артезіансь�і�свердловини�та�4204,9��м�во-

допровідних�мереж,�на�я�их�знаходяться�понад�13�тисяч�пожежних��ідрантів.

Поверхнева�вода�з�річо��Дніпра�та�Десни�на�водопровідних�очисних�спор�дах�проходить�пов-

ний�техноло�ічний�ци�л�очист�и�за�допомо�ою�реа�ентів:��оа��лянтів,�фло��лянтів,�хлор�,�амі-

а��.�Після�очищення�та�знезараження�подається���централізован��систем��водопостачання.

За�альна�прое�тна�пот�жність��осподарсь�о-питно�о�водопровод��м.�Києва�с�ладає�2�млн.

100�тис.���б.�м/доб�,���том��числі�Дніпровсь�ої�водопровідної�станції —�600�тис.���б.�м/доб�,

Деснянсь�ої�водопровідної�станції —�1�млн.�80�тис.���б.�м/доб�,�артезіансь�о�о�водопровод� —

420�тис.���б.�м/доб�.

Усі�водопровідні�мережі�міста�б�ли�розраховані�за�нормативами�70-х —�80-х�ро�ів,���той�час,

�оли�споживання�води�б�ло�вдвічі�більше.�Останнім�часом�середньодобова�подача�питної�во-

ди�споживачам�м.�Києва�значно�с�оротилась�і�с�ладає�менше�750�тис.���б.�м/доб��(проти�близь-

�о�1200���б.�м/доб����2005�році),�що�приводить�до�перевитрат�енер�ії�і�зниж�є�я�ість�води.

Таблиця�2

Водопровідні мережі міста
2011 2012 2013 2014

Загальна протяжність водопровідних мереж, км, з них: 4134,90 4163,07 4177,70 4204,90

водоводів 255,50 393,47 393,50 393,50

вуличної мережі 2663,30 2547,70 2555,20 2571,61

внутрішньоквартальної та дворової мережі 1216,10 1221,90 1229,00 1239,79

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, км, з них: 859,50 1590,80 1630,60 1669,40

водоводів 22,20 364,90 372,30 379,10

вуличної мережі 589,90 828,70 849,40 870,50

внутрішньоквартальних та дворових мереж 247,40 397,20 408,90 419,80

Частка ветхих та аварійних мереж, % 20,80 38,21 39,03 39,70

водоводів 8,70 92,74 94,61 96,42

вуличної мережі 22,10 32,53 33,24 33,85

внутрішньоквартальних та дворових мереж 20,30 32,51 33,27 33,86

Кількість пошкоджень на мережах водопостачання, од. 9133 9160 8826 8788

Аварійність на мережах із розрахунку на 1 км мереж 2,20 2,20 2,11 2,09
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О�рім�централізованої�системи�водопостачання,���м.�Києві�ф�н�ціон�є�децентралізована�сис-

тема�водопостачання —�бюветне��осподарство.�Тривалий�час�питанню�відновлення�роботи�бю-

ветів�та�приведення�їх�до�належно�о�стан��не�приділялося�достатньо��ва�и.�На�сьо�одні�впро-

ваджено��омпле�сний�підхід�до�вирішення�цієї�проблеми:�інвентаризація�та�зарах�вання�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�всіх�поб�дованих�бюветних��омпле�сів,�б�-

дівництво�двох�артезіансь�их�свердловин�малої�прод��тивності�на�перетині�в�л.�Артема�і�в�л.

Полтавсь�ої�і�на�просп.�На��и,�43�та�прое�т�вання�ще�двох�артезіансь�их�свердловин�на�в�л.

Генерала�На�мова,�27�і�на�в�л.�Освіти,�5,��апітальні�ремонти�з�встановленням�систем�доочист-

�и�на�бюветах,���я�их�я�ість�питної�води�не�відповідає�санітарним�нормам.�З�почат���2015�ро-

���відновлено�робот��66�бюветних��омпле�сів.

За�альна��іль�ість�бюветних��омпле�сів,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�с�ладає�187�од.,�з�я�их�не�працюють�34�бювети�з�різних�причин:

—�18�бюветів�від�лючено�від�промислових�свердловин�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»;

—�10�бюветів�від�лючено�від�відомчих�свердловин�інших�підприємств,��станов�і�ор�анізацій;

—�6�бюветів�не�працюють�через�причини�технічно�о�хара�тер��(зміщення�обсадних�тр�б

свердловин,�пор�шення�зони�санітарної�охорони,�значні�відхилення�я�ості�води�в�свердловині

тощо).

Для�відновлення�їх�роботи�необхідне�б�ріння�нових�індивід�альних�свердловин�малої�прод��-

тивності.

Водовідведення

Централізована�система�водовідведення�м.�Києва�в�лючає�34��аналізаційні�насосні�станції,

2638,1��м��аналізаційних�мереж�та�Бортниць���станцію�аерації.

Таблиця�3

Каналізаційні мережі міста

Найбільшою�проблемою��аналізаційно�о��осподарства�м.�Києва�є�технічний�стан�Бортниць-

�ої�станції�аерації�(далі —�БСА).

БСА —�єдиний��омпле�с�очисних�спор�д��аналізаційних�стічних�вод�міста�Києва�та�приле�-

лих�міст�і�селищ�Київсь�ої�області.�Станція�с�ладається�з�3-х�чер��очист�и�стічних�вод�та�допо-

міжних�цехів.�Б�дівництво�та�введення�в�е�спл�атацію�БСА�проводилося�поетапно�по�мірі�роз-

б�дови�міста�Києва:�перша�чер�а —���1965�році,�др��а —���1976�році,�третя —���1987�році.

Прое�тна�пот�жність�станції —�1,8�млн.���б.�м�стічних�вод�на�доб�.�Наразі�фа�тично�на�очист-

���надходить�в�середньом��750 —�800�тис.���б.�м�стічних�вод�на�доб�.�Та�і�обся�и�сто�ів�є�ма�-

симально�можливими,�при�я�их�забезпеч�ється�їх�очист�а�до�встановлених�нормативних�по-

�азни�ів.

У�зв’яз���з�тривалим�терміном�е�спл�атації�основних�спор�д�і�обладнання�в��мовах�а�ресивно-

�о�середовища�відб�вається�р�йн�вання�залізобетонних�та�металевих��онстр��цій�техноло�ічних�спо-

р�д.�Через�значний�знос�виходить�з�лад��насосне�та�повітрод�вне�обладнання,�а�від��орозійних�про-

цесів�р�йн�ються�тр�бопроводи.�У�рез�льтаті�всі�бло�и�станції,�я��і�допоміжні�спор�ди,�потреб�ють

до�орінної�ре�онстр��ції�та�переоснащення,�а�о�ремі�спор�ди —�ново�о�б�дівництва.

Останніми�ро�ами���столиці�спостері�ається�значне�с�орочення�обся�ів�водовідведення,�що

безпосередньо�пов’язано�зі�с�ороченням�водоспоживання.�Це�призводить�до�підвищення��он-

центрації�забр�днень�стічних�вод�та�зменшення�швид�ості�їхньо�о�р�х�,�внаслідо��чо�о�по�ір-

ш�ється�стан��аналізаційних�мереж�і�спор�д.�Середнє�добове�с�орочення�за�останні�5�ро�ів

с�ладає�близь�о�10�%,�тобто��ожно�о�ро���с�ороч�ються�обся�и�водовідведення�на�2�%.

Водночас���період�павод�ів�та�значних�опадів�водовідведення�зростає�на�20 —�40�%,�а�ін�о-

ли�до�50�%,�що�приводить�до�перевантаження�всіх�діляно��мереж�водовідведення�і�пор�шення

основних��онстр��цій��оле�торів.

З�метою�підвищення�надійності�роботи�системи�централізовано�о�водовідведення�необхід-

но�щорічно�проводити�замін��і�ре�онстр��цію�не�менше�50��м�найбільш�зношених�та�аварійних

�аналізаційних�мереж.

У�незадовільном��стані�знаходяться��оле�тори,�я�і�б�ли�зб�довані�в�1950 —�1980�рр.,�та�дю-

�ерні�переходи�через�р.�Дніпро,�я�і�потреб�ють�не�айно�о�ремонт�.�Через�процеси��орозійно-

�о�хара�тер��в�аварійном��стані�переб�ває�Головний�місь�ий��аналізаційний��оле�тор�(норма-

тивний�стро��ви�ористання�за�інчився�в�1992�році),�йо�о�подальша�е�спл�атація�без�проведен-

ня�ремонтно-відновлювальних�робіт�може�призвести�до�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій.

Слід�зазначити,�що�дея�і�житлові�масиви�малоповерхової�заб�дови�приватно�о�се�тора�до�цьо-

�о�час��не�мають�дост�п��до�централізованої�системи�водовідведення.

За�алом�подальше�ви�ористання�застаріло�о�обладнання�та�техноло�ій�веде�до�підвищення

енер�оємності�посл���з�водовідведення.

Це�свідчить,�що�проблемними�питаннями���сфері�водовідведення�м.�Києва�залишаються:

—�незадовільний�технічний�стан�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�та�необхід-

ність�б�дівництва�др��ої�(д�блюючої)�нит�и�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора;

—�незадовільний�стан�Бортниць�ої�станції�аерації�та�її�м�лових�полів;

—�незадовільний�технічний�стан�мереж�системи�централізовано�о�водовідведення�(�аналіза-

ційних�мереж,�напірних�та�самопливних��оле�торів,�дю�ерних�переходів);

—��ви�ористання�застаріло�о�енер�оємно�о�обладнання�на��аналізаційних�насосних�станціях;

—��відс�тність�централізованої�системи�водовідведення�житлових�масивів�малоповерхової

заб�дови�приватно�о�се�тора;

—��відс�тність�правобережних�очисних�спор�д.

2011 2012 2013 2014

Загальна протяжність каналізаційних мереж, км, з них: 2619,90 2620,20 2638,10 2653,60

головних колекторів 153,00 153,00 153,00 153,00

вуличних мереж та напірних трубопроводів 1156,30 1152,70 1166,50 1170,60

внутрішньоквартальних та дворових мереж 1310,60 1314,50 1318,60 1330,00

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, км, з них: 856,50 845,60 843,20 841,60

головних колекторів 18,60 18,60 18,60 18,60

вуличних мереж та напірних трубопроводів 423,60 412,80 410,80 409,20

внутрішньоквартальних та дворових мереж 414,30 414,20 413,80 413,80

Частка ветхих та аварійних мереж, %, з них: 33,00 32,27 31,96 31,72

головних колекторів 12,00 12,16 12,16 12,16

вуличних мереж та напірних трубопроводів 37,00 36,01 35,89 35,68

внутрішньоквартальних та дворових мереж 32,00 31,51 31,38 31,11

Кількість пошкоджень на мережах водовідведення, од. 81 104 134 118

Аварійність на мережах із розрахунку на 1 км мереж, од./км 0,03 0,04 0,05 0,04

Кількість засмічень у мережах водовідведення, од. 14533 14179 14346 11770

Засміченість у мережах із розрахунку на 1 км мереж, од./км 5,50 5,41 5,44 4,44

Теплопостачання

Система�централізовано�о�теплопостачання�м.�Києва�є�найбільшою�в��раїні�та�посідає�тре-

тє�місце�в�світі�по�пот�жності.

Система�тепло�енерації���місті,�я�а�почала�своє�існ�вання�в�1937�році,�баз�ється�на�найбільш

с�часном��методі�централізовано�о�теплопостачання�з�ви�ористанням�техноло�ії��омбіновано-

�о�виробництва�теплової�та�еле�тричної�енер�ії.

Теплопостачання�міста�забезпеч�ється�від�різноманітних�джерел�теплової�енер�ії:

—��ТЕЦ-5�та�ТЕЦ-6,�я�і�переб�вають����ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�за�альною�встановленою�еле�тричною�пот�жністю�1200/1440�МВт,�тепловою—�3634�Г�ал/�од.;

—��Дарниць�а�ТЕЦ�(ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»)�за�альною�встановленою�еле�тричною

пот�жністю�160�МВт,�тепловою —�1232�Г�ал/�од.;

—�сміттєспалювальний�завод�«Енер�ія»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»;

—��станції�теплопостачання�(СТ�№ 1,�2)�і�191��отельня�(районні,��вартальні�та�автономні),�я�і

переб�вають����ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�за�альною�встанов-

леною�тепловою�пот�жністю�4881,2�Г�ал/�од.;

—��83�відомчі�опалювальні��отельні,�я�і�забезпеч�ють�теплопостачання�об’є�тів�житлово-�о-

м�нально�о�се�тора�та�соціальної�сфери�міста;

—��326�відомчих�промислово-опалювальних��отелень.

Для�передачі�і�розподіл��теплової�енер�ії���місті�ф�н�ціон�є�с�ладна,�роз�ал�жена�система�ма-

�істральних�та�розподільчих�теплових�мереж.�За�альна�протяжність�теплових�мереж�становить

2675,69��м,�з�я�их�1334��м�(50�%)�е�спл�ат�ється�понад�25�ро�ів,�108,5��м�та�их�мереж�зб�до-

вані�за�біт�м-перлітовою�техноло�ією.

Нові�теплові�мережі�про�ладаються�ви�лючно�із�застос�ванням�попередньоізольованих�тр�б-

них�се�цій�заводсь�о�о�ви�отовлення.

Діаметр�тр�бопроводів�існ�ючих�тепломереж�від�1200�до�50�мм,�середній�діаметр —�457�мм.

У�системі�ма�істральних�теплових�мереж�е�спл�ат�ється�19�під�ач�вальних�насосних�станцій.

Таблиця 4
Теплові мережі міста

Із�за�альної��іль�ості�центральних�теплових�п�н�тів�(2488�од.)�термін�е�спл�атації�1649�(66,3�%)

перевищ�є�25�ро�ів.�Цир��ляційні�тр�бопроводи��арячо�о�водопостачання�переб�вають���незадо-

вільном��технічном��стані.

При�існ�ючом��стані�системи�теплопостачання�необхідно�відмітити�наявність�дефіцит��тепло-

вої�енер�ії,�розрах�н�овий�обся��я�ої�на�перспе�тив��(станом�на�01.01.2016)�становитиме�1517

Г�ал/�од.,���том��числі�пов’язаний�з�новим�б�дівництвом —�576�Г�ал/�од.�(38,6�%�від�за�ально-

�о�дефіцит�),�для�існ�ючої�заб�дови�при�розрах�н�овій�t�= —22°�C —�941�Г�ал/�од.�(61,4�%).

В�азаний�дефіцит�має�місце�по�відношенню�до�розрах�н�ово�о�теплоспоживання.�Фа�тичні�і�опти-

мальні�обся�и�споживання�теплової�енер�ії�можливо�оцінити�за��мови�стовідсот�ово�о�обладнан-

ня�б�дівель�в�злами�облі���тепла�та�індивід�альними�тепловими�п�н�тами�(з�автоматичним�ре��-

люванням�споживання�теплової�енер�ії),�що,�я��свідчить�зар�біжний�досвід,�дозволить�зменшити

за�альний�рівень�споживання�тепла�житловими�і�нежитловими�б�дин�ами�на�15 —�30�%.

В��мовах�висо�о�о�рівня�централізації��енерації�та�транспорт�вання�теплової�енер�ії�одним�з

проблемних�питань�є�відс�тність�чіт�ої�системи�централізовано�о�збор��даних�про�робот��тепло-

�енер�ючих�пот�жностей,�теплових�та�розподільчих�мереж�та�об’є�тів�системи�теплопостачання

міста,�а�та�ож�даних�про�стан�теплоспоживання,�що�не�дозволяє�ор�аніз�вати�оперативне�та�ефе�-

тивне��правління�всіма�процесами:��енерація —�транспорт�вання —�теплоспоживання.

Врахов�ючи�наведене,�основними�проблемними�питаннями�системи�теплопостачання�та��а-

рячо�о�водопостачання�є:

—�потреба���модернізації��енер�ючо�о�обладнання,�я�е�відпрацювало�свій�рес�рс,�з�ви�о-

ристанням�енер�оефе�тивно�о�обладнання;

—�недостатній�рівень�ви�ористання�альтернативних�і�відновлювальних�видів�палива;

—�незадовільний�технічний�стан�обладнання�теплових�п�н�тів�(теплообмінни�ів�ЦО�та�ГВП,�ре-

��ляторів�температ�ри�та�тис��,�цир��ляційних�ліній�та�насосів),�теплових�мереж�та�цир��ляцій-

них�мереж��арячо�о�водопостачання;

—�недостатній�рівень�оснащеності�теплоспоживаючо�о�обладнання�засобами�автоматизації

з�по�одним�ре��люванням�та�дистанційно�о��онтролю�енер�оспоживання�б�дівель�житлово�о�та

бюджетно�о�се�торів.

Еле�тропостачання

Еле�троенер�етична�система —�це�с�ладний�технічний��омпле�с,�що�с�ладається�з�підсистем,

я�і�пов’язані�між�собою�безперервністю�процес��виробництва,�передачі�та�споживання�еле�тро-

енер�ії.�При�цьом��надійність�енер�осистеми�залежить�від�надійності�о�ремих�підсистем—��енер�-

ючих�джерел,�еле�тричних�мереж��сіх�рівнів�напр��и,�засобів�зв’яз��,�захист�,�автомати�и�тощо.

Еле�тропостачання�міста�здійснюється�від�65�підстанцій�напр��ою�35 —�110��В,�221�розпо-

дільно�о�пристрою�та�3594�трансформаторних�підстанцій�10/0,4��В.�За�альна�довжина��абель-

них�ліній�0,4 —�110��В�становить�понад�11,4�тис.��м,�повітряних —�1,57�тис.��м.

Таблиця�5

Системи електропостачання міста
Найменування об'єкта Од. вим. Кількість Зношеність %

(окремого обладнання)

Підстанцій 110; 35 кВ од. 65 67,7

Розподільних пунктів (РП) 10 кВ од. 221 55,2

Трансформаторних підстанцій 10 кВ од. 3594 65,5

Кабельних ліній 110 кВ Км 96,58 20,7

Кабельних ліній 35 кВ Км 246,69 91,3

Кабельних ліній 10 кВ Км 6106,34 56,1

Кабельних ліній 6 кВ Км 4,49 0,0

Кабельних ліній 0,4 кВ Км 4980,61 64,5

Усього КЛ 0,4 � 110 кВ Км 11434,71 60,2

Повітряних ліній 110 кВ (по колу) Км 378,32 93,6

Повітряних ліній 35 кВ (по колу) Км 77,78 100,0

Повітряних ліній 10 кВ Км 68,38 32,6

Повітряних ліній 0,4 кВ Км 1044,98 45,4

Усього ПЛ 0,4 � 110 кВ Км 1569,46 59,2

Усього ЛЕП 0,4 � 110 кВ Км 13004,17 60,1

2011 2012 2013 2014

Протяжність ветхих та аварійних теплових і парових мереж на кінець року
у двотрубному обчисленні, км

375,5 360,8 303,0 307,6

% до загальної протяжності теплових і парових мереж 15,1 14,6 12,3 10,9



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹36(4806)

12

Одночасно�із�по�іршенням�технічно�о�стан��еле�троенер�етичної�системи���місті�протя�ом

останніх�ро�ів�спостері�алося�значне�збільшення�еле�троспоживання���невиробничій�сфері,�що

є�наслід�ом�інтенсивно�о�б�дівництва�житла,��ромадсь�о-офісних�центрів.�На�підвищення�об-

ся�ів�споживання�еле�тричної�енер�ії�впливає�та�ож�збільшення��іль�ості�поб�тових�еле�тропри-

ладів���домо�осподарствах.

Я�що���1996�році�виміри�еле�трично�о�навантаження�м.�Києва�становили�1193�МВт�взим���і

875�МВт�вліт��,�то�вже���2014�році�б�ло�зафі�совано�ма�симальне�навантаження�2077�та�1449

МВт�відповідно.�За�дев’ятнадцять�ро�ів�приріст�навантаження�за�алом�с�лав�74�%,�або�в�серед-

ньом��3,9�%�на�рі�,�а���центральних�районах�міста —�до�5�%�щоро��.

Наслід�ом�наведених�вище�проблем�став�дефіцит�пот�жностей�пра�тично�по�всій�території

міста�(особливо�Центр,�Нив�и,�Південь —�лівий�та�правий�бере�),�о�рім�Троєщини.

Це�свідчить,�що�основними�проблемними�питаннями�еле�тропостачання���місті�є:

—�недостатня�проп�с�на�здатність�існ�ючих�транзитів�110��В,�що�призводить���дея�их�режи-

мах�до�обмеження�видачі�пот�жності�ТЕЦ-5�і�ТЕЦ-6;

—�зниження�надійності�схеми�еле�тричних�мереж�35 —�110��В���період�ремонтних��ампаній

��зв’яз���з�відс�тністю�резервних�ліній;

—�зношеність��стат��вання�підстанцій,��абельних�ліній,��ом�таційних�апаратів;

—�наднормативне�завантаження�50�відсот�ів�трансформаторів�підстанцій�під�час�аварійно�о

від�лючення�одно�о�з�трансформаторів.

Газопостачання

Система��азопостачання�міста�с�ладається�з�4,835�тис.��м��азопроводів�(��т.�ч.�висо�о�о�тис-

�� —�56,3��м,�середньо�о�тис�� —�1307,3��м,�низь�о�о�тис�� —�3 472,3��м),�6��оловних��азо-

розподільчих�п�н�тів,�557��азорозподільчих�п�н�тів�(��т.�ч.�на�балансі�ПАТ�«Київ�аз» —�190�ГРП),

1077�шафових�розподільчих�п�н�тів�(��т.�ч.�на�балансі�ПАТ�«Київ�аз» —�187�ШРП),�6379��омбі-

нованих�домових�ре��ляторів�тис���(РТ).

Кіль�ість��азифі�ованих�природним��азом��вартир�становить�750,2�тис.,�в�я�их�встановлено

та�е��азове�обладнання:

—��азові�плити —�763,7�тис.�од.;

—�водона�рівачі —�61,4�тис.�од.;

—�поб�тові��азові�лічильни�и —�119,2�тис.�одиниць.

Основними�проблемними�питаннями��азопостачання���місті�є:

—�незадовільний�технічний�стан�техноло�ічно�о��стат��вання�та�б�дівель��азоре��ляторних�п�н�-

тів;

—�необхідність�відновлення�захист���азових�мереж�від��орозії;

—�недостатня��іль�ість�станцій��атодно�о�захист�;

—�необхідність�проведення�заміни�від�лючаючих�пристроїв�на�дворових�вводах�житлових�б�-

дин�ів�на�с�часні���льові��рани;

—�недостатній�рівень�оснащеності�житлово�о�фонд���омерційним�облі�ом��аз�.

Санітарне	очищення	міста

Обся�и�поб�тових�відходів,�що��творюються�на�території�житлово�о�фонд���ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�приватно�о�се�тора�м.�Києва,�с�ладають�3,8�млн.

��б.�м,�або�760�тис.�тонн���рі�,�на�території�підприємств,�ор�анізацій�та��станов —�близь�о�

2�млн.���б.�м,�або�340�тис.�тонн.�За�альний�обся��поб�тових�відходів,�що��творюються�в�м.�Ки-

єві,�с�ладає�близь�о�1,1�млн.�тонн.

Щоденно�з�Києва�вивозиться�близь�о�20,0�тис.���б.�м,�або�3,5�тис.�тонн�сміття�(твердих�по-

б�тових,�роздільно�зібраних,�вели�о�абаритних,�б�дівельних�відходів).

Відходи�вивозяться�до�місць�захоронення�та�знеш�одження,�а�саме:

—�полі�он��твердих�поб�тових�відходів�№ 5�ПрАТ�«Київспецтранс»;

—�полі�он��вели�о�абаритних�та�б�дівельних�відходів�№ 6�ПрАТ�«Київспецтранс»;

—�сміттєспалювально�о�завод��«Енер�ія»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»;

—�сміттєзвалищ�Київсь�ої�області�(Бориспільсь�ий,�Бородянсь�ий,�Броварсь�ий,�Василь�ів-

сь�ий�райони).

У�м.�Києві�розроблено�і�прийнято�2�до��менти,�що�визначають�напрям�и�розвит�����сфері

поводження�з�твердими�поб�товими�відходами:

1.�Про�рама�поводження�з�поб�товими�відходами�в�місті�Києві�на�2010 —�2015�ро�и,�затвер-

джена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�липня�2010�ро���№ 996/4434.

2.�Схема�санітарно�о�очищення�м.�Києва,�затверджена�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�10�люто�о�2014�ро��

№ 193.

Про�рама�с�ладалась�з�двох�етапів�та�б�ла�направлена�на�розв’язання�та�их�основних�зав-

дань:

—�забезпечити�мінімальне��творення�та�зменшити��іль�ість�захоронення�поб�тових�відходів

шляхом�ви�ористання�нових�с�часних�висо�оефе�тивних�методів�їх�збирання,�перевезення,

збері�ання,�перероб�и,�сорт�вання�й��тилізації;

—�розширення�пот�жностей�із�збирання,�за�отівлі�відходів,�їх�ви�ористання�я��вторинної�си-

ровини����осподарсь�ій�діяльності;

—�оновлення��онтейнерно�о��осподарства�та�пар���сміттєвозів,�облашт�вання��онтейнерних

майданчи�ів;

—�впровадження�роздільно�о�збирання�поб�тових�відходів;

—�створення�пот�жностей�з�перероблення�та��тилізації�поб�тових�відходів;

—�створення�нових�та�модернізація�діючих�полі�онів�для�захоронення�відходів�за�с�часною

передовою�техноло�ією.

З�основоположних�рішень���техноло�ії�збор��відходів�про�рама�передбачала�дв�х�онтейнер-

н��систем��збирання�відходів�з�можливістю�надалі�встановити�о�ремі��онтейнери�для�більш

�либо�о�о�відсортов�вання�відходів,�визначала�необхідність�лі�відації�сміттєпроводів,�передба-

чала�європейсь�ий�тип��онтейнерів�з��риш�ою,�що�обмеж�є�потрапляння�воло�и�всередин�

�онтейнерів.

Станом�на�серпень�2015�ро���жоден�із�запланованих�заходів�не�реалізовано���повном��об-

сязі�або�не�реалізовано�вза�алі.�З��сьо�о�спис���завдань�є�тіль�и�система�збирання�полі�онно-

�о��аз��з�виробництвом�еле�тричної�енер�ії.

Внаслідо��описаної�вище�сит�ації���сфері�санітарно�о�очищення�міста�залишились�невирі-

шеними�та�і	проблеми:

—�відс�тність��омпле�сів�з�перероб�и�твердих�поб�тових�відходів;

—�відс�тність�пот�жностей�з�сорт�вання�ТПВ���достатній��іль�ості;

—�недос�оналість�системи�на�опичення,�збирання�та�перероблення�відходів;

—�відс�тність�достатньої��іль�ості��онтейнерів�для�роздільно�о�збор��відходів;

—�незадовільний�стан�пар���сміттєвозів;

—�відс�тність��тилізації�відходів�зелено�о��осподарства.

О�ремо�необхідно�виділити�проблемні�питання�місць�захоронення�та�знеш�одження�відходів:

Полі�он�№ 6�(велио�абаритні�та�б�дівельні�відходи)

—�необхідність�розширення�площі�с�лад�вання�відходів�та�б�дівництво�третьої�чер�и;

—�відс�тність�перероблення�вели�о�абаритних�відходів,�що�надходять�на�полі�он.

Полі�он�№ 5�(змішані�тверді�поб�тові�відходи)

—�змонтоване�на�полі�оні�обладнання�для�очищення�фільтрат��за�своїми�техноло�ічними�та

технічними�хара�теристи�ами�не�забезпеч�є�вирішення�проблеми�очищення�всіх�обся�ів�на�о-

пичено�о�на�полі�оні�та�поточно�о�обся���фільтрат�;

—�майже�вичерпано�рес�рс�захоронення.

Сміттєспалювальний�завод�«Енер�ія»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

—�відс�тність�хімічно�о�очищення�димових��азів�від�о�ислів�азот��NOx,�сірчистих,�хлористих

та�фтористих�з’єднань,�парів�важ�их�металів,�золи�і�твердих�частин,�що�не�відповідає�вимо�ам

європейсь�их�стандартів;

—�недос�оналість�одностадійної�системи��азоочищення�(лише�еле�трофільтри,�я�і�є�зноше-

ними�і�потреб�ють�ре�онстр��ції);

—�відс�тність��о�енерації�та�низь�ий�рівень�ви�ористання�енер�орес�рс��відходів.

Рит�альні	посл�(и

На�сьо�одні���м.�Києві�наліч�ється�29��ладовищ,�з�я�их:

—�від�ритим�для�поховання�є�лише�одне�Північне��ладовище;

—�два��ладовища�(Старообрядне,�Мишоловсь�е)�за�риті;

—�решта��ладовищ�є�част�ово�за�ритими.�На�част�ово�за�ритих��ладовищах�систематично

проводяться�поховання�в�межах�родинних�місць�поховань,�а�та�ож�виділяються�нові�місця�для

поховань��ромадян,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед�Бать�івщиною.

З��сіх�місь�их��ладовищ�лише�два��ладовища�(Північне�та�Південне)�розміщені�в�примісь�ій

зоні,�решта —�в�межах�столиці.

Після�від�риття���1992�році�Південно�о��ладовища�нових�площ�під�поховання�не�відводило-

ся.

Місь�ий��рематорій�з��ол�мбарієм�ф�н�ціон�ють�з�1975�ро��.�За�цей�період�проведено�біль-

ше�220�тис.��ремацій,�захоронено�біля�53�тис.��рн�з�прахом����ол�мбарії.�Вільних�площ�для�по-

ховань��рн�з�прахом�вистачить�на�4-5�ро�ів.�Кремаційне�обладнання�технічно�та�морально�за-

старіло.

Для�забезпечення�меш�анців�столиці�рит�альними�посл��ами�та�предметами�рит�альної�на-

лежності���м.�Києві�ф�н�ціон�ють�дві�рит�альні�сл�жби�СКП�«Спец�омбінат�ПКПО»�і�СКП�«Київ-

сь�ий��рематорій»�та�ДІМ�Л��’янівсь�ий�заповідни�.

РС�СКП�«Спец�омбінат�ПКПО»�надає��омпле�сні�посл��и�з�проведення�поховань,�реаліз�є

предмети�рит�ально�о�призначення,��трим�є�місь�і��ладовища�(на�балансі�28��ладовищ)�та

пар��Вічної�Слави.

РС�СКП�«Київсь�ий��рематорій»�проводить��ремацію�померлих��ромадян,�здійснює�похован-

ня��рн�з�прахом����ол�мбарії,��трим�є�місця�поховання��рн�з�прахом�(�ол�мбарій).

ДІМ�Л��’янівсь�ий�заповідни��здійснює�на�ляд�та�дослідж�є�місця�поховання�відомих�діячів

У�раїни�на�території�Л��’янівсь�о�о��ладовища.

Наразі�проблемою сфери�рит�альних�посл���є�обмеженість�вільних�місць�для�поховання�на

�ладовищах�та����ол�мбарії.

Інженерний	захист	територій

Місто�Київ�історично�знаходиться���зоні�розвит���та�постійної�за�рози�вини�нення�зс�вних

процесів,�що�з�мовлено�с�ладним�рельєфом,��еоло�ічними�та��ідро�еоло�ічними��мовами,�а

та�ож�техно�енним�навантаженням�на�нав�олишнє�середовище.�Більша�частина�міста�розта-

шована�на�висо�ом��(від�104�до�196�м�над�рівнем�моря)�правом��березі�Дніпра —�Київсь�ом�

плато,�порізаном����стою�сіт�ою�ярів�на�о�ремі�височини�та��ори-останці:�Печерсь�і�па�орби,

Старо�иївсь�а,�Ще�авиця,�Хоревиця,�Лиса,�Чорна,�Батиєва��ори�та�інші.�Та�ож�хара�терними

рисами�рельєф��Правобережжя�є�яри�(Бабин,�Протасів,�Кмитів,�Смородинсь�ий�тощо).�Менша

частина�міста�лежить�на�низинном��лівом��березі�Дніпра.

Неможливо�повністю�захистити�зс�вонебезпечні�ділян�и�схилів�від�не�ативно�о�вплив��при-

родних�фа�торів.�Водночас,�для�йо�о�зниження�та�попередження�а�тивізації�зс�вів�застосов�ю-

ться�засоби�інженерно�о�захист�,�спрямовані�на�послаблення�ерозійних�процесів,�переплан�-

вання�поверхні,�виполож�вання�і�дрен�вання�схилів,�меліорацію�ґр�нтів,�ре��лювання�поверх-

нево�о�силово�о�сто��,�механічно�о��трим�вання�ґр�нтових�мас�на�схилах�підпірними�стінами,

палями�та�іншими�інженерними�спор�дами.

За�альна�площа�зс�вних�зон�міста�с�ладає�близь�о�4000��а,�де�розташовано�понад�130�зс�-

вонебезпечних�діляно�,�я�і�наразі�стабіліз�ють�33��м�підпірних�стіно�.�Інженерні�протизс�вні

спор�ди�почали�зводитися�на��р�тих�схилах�Дніпра�ще�в�XII�столітті�при�розб�дові�Києво-Пе-

черсь�ої�лаври.�А�тивізація��равітаційних�процесів���др��ій�половині�XIX�століття�б�ла�ви�ли�а-

на�шт�чними�змінами��ідроло�ічно�о�режим��Дніпра,�інтенсивною�заб�довою�схилів�і�спор�-

дженням�відповідних��ом�ні�ацій.

С�часна�а�тивізація��равітаційних�процесів���місь�ій�зс�вонебезпечній�зоні,�що�має�с�ладний

ерозійно�розчленований�рельєф,�спрово�ована�масовою�заб�довою�схилів�р.�Либідь,�малих�рі-

чо��і��р�пних�бало��(Совсь�а,�К�чмин�Яр,�Воздвиженсь�а�бал�а,�Бо��славсь�а�бал�а,�К�дряв-

сь�ий��звіз).�В�останні�ро�и�спостері�аються�процеси�сповзання�схилів��орінно�о�плато�під�дією

підрізання,�пор�шення�дренаж�,�надмірно�о�навантаження�б�дівельними�об’є�тами�на�та��зва-

них�Київсь�их��орах�(Батиєва,�Зам�ова,�Ба�ринова,�Лиса,�Черепанова�тощо).

Наразі��ом�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Спеціалізоване��правління�протизс�вних�підземних�робіт»�є�єди-

ною�ор�анізацією,�я�а�здійснює�поточний�ремонт�та��триманням�протизс�вних��ідротехнічних

спор�д�м.�Києва�я��підземних,�та��і�тих,�що�знаходяться�на�поверхні.

На�цей�час���місті�Києві�зб�довано�та�на�балансі�підприємства�переб�ває�868�одиниць��ідро-

технічних�спор�д�протяжністю�223,5��м,���том��числі:

—�дренажно-штольневі�системи —�77448,4�м.�п.;

—�дренажі�міл�о�о�заля�ання�(�олодязі�до�2�м) —�9906,1�м.�п.;

—�лот�и�та�від�риті�водосто�и —�27856,9�м.�п.;

—�підпірні�стін�и�довжиною —�32288,5�м.�п.;

—�водосто�и�дренажі�та�дощові��оле�тори�за�рито�о�тип� —�61492,5�м.�п.,�я�і�розташовані

на�правом��березі�річ�и�Дніпро���Печерсь�ом�,�Подільсь�ом�,�Шевчен�івсь�ом�,�Голосіївсь�о-

м�,�Солом’янсь�ом��районах�на�території�Свято-Успенсь�ої�Києво-Печерсь�ої�лаври,�пар���Віч-

ної�Слави,�М�зею�Вели�ої�Вітчизняної�війни,�Пар�ової�доро�и,�Хрещатиць�о�о�пар��,�Місь�о�о

сад�,�Ас�ольдової�мо�или,�Маріїнсь�о�о�пар��,�Наддніпрянсь�о�о�шосе,�Набережно�о�шосе,�бі-

ля�сходів�Ма�деб�рзь�о�о�права,�Вид�биць�о�о�монастиря,�Володимирсь�ої��ір�и,�Петровсь�ої

алеї,�на�в�л.�Вели�ій�Житомирсь�ій�та�Пейзажній�алеї,�Фестивальній�алеї,�Батиєвій��орі,�в�ли-

цях�Кайсарова,�Радчен�а,�Нижньоюр�івсь�ій�та�інших.

Основною
проблемою ��сфері�інженерно�о�захист��територій�є�те,�що�більшість��ідротех-

нічних�спор�д�зб�довано���період�з�1960�по�2000�рі�,�дренажно-штольневі�системи�знаходять-

ся�на��либині�від�10�до�40�метрів�під�землею�і�пост�пово�р�йн�ються.�Крім�то�о,�в�останні�ро�и

здійснювалась�інтенсивна�заб�дова�зс�вної�і�зс�вонебезпечної�зони�міста,�підвищилось�антро-

по�енне�навантаження�на�територію,�збільшилась��іль�ість�аварійних�сит�ацій�на�зношених�ме-

режах�водопостачання�та�водовідведення,�що�призводить�до�вимивання�ґр�нт��та�збільшення

ло�альних�зс�вів.

З�ідно�з�рез�льтатами�обстеження�та�постійним�моніторин�ом�стан��зс�вної�і�зс�вонебез-
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печної�зони�міста�на�цей�час�зафі�совано�близь�о�130�аварійних�і�передаварійних�діляно��те-

риторії�і�об’є�тів�(більше�4000��а�території�міста),�з�них�47�діляно��а�тивіз�валися���2013�році,

12-ти�надано�стат�с�надзвичайної�сит�ації.

Стан	ви�онання	місь�их	цільових	про(рам,	спрямованих	на	розвито�	житлово-�ом�-

нально(о	(осподарства	міста	Києва

Ре�іональна�про�рама�підвищення�енер�оефетивності�на�2011 —�2015�рои�для�міста�Києва,

азатверджена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро���№ 387/6603.

За�даними�моніторин��,�що�проводиться�відповідальними�ви�онавцями,�стан�ви�онання�Про-

�рами�по�різних�напрям�ах��оливається�від�0,4�%�до�83,3�%.�Середньозважений�відсото��ви-

�онання�Про�рами —�40�%,�а�без�врах�вання�ор�анізаційних�заходів�відсото��ви�онання�відпо-

відає�25�%.

Ре�іональна�про�рама�модернізації�ом�нальної�теплоенер�етии�та�системи�теплопоста-

чання�м.�Києва на�2011 —�2015�ро�и,�затверджена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29��р�д-

ня�2011�ро���№ 1007/7243.

Стан�ви�онання�Про�рами�по�різних�напрям�ах��оливається�від�5�%�до�30�%.�Середньозва-

жений�відсото��ви�онання�Про�рами —�12�%.

Місьа�цільова�про�рама�«Гаряча�вода���місті�Києві»�на�2011 —�2015�рои,�затверджена�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�травня�2011�ро���№ 200/5587.

Через�відс�тність�фінанс�вання�Про�рама�не�реалізована.

Про�рама�реформ�вання�і�розвит��житлово-ом�нально�о��осподарства�міста�Києва�на

2010 —�2014�рои, затверджена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�16�вересня�2010�ро��

№ 12/4824.

В�цілом��через�недостатність�фінансово�о�забезпечення�реалізація�Про�рами�оцінюється�на�30�%.

Про�рама�поводження�з�твердими�поб�товими�відходами�в�місті�Києві�на�2010 —�2015�рои,

азатверджена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�липня�2010�ро���№ 996/4434.

Ефе�тивність�ви�онання�Про�рами�є�незадовільною�та�с�ладає�3�%.

Через�відс�тність��омпле�сно�о�підход��до�розвит���житлово-�ом�нально�о��осподарства

міста�Києва�та�відс�тність�джерел�для�самофінанс�вання�житлово-�ом�нально�о��осподарства

залишається�низь�им�технічний�стан�виробничих�пот�жностей�цьо�о�важливо�о�се�тора�та�ви-

со�им�рівень�їх�аварійності,�питомих�і�непрод��тивних�витрат�матеріальних�й�енер�етичних�ре-

с�рсів.

Ці�обставини�з�мовили�необхідність�пош��ів�нових��онцепт�альних�положень,�я�і�по�ладені

в�основ��Компле�сної�цільової�про�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�розвит���житло-

во-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�на�2016 —�2020�ро�и,�в�рез�льтаті�реалізації�я�ої

можна�розробити��осподарсь�ий�механізм,�що�забезпечить�вихід��ал�зі�із�системної�соціаль-

но-е�ономічної��ризи,�за�ладе�основ��її�динамічно�о�розвит��.

МЕТА
ПРОГРАМИ

Мета�Компле�сної�цільової�про�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�розвит���житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�на�2016 —�2020�ро�и�(надалі —�Про�рама)�поля�ає��

забезпеченні�надійно�о�ф�н�ціон�вання�житлово-�ом�нально�о��осподарства�м.�Києва�на�заса-

дах�енер�озбереження,�задоволенні�потреб�споживачів���житлово-�ом�нальних�посл��ах,�запо-

бі�анні�вини�ненню�надзвичайних�сит�ацій,�що�пов’язані�з�ф�н�ціон�ванням�систем�життєзабез-

печення�м.�Києва.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ 
ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв’язання�проблеми�надійно�о�та�енер�оощадливо�о�ф�н�ціон�вання�житлово-�ом�нально-

�о��осподарства�баз�ється�на�запровадженні�про�рамно-цільово�о�метод�,�основним��онцеп-

том�я�о�о�є��з�одження�шляхів�і�заходів�розвит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�та�під-

вищення�її�енер�оефе�тивності�за�напрямами,�пріоритетними�завданнями,�ви�онавцями�і�ре-

с�рсами.

Про�рамою�передбачені�наст�пні�шляхи�розв’язання�проблемних�питань���сферах:

Житловий	фонд

Ос�іль�и�відповідно�до�за�онодавчих�змін���житлово-�ом�нальном���осподарстві�роль�дер-

жави�стає�менше,�а�рин�ових�механізмів —�все�більше,�Про�рамою�передбачено�впроваджен-

ня�енер�оефе�тивних�заходів,�здійснення��апітальних�ремонтів���житловом��фонді,�облашт�-

вання�дитячих,�спортивних�майданчи�ів�на��мовах�співфінанс�вання,�а�та�ож�здійснення�замі-

ни�або�модернізації�ліфтів�на��мовах�співфінанс�вання�починаючи�з�2017�ро��.�Механізм�реалі-

зації�спільно�о�фінанс�вання�встановлює�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація)�за�по�одженням�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Реалізація���2015�році�про�рами�співфінанс�вання�по�азала�значн��заці�авленість�меш�ан-

ців�ба�ато�вартирних�б�дин�ів���впровадженні�спільних�з�містом�енер�оефе�тивних�заходів.

Водночас�місто�при�реалізації�цієї�про�рами�має�не�тіль�и�зворотний�зв’язо��від�відповідаль-

них�власни�ів,�а�й�роз�міння�то�о,�що�більш��підтрим���потрібно�надавати�саме�тим�меш�ан-

цям,�я�і�дбайливо�та�відповідально�ставляться�до�сво�о�власно�о�та�спільно�о�майна —�ба�а-

то�вартирно�о�б�дин��.�Про�рамою�передбачено�поширення�зазначеної�пра�ти�и�на�інші�сфе-

ри,�пов’язані�із��триманням�та�оновленням�житлово�о�фонд�,�а�саме:�здійснення��апітальних�ре-

монтів,�замін��ліфтів�та�облашт�вання�дитячих,�спортивних�майданчи�ів�та�приб�дин�ової�те-

риторії�з�пріоритетним�наданням�містом��оштів�б�дин�ам�з�ор�анізованим,�ефе�тивним�влас-

ни�ом,�тобто�тим,�де�створені�та�діють�ОСББ,�ЖБК�або�представниць�і�ор�ани�співвласни�ів,

створені���відповідності�до�чинно�о�за�онодавства.

Додат�овим�механізмом�допомо�и�меш�анцям���проведенні�енер�оефе�тивних�заходів���б�-

дин�ах�є�реалізація�постійно�діючої�та�пріоритетної�про�рами�відш�од�вання�частини�тіла��ре-

дитів,�що�надаються�об’єднанням�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�і�житлово-б�дівель-

ним��ооперативам�на�впровадження�енер�оефе�тивних�заходів�з��теплення�стін�б�дин�ів,�під-

ло�и,��орищ�та�дахів;�встановлення�енер�озбері�аючих�вентиляційних�систем;�встановлення�та

заміна�ві�он,�вхідних�дверей�та�ві�онно-бал�онних��онстр��цій;�встановлення�та�ре�онстр��ція

еле�троопалення�за�енер�оощадними�техноло�іями;�встановлення�та�ре�онстр��ція�індивід�-

альних�систем�опалення;�ви�ористання�альтернативних��аз��джерел�енер�ії.

Та�ий�механізм�дозволить�відш�одов�вати��ошти�за�проведення�робіт�ор�анізованим��оле�-

тивним�власни�ам,�я�і�ви�он�ють�роботи���ба�ато�вартирних�б�дин�ах�ОСББ�та�ЖБК.�У�рам�ах

цієї�про�рами�передбачається��омпенс�вати�частин��тіла��редит�.

Крім�то�о,�Про�рамою�передбачено�надання�фінансової�підтрим�и�для�створення�об’єднань

співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�на��мовах,�визначених�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�за�по�одженням�з�постійною��о-

місією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер-

�етично�о��омпле�с�.

Та�ож�наразі�опрацьов�ється�механізм�фінансової�підтрим�и�малозабезпечених��ате�орій�на-

селення�з�метою�надання�безповоротної�фінансової�допомо�и�тим�меш�анцям,�я�і�не�мають

змо�и�фінанс�вати�енер�оефе�тивні�заходи���ба�ато�вартирних�б�дин�ах.

Додат�овим�заходом�підтрим�и��ромади�в�модернізації�б�дин�ів�є�співвфінанс�вання�за�ра-

х�но���оштів�місь�о�о�бюджет��та�співвласни�ів�б�дин���робіт�з�модернізації�ліфтово�о��оспо-

дарства.�Першочер�овим��ро�ом�на�етапі�реалізації�Про�рами�заплановано�проведення�аналі-

з��оцін�и�роботи�ліфтово�о��осподарства�для�визначення�об’є�тів,�я�і�потреб�ють�першочер-

�ової�заміни�або�модернізації�ліфтів,�вид��та�обся�ів�робіт.

Та�ож�значна��ва�а���Про�рамі�приділяється��омфорт��приб�дин�ової�території,�влашт�ван-

ню�на��мовах�співфінанс�вання,�за�рах�но���оштів�місь�о�о�бюджет��та�співвласни�ів�б�дин��,

дитячих�та�спортивних�майданчи�ів�та�ремонт��між�вартальних�проїздів.

Приб�дин�ові�території,�двори —�важливий�елемент�місь�о�о�простор�,�я�ий�дозволяє�меш-

�анцям�(особливо�ба�ато�вартирних�б�дин�ів)�відч�ти�взаємозв’язо��з�природою,�відпочити,

поспіл��ватись�з�с�сідами�тощо.

Саме�том��в�2015�році�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�вже�впровадже-

но�прое�ти�з��омпле�сно�о�бла�о�строю�приб�дин�ових�територій.

Щоро���в�рам�ах�Про�рами�б�де�проведено��апітальний�ремонт,�замін��та�модернізацію�150

ліфтів,�відновлення�20�тисяч��в.�м�асфальтово�о�по�риття�приб�дин�ових�територій�житлових

б�дин�ів�та�між�вартальних�проїздів�та�облашт�вання�160�одиниць�і�рових�та�спортивних�май-

данчи�ів.

Та�ож���2015�році�запроваджено�дієвий�механізм��онтролю�меш�анцями�за�проведенням�ро-

біт��апітально�о�хара�тер�,�в�том��числі�із�зал�ченням�ор�анів�самоор�анізації�населення�до

приймання�робіт.�Владою�міста�запроваджено�збір�та��за�альнення�ініціатив�територіальної

�ромади�щодо�заходів,�я�і�вважають�за�необхідне�здійснити�меш�анці�о�ремо�о�мі�рорайон��в

поточном��та�наст�пних�ро�ах.�Та�і�ініціативи�відображено�на�інтера�тивній��арті,�я�а�переб�-

ває�в�від�ритом��дост�пі�на�офіційном��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва.

Для�створення��он��рентно�о�середовища�на�рин���надання�посл���з��правління�ба�ато�вар-

тирними�б�дин�ами�заходами�Про�рами�передбачено�запровадження�навчання��правителів

ба�ато�вартирних�б�дин�ів�та�надання�методичної�допомо�и�ор�анізованим�б�дин�овим��ро-

мадам���процесах�обрання��правителя�та�здійснення�дієво�о��онтролю�за�я�істю�надання�по-

сл���з��тримання�житлово�о�фонд�.

Б�дин�и	бюджетної	сфери,	що	фінанс�ються	з	бюджет�	міста	Києва

Для�підвищення�енер�етичної�ефе�тивності�б�дин�ів�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з

бюджет��міста�Києва,�Про�рамою�передбачено�запровадження�основних�с�ладових�ефе�тив-

ної�політи�и�енер�озбереження:

—�с�орочення�споживання�енер�етичних�рес�рсів�та�їх�заміщення�альтернативними�і�віднов-

люваними�джерелами�енер�ії;

—�підвищення�ефе�тивності�роботи�основно�о�енер�етично�о�обладнання;

—�забезпечення�оперативно�о�облі���та�аналіз��енер�оспоживання;

—�по�ращення�поінформованості�та�обізнаності�основних�споживачів�енер�ії���методах�та

техноло�іях�енер�озбереження.

З�метою�ви�онання�заходів,�направлених�на�с�орочення�споживання�енер�оносіїв�та�забез-

печення�нормативно�о�рівня��омфорт�,�Про�рамою�передбачається:

—�поліпшення�теплотехнічних�по�азни�ів�о�ородж�вальних��онстр��цій�б�дівель�шляхом�здійс-

нення�робіт�із�термосанації�б�дівель;

—�відновлення�нормативно�о�рівня�освітленості�в��чбових�приміщеннях�за�ладів�шляхом�мо-

дернізації�систем�освітлення�із�встановленням�с�часних�освітлювальних�елементів;

—�модернізація���хонно�о�обладнання�харчобло�ів�бюджетних�за�ладів.

Для�проведення�робіт�із�термосанації�б�дівель�попередньо�план�ється�розроб�а�прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�(далі —�ПКД)�для�визначено�о�перелі���б�дівель,�що�поб�довані�за

типовими�прое�тами,�та�переведення�зазначеної�ПКД���прое�ти�повторно�о�ви�ористання�із

подальшим�ви�онанням�б�дівельно-монтажних�робіт.

При�цьом��план�ється�зал�чати�та�і�джерела�фінанс�вання�на�реалізацію�заходів�із�термоса-

нації:

—��ошти�міжнародних�фінансових�ор�анізацій�на��мовах�співфінанс�вання�з�місь�о�о�бюдже-

т��для�за�ладів,�в�я�их�базовий�рівень�енер�оспоживання�(рівень�споживання�за��мов�дотри-

мання�санітарних�норм)�значно�вищий�фа�тично�о�рівня;

—��ошти�приватних�інвесторів,�зо�рема�енер�осервісних��омпаній�(ЕСКО)�(наразі�очі��ється

а�тивізація�рин���ЕСКО-�омпаній���зв’яз���із�прийняттям�відповідних�за�онодавчих�а�тів),�для

за�ладів�із�незначним�відхиленням�базово�о�рівня�від�фа�тично�о�енер�оспоживання,�що�за-

безпечить�більш��рентабельність�та�их�прое�тів�і�заці�авленість�інвесторів���їх�фінанс�ванні.

До�2020�ро���план�ється�модерніз�вати�системи�освітлення���всіх�освітніх�за�ладах�міста�із

зал�ченням�фінансових�рес�рсів���рам�ах�державних�цільових�про�рамах�та�інших�джерел�фі-

нанс�вання,�а�та�ож�замінити�промислові�еле�тричні�плити�в�бюджетних�за�ладах�міста�на�но-

ві�енер�оефе�тивні�за�рах�но���оштів�місь�о�о�бюджет�.

Про�рамою�та�ож�передбачено�ремонт�та�відновлення�роботи�мод�льних�індивід�альних�теп-

лових�п�н�тів�(далі —�МІТП),�обладнання�я�их�вийшло�із�лад�.�За�алом�передбачається�віднов-

лення�понад�530�МІТП,�що�дозволить�дося�ти�значно�о�с�орочення�споживання�теплової�енер-

�ії�за�рах�но��ефе�тивно�о�ре��лювання�теплово�о�пото���в�залежності�від�по�одних��мов�та

режим��ви�ористання�б�дівлі.

О�рім�то�о,�основою�для�с�орочення�понаднормових�витрат�енер�ії�та�дося�нення�висо�их

по�азни�ів�енер�етичної�ефе�тивності�б�дівель�є�забезпечення�оперативно�о�аналіз��енер�о-

споживання.�З�цією�метою�Про�рамою�передбачено�впровадження�системи�дистанційно�о�ана-

ліз��та�облі���енер�оспоживання���понад�1200�за�ладах�бюджетної�сфери�міста.�Фінанс�вання

зазначених�заходів�передбачається�здійснити�за�рах�но���оштів�місь�о�о�бюджет�.

В��мовах�значної�залежності�У�раїни�від�імпортовано�о�природно�о��аз��та�постійно�о�зрос-

тання�йо�о�вартості�реалізація�заходів�із�заміщення�ви�ористання�природно�о��аз��альтерна-

тивними�та�відновлюваними�джерелами�енер�ії�та�ож�є�одним�із�пріоритетних�завдань�Про�ра-

ми.�Зо�рема�передбачається�реалізація�заходів�з�ре�онстр��ції�систем��арячо�о�водопостачан-

ня�за�ладів�бюджетної�сфери�із�застос�ванням�відновлюваних�джерел�енер�ії�шляхом�встанов-

лення�сонячних��оле�торів.

План�ється,�що�захід�б�де�реалізов�ватися�на�об’є�тах�із�значним�навантаженням�на�потре-

би��арячо�о�водопостачання —�об’є�ти�оснащені�басейнами.�Додат�овий�е�ономічний�ефе�т�б�-

де�дося�атися�за�рах�но��забезпечення�рецир��ляції�та�очист�и�води�в�басейнах.�На�реаліза-

цію�зазначених�заходів�план�ється�зал�чати��ошти�міжнародних�фінансових�ор�анізацій�та�при-

ватних�інвесторів�на��мовах�співфінанс�вання�з�місь�о�о�бюджет�.

Та�ож�необхідно�врах�вати,�що�реалізації�енер�оефе�тивних�прое�тів�має�перед�вати�енер-

�етичний�а�дит,�я�ий�є�основою�для�визначення�перелі���доцільних�заходів�і�обся�ів��оштів,�що

необхідні�на�їх�реалізацію.�Слід�та�ож�зазначити,�що�наявність�енер�етично�о�а�дит��зазвичай

є�обов’яз�овою��мовою�для�зал�чення��оштів�міжнародних�фінансових�ор�анізацій.

Врахов�ючи�значн���іль�ість�б�дівель���місті�Києві�та�необхідність�періодично�о�оновлення

рез�льтатів�а�дитів�(��зв’яз���зі�зміною�вхідних�параметрів�розрах�н�ів),�пропон�ється�розро-

бити�онлайн-прод��т�для�проведення�енер�етичних�а�дитів�із�від�ритим�дост�пом�для�заці�ав-

лених�осіб.�Зазначена�про�рама�дозволить:

—�забезпечити�одна�овий�ал�оритм�проведення�розрах�н�ів;
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—�визначати�обґр�нтовані�базові�рівні�енер�оспоживання�б�дівель;

—�створити�єдин��баз��енер�опаспортів�б�дівель�з�можливістю�подальшо�о�їх�ранж�вання

за�визначальними��ритеріями�(по�азни�ами�питомо�о�енер�оспоживання,��лас��енер�оефе�тив-

ності,�потенціал��е�ономії,�термін��о��пності�інвестицій�тощо)�для�форм�вання�інвестиційних

про�рам�міста;

—�автоматично�отрим�вати�а�т�алізовані�звіти�з�енер�етичних�а�дитів�для�їх�представлення

інвесторам�та�іншим�заці�авленим�с�б’є�там.

З�метою�забезпечення�інформаційно-�онс�льтативної�підтрим�и�з�питань�енер�оефе�тивно-

сті,�впровадження��ращих�енер�озбері�аючих�пра�ти��та�новітніх�енер�оефе�тивних�техноло�ій

Про�рамою�передбачено�створення�Центр��енер�оефе�тивності.

План�ється,�що�на�базі�Центр��б�д�ть�проводитися�тренін�и�та�семінари�з�метою�поширен-

ня�знань�про�оптимальні�можливості�зменшення�витрат�на�енер�озабезпечення�підприємств

для�працівни�ів��ом�нальних�і�державних,�бюджетних��станов,�я�і�відповідають�за�ви�онання

заходів�місь�ої�про�рами�енер�озбереження�та�а�тивно�о�населення.

На�йо�о�створення�план�ється�зал�чити��ошти�міжнародних�фінансових�ор�анізацій�на��мо-

вах�співфінанс�вання�з�місь�о�о�бюджет�.

Рез�льтатом�реалізації�запропонованих�Про�рамою�заходів���за�ладах�бюджетної�сфери�міс-

та�б�де�с�орочення�споживання�енер�етичних�рес�рсів�та�видат�ів�місь�о�о�бюджет��на�енер-

�озабезпечення�за�ладів�бюджетної�сфери;�створення�сприятливих��мов�для�роботи�та�навчан-

ня�меш�анців�міста;�зменшення�не�ативно�о�вплив��об’є�тів�енер�ети�и�на�дов�ілля�та�підви-

щення�ефе�тивності�енер�етично�о�се�тора�міста.

Розрах�н�ова�е�ономія�енер�ії,�що�б�де�дося�н�та�після�ви�онання�цих�заходів�Про�рами,�пе-

ревищ�є�130�тис.�МВт·�од.,�що����азовом��е�віваленті�с�ладає�біля�14�млн.���б.�м�природно�о

�аз�.

Водопостачання

На�сьо�одні�питання�розвит���та�технічно�о�переоснащення�системи�централізовано�о�водо-

постачання�виріш�ються�в�рам�ах�Цільової�про�рами�«Питна�вода�міста�Києва�на�2011 —�2020

ро�и»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�листопада�2010�ро���№ 220/5032,

мета�я�ої�поля�ає�в�задоволенні�потреб�споживачів���питній�воді��арантованої�я�ості�відповід-

но�до�вимо��чинних�нормативних�до��ментів�за�дост�пною,�е�ономічно�обґр�нтованою�ціною,

забезпеченні�стало�о�збалансовано�о�розвит���систем�централізовано�о�і�децентралізовано-

�о�питно�о�водопостачання�м.�Києва,�підвищенні�рівня�безпе�и�об’є�тів�водопостачання,�а�та-

�ож�раціонально�о�ви�ористання,�збереження�та�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища.

Врахов�ючи�зміни,�внесені�до�за�онів�У�раїни�«Про�питн��вод��та�питне�водопостачання»,

«Про�За�альнодержавн��цільов��про�рам��«Питна�вода�У�раїни»�на�2011 —�2020�ро�и»,�перед-

бачено��ори��вання�Цільової�про�рами�«Питна�вода�міста�Києва�на�2011 —�2020�ро�и»�з�метою

а�т�алізації�завдань�та�заходів���сфері�питно�о�водопостачання.

Відновлення�роботи�непрацюючих�34�бюветних��омпле�сів��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�план�ється�здійснити�шляхом��апітально�о�ремонт��індивід�альних

свердловин�малої�пот�жності.

З�метою�приведення�до�належно�о�технічно�о�стан��всіх�бюветних��омпле�сів�передбачає-

ться�продовжити�робот��по�зарах�ванню�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�бюветів,�я�і�б�ли�поб�довані���мин�лі�ро�и�та�не�введені�в�е�спл�атацію�в��становле-

ном��поряд��,�з�подальшим�ви�онанням�робіт�з�їх��апітально�о�ремонт�.

Водовідведення

Для�по�ращення�стан���аналізаційних�мереж�Про�рамою�передбачено�ре�онстр��цію�водо-

провідно-�аналізаційно�о��осподарства�міста.�Рентабельність�підприємства���сфері�водопос-

тачання�та�водовідведення�план�ється�залишити�на�поточном��рівні,�я�ий�передбачений�чин-

ним�за�онодавством,���зв’яз���з�чим�більшість�заходів�з�ре�онстр��ції�системи��аналіз�вання

міста�б�де�ви�онано�за�рах�но���оштів�місцево�о�бюджет�.

З�метою�недоп�щення�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�заплановано�продовження�б�дів-

ництва�др��ої�нит�и�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�діаметром�3200�мм,�довжи-

ною�9,7��м�та�проведення�ре�онстр��ції�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора.

Питання�ре�онстр��ції�Бортниць�ої�станції�аерації�виріш�ються�шляхом�реалізації�прое�т��за

рах�но��зал�чення��оштів��ряд��Японії�на�за�альн��с�м��870�млн.�доларів.�Про�рамою�перед-

бачено�реалізацію�та�их�заходів:

—�ре�онстр��ція�спор�д�першої�чер�и�Бортниць�ої�станції�аерації�на�в�л.�Коле�торній,�1-а�в

Дарниць�ом��районі�(I�чер�а�б�дівництва.�Насосна�станція�першо�о�підйом�);

—�ви�онання�під�отовчих�робіт�п’ято�о�п�с�ово�о��омпле�с��(перша�чер�а)�прое�т��ре�он-

стр��ції�Бортниць�ої�станції�аерації;

—�ре�онстр��ція�спор�д�очист�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�дівництво�техноло�ічної�лінії

по�обробці�та��тилізації�осадів�Бортниць�ої�станції�аерації�(1�чер�а�б�дівництва,�1 —�4�п�с�ові

�омпле�си).

Проблеми�аварійних�та�зношених�мереж�план�ється�вирішити�шляхом�проведення�ре�он-

стр��ції�існ�ючих�та�б�дівництва�нових�об’є�тів.�Зо�рема�передбачено�здійснити:

—�ре�онстр��цію��аналізаційних��оле�торів�з�метою�запобі�ання�вини�ненню�аварійних�си-

т�ацій�(в�л.�Стецен�а,�в�л.�Де�тярен�а,�в�л.�Л�начарсь�о�о,�в�л.�Лебедєва,�в�л.�Зодчих,�в�л.

Борща�івсь�а,�в�л.�Леніна,�в�л.�Б�тлерова,�просп.�Комарова,�Південно-Західний��аналізацій-

ний��оле�тор,�Позня�івсь�ий��аналізаційний��оле�тор,�Мостиць�ий��аналізаційний��оле�тор,

просп.�Правди,�в�л.�Бережансь�а,�від�в�л.�Полярної�до�в�л.�Л��ової�та�інші);

—�ре�онстр��цію�самопливних��аналізаційних��оле�торів�(в�л.�Шліхтера,�Ка�нась�ий��оле�-

тор,�III�чер�а�Ново-Дарниць�о�о��оле�тора,�в�л.�Борща�івсь�а,�від�в�л.�Здолб�нівсь�ої�до�прос-

пе�т��Бажана,�в�л.�Дніпродзержинсь�а,�в�л.�Гайдара,�Голосіївсь�ий��аналізаційний��оле�тор�та

інші);

—�б�дівництво�нових�самопливних��аналізаційних��оле�торів�(в�л.�Стецен�а,�від�Мостиць�о-

�о��аналізаційно�о��оле�тора�до�Головно�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора,�Південно-За-

хідний��аналізаційний��оле�тор�(I —�IV�п�с�ові��омпле�си);

—�б�дівництво�та�ре�онстр��цію�напірних��оле�торів�(від�КНС�«П�ща-Водиця»�до�в�л.�Газо-

проводної,�КНС�«Ново-Подільсь�а» —�др��а�нит�а,�пере�лючення�КНС�«Наводниць�а»�в�розван-

таж�вальний��оле�тор,�пере�лючення�КНС�«Мишолов�а»�в�розвантаж�вальний��оле�тор,�пере-

�лючення�КНС�«Ми�ільсь�а�Борща�ів�а-2»�в�Південно-Західний��оле�тор,�ре�онстр��ція�третьої

нит�и�КНС�«Оболонсь�а»,�КНС�«Перемо�а» —�др��а�нит�а,�КНС�«Конча-Заспа-6»,�б�льв.�Лесі

У�раїн�и,�в�л.�Урлівсь�а,�від�в�л.�Здолб�нівсь�ої�до�в�л.�А.�Ахматової�та�інші);

—�ре�онстр��цію�дю�ерних�переходів�через�р.�Дніпро�(7�х�1420�м)�довжиною�6,6��м.

Проведення�робіт�з�б�дівництва�та�введення�в�е�спл�атацію�самопливно�о��аналізаційно�о

�оле�тора�на�в�л.�Стецен�а�довжиною�3,2��м�дозволить�вивести�з�е�спл�атації�аварійн��КНС�«Нив-

�и».�Б�дівництво�та�введення�в�е�спл�атацію��оле�тора�на�масиві�Феофанія�довжиною�3,95��м

та�ре�онстр��ція��аналізаційної�насосної�станції�«Метроло�ічна»�дозволить�забезпечити�відве-

дення�сто�ів�від�масив��Феофанія,�я�е�наразі�ви�он�ється�за�тимчасовою�схемою,�що�приво-

дить�до�додат�ових�енер�озатрат�і�значно�зниж�є�надійність��аналіз�вання�цьо�о�район�.

Для�поліпшення�системи�водовідведення�та�зменшення�енер�овитрат�передбачено�ре�он-

стр��цію��аналізаційних�насосних�станцій�з�впровадженням�енер�озбері�аючих�техноло�ій�(«Мет-

роло�ічна»,�«Р�санів�а»,�«Ми�ільсь�а�Борща�ів�а-1»,�«Оболонсь�а»,�«Ново-Подільсь�а»,�«Водо-

пар�»,�«Наводниць�а»,�«Мишолов�а»�та�інші).

З�метою�розвит���місь�ої�централізованої�системи�водовідведення�заплановано�продовжи-

ти�б�дівництво�системи�відведення�сто�ів�житлових�масивів�малоповерхової�заб�дови�приват-

но�о�се�тора.

Головним�в�ор�анізації�водовідведення�в�м.�Києві�є�розділення�стічних�вод�правобережної�та

лівобережної�частин�міста.�Для�цьо�о�передбачено�розроблення�техні�о-е�ономічно�о�обґр�н-

т�вання�розміщення�правобережних�очисних�спор�д�з�метою�представлення�прое�т��на�інвес-

тиційний��он��рс.

Розрах�н�ова�річна�е�ономія�еле�троенер�ії,�що�б�де�дося�н�та�після�ви�онання�цих�заходів

Про�рами,�перевищ�є�38�ГВт·�од.,�що�с�ладає�майже�10�%�від�річно�о�споживання.

Теплопостачання

З�метою�розвит���системи�теплопостачання�м.�Києва,�її�оптимізації�та�с�орочення�споживан-

ня�природно�о��аз��для�виробництва�теплової�енер�ії�заплановано�низ���заходів�з�модерніза-

ції�джерел�тепло�енерації:

—�ре�онстр��ція�15��отелень�з�встановленням�ре��люючих��ідром�фт�на�насосном��облад-

нанні,�д�ттьових�вентиляторах�та�димососах;

—�модернізація�5�об’є�тів�теплопостачання�з�встановленням�тепло�тилізаторів;

—�ре�онстр��ція�систем�теплопостачання�житлових�б�дин�ів�шляхом�заміни�вб�дованих��о-

телень�на�мод�льні�(в�л.�Львівсь�а,�25,�в�л.�Добрий�шлях,�64,�в�л.�К�дрявсь�а,�12,�16�та�27 —

29,�К�дрявсь�ий��звіз,�2,�в�л.�Новопольова,�69,�просп.�Відрадний,�73,�просп.�Броварсь�ий,�93);

—�ре�онстр��ція��отелень�із�встановленням�с�часних��отлів�(в�л.�Котельни�ова,�7/13,�в�л.

Дніпровсь�а,�1-а,�в�л.�Ба��ов�тівсь�а,�36-а,�просп.�На��и,�47);

—�ре�онстр��ція�11��отелень�з�переведенням�їх�на�ви�ористання�відновлюваних�джерел�енер-

�ії�та�альтернативних�видів�палива.

Водночас�заплановано�впровадження�на�об’є�тах�теплопостачання��о�енераційних�техноло-

�ій�з�ви�ористанням�альтернативних�видів�палива�на�об’є�тах��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�та�техноло�ій,�що�передбачають�ви�ористання�теплових�насосів,

еле�трично�о�теплоа��м�ляційно�о�обі�рів��та��арячо�о�водопостачання.

З�метою�зменшення�втрат�теплової�енер�ії�при�її�транспорт�ванні�та�забезпечення�надійно-

сті�роботи�системи�теплопостачання�заплановано�ви�онати�ре�онстр��цію�теплових�мереж,��

перш��чер���зб�дованих�за�біт�м-перлітовою�техноло�ією,�та�б�дівництво�нових�теплових�ме-

реж�для�оптимізації�схеми�теплопостачання�міста.�Протя�ом�дії�Про�рами�план�ється�реаліз�-

вати�94��омпле�сні�прое�ти�по�ре�онстр��ції�ма�істральних�теплових�мереж,�8 —�по�ре�он-

стр��ції�розподільчих�теплових�мереж,�7 —�по�б�дівництв��теплових�мереж.

Та�ож�передбачено�проведення�робіт�по�відновленню�цир��ляційних�мереж��арячо�о�водо-

постачання�та�ре�онстр��ції�обладнання�центральних�теплових�п�н�тів,�лі�відація�я�их�є�техніч-

но�неможливою.

Врахов�ючи�необхідність�лі�відації�дефіцит��теплової�енер�ії�шляхом�оптимізації�теплоспожи-

вання�та�вирішення�питання�відновлення�я�ості��арячо�о�водопостачання�в�житлових�б�дин�ах,

де�не�працюють�цир��ляційні�мережі,�заплановано�провести�децентралізацію�систем�центра-

лізовано�о�опалення�та��арячо�о�водопостачання�шляхом�лі�відації�центральних�теплових�п�н�-

тів�з�влашт�ванням�індивід�альних�теплових�п�н�тів,�системи�по�одно�о�ре��лювання�енер�о-

ви�ористання�та�автоматично�о��ер�вання.

На�об’є�тах�теплоспоживання�план�ється�здійснити�заходи,�я�і�дозволять�забезпечити�сто-

відсот�ове�оснащення�житлово�о�фонд��приладами�облі���теплової�енер�ії�та�запровадити�сис-

теми�дистанційно�о�аналіз��та��онтролю�енер�оспоживання�в�житловій�та�бюджетній�сферах.

Розрах�н�ова�річна�е�ономія�природно�о��аз�,�що�б�де�дося�н�та�після�ви�онання�цих�захо-

дів�Про�рами,�перевищ�є�170�млн.���б.�м,�що�с�ладає�майже�9�%�річно�о�споживання�природ-

но�о��аз��на�виробництво�теплової�енер�ії�для�потреб�населення.

Еле�тропостачання

З�метою�розвит���системи�еле�тропостачання�м.�Києва�та�забезпечення�її�надійно�о�ф�н�-

ціон�вання�заплановано�здійснити�б�дівництво:

—��абельної�лінії�еле�тропередавання�110��В�«Ново�иївсь�а-Мос�овсь�а»�від�підстанції�«Мос-

�овсь�а»�до�підстанції�«Ново�иївсь�а»;

—�ліній�еле�тропередачі�110��В�«ТЕЦ-5 —�Слав�тич —�Позня�и»�з��омпле�тною�розподільною

�станов�ою�еле�азовою�(КРУЕ)�110��В�підстанції�«Позня�и»;

—�ліній�еле�тропередачі�110��В�«Західна-Північна»�із�заміною�повітряних�ліній�від��абельних

виводів�з�підстанції�«Західна»:�перша�лінія —�до�підстанції�«Біличі»,�др��а�лінія —�до�підстанції

«Мостиць�а»;

—��абельної�лінії�еле�тропередавання�110��В�«Західна —�I�чер�а�живлення�ПС�«ВУМ».

Реалізація�цих�прое�тів�дозволить�забезпечити�створення�нових�транзитних�шляхів�між�еле�-

тропідстанціями�Київсь�о�о��ільця�330��В�та�надійність�еле�тропостачання�західної�та�централь-

ної�частин�міста�Києва.

Газопостачання

Для�надійно�о�та�безперебійно�о��азопостачання�м.�Києва�передбачено�вирішення�ряд��поточ-

них�виробничих�задач,�подальше��дос�оналення�та�розвито��існ�ючої�системи��азопостачання:

—�ре�онстр��ція��оловно�о��азоре��люючо�о�п�н�т��ГГРП-6�(просп.�Мос�овсь�ий,�20)�шля-

хом�повної�заміни�техноло�ічно�о�обладнання�та��апітально�о�ремонт��б�дівлі;

—�ре�онстр��ція�станцій��атодно�о�захист� —�10�СКЗ;

—�б�дівельно-монтажні�роботи�з��ільцювання��азопроводів���мі�рорайоні�Ж�ляни,�в�л.�Ліс-

�івсь�а —�Ма�арен�а�(с.�Троєщина),�в�л.�Трьохсвятительсь�а,�в�л.�Промислова�до�ТЕЦ-5,�в�л.

Добрий�шлях;

—�заміна�від�лючаючих�пристроїв�на�ввідних��азопроводах�та�в��азових��олодязях;

—�оснащення��вартир�житлових�б�дин�ів�приладами��омерційно�о�облі����аз�.

Санітарне	очищення	міста

Проблеми�санітарно�о�очищення�міста�план�ється�вирішити�шляхом:

—�забезпечення�своєчасно�о�та�я�існо�о�надання�посл���з�вивезення�поб�тових�відходів;

—�ре�онстр��ції�та�модернізації�завод��«Енер�ія»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�(шляхом�б�дівництва

системи�хімічно�о�очищення�димових��азів,�модернізації�паропроводів,�встановлення�парових

т�рбін,�б�дівництва�сорт�вальної�лінії�та�лінії�з�перероблення�харчових�(ор�анічних�відходів);

—�б�дівництва�чотирьох��омпле�сів�(заводів)�з�перероб�и/сорт�вання�твердих�поб�тових�від-

ходів���правобережній�та�лівобережній�частинах�міста,�я�і�повинні�в�лючати�набір�процесів�для

оптимізації�ло�істи�и,�а�та�ож�мати�можливість��омпенсації�збит�ових�процесів�за�рах�но��більш

приб�т�ових,�та�спрямовані�на�мінімізацію�захоронення�відходів�на�полі�онах;

—�впровадження�нових�техноло�ій�поводження�з�поб�товими�відходами�(ви�ористання�но-

вих�типів��онтейнерів,�видоб�то��біо�аз�;�виробництво�тепла�та�еле�троенер�ії�з�ТПВ);

—�ре�онстр��ції�та�технічно�о�переоснащення�полі�он��твердих�поб�тових�відходів�№ 5�в�

с.�Під�ірці�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�області;

Заінчення�в�наст�пном��номері
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Øàíîâí³ Äîâ³ðèòåë³ ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà âèäó "À" ïî ïðîåêòó:

"Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó (äîñòóïíå æèòëî) äëÿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íèõ

çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïî âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 4-Â ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", ³íôîðìóºìî Âàñ, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî

ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò òà ìîæëèâ³ñòþ äîñòðîêîâîãî ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ,

ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çìåíøåííÿ îáñÿãó îïåðàòèâíîãî ðåçåðâó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ

íà ðàõóíêó ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà âèäó "À" æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.

Ï³äâèñîöüêîãî, 4-Â äî ð³âíÿ 0,1%.

Àêöåíòóºìî óâàãó, ùî âêàçàí³ çì³íè äî Ïðàâèë ÔÔÁ íå ïðèçâîäÿòü äî ïîã³ðøåííÿ

óìîâè Äîâ³ðèòåë³â òà íå ïîðóøóþòü ¿õ ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè.

Äèðåêòîð Ïîä³ëüñüêîãî 

â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ "ÊÁ "Õðåùàòèê" Â.Ñ. Áîâäðè÷

Âèìîãà ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ 
ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹747 â³ä 27 ñåðïíÿ 2013 ðîêó

27 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ì³æ ÏÀÒ "Óêðà¿íñüêèé Ïðîôåñ³éíèé Áàíê", ùî â³äñòóïèëî ïðàâî âèìîãè çà
êðåäèòíèì äîãîâîðîì ÏÀÒ "Áàíê Óêðà¿íñüêèé êàï³òàë" òà ÒÎÂ "Ïèâíà Äóìà Äìèòð³âñüêà", áóëî óêëà-
äåíî Äîãîâ³ð ïðî â³äêðèòòÿ òðàíøåâî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹ 747, çà óìîâàìè ÿêîãî Ïîçè÷àëüíèê çî-
áîâ'ÿçàíèé ïîâåðíóòè Áàíêó äî 26 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, â ïîðÿäêó, ñòðîêè òà íà óìîâàõ, âñòàíîâëåíèõ
Êðåäèòíèì äîãîâîðîì, êðåäèò ó ðîçì³ð³ 8 400 000,00 ãðí.

Â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ì³æ ÏÀÒ "Óêðà¿íñüêèé
Ïðîôåñ³éíèé Áàíê" òà Êðàâ÷åíêî Ìèõàéëî ²ãîðîâè÷ áóëî óêëàäåíî ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä
27.08.2013 ðîêó ìàéíà, à ñàìå:

- íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ .¹ 97, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 261,70 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, áóä. 20.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Ïîçè÷àëüíèêîì íå âèêîíóþòüñÿ âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ïî Êðåäèòíîìó äî-
ãîâîðó. Òàê ñòàíîì íà 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ó Ïîçè÷àëüíèêà âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü çà Êðåäèòíèì äî-
ãîâîðîì ó ðîçì³ð³ — 9 639 868,80 ãðí, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç:

- Çàáîðãîâàíîñò³ ïî ñïëàò³ êðåäèòó, ó ðîçì³ð³ — 7 895 935,81 ãðí;

- Ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íà ñïëàò³ ïðîöåíò³â, ó ðîçì³ð³ — 1 566 102,44 ãðí;

- Íàðàõîâàíèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é (ïåíÿ) ó ðîçì³ð³ — 177 830,55 ãðí.

Êîøòè ïðîñèìî ïåðåðàõóâàòè çà íàâåäåíèìè ðåêâ³çèòàìè: ðàõóíîê ¹290960787100, â³äêðèòèé
â ÏÀÒ "Áàíê "Óêðà¿íñüêèé êàï³òàë", êîä áàíêó 320371, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 22868414,

Ïîïåðåäæàºìî, ùî ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ó 30-äåííèé òåðì³í ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ äàíî¿ âèìî-
ãè òà íåçàäîâîëåííÿ äàíî¿ âèìîãè ùîäî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ÏÀÒ "Áàíê
"Óêðà¿íñüêèé Êàï³òàë" áóäå çìóøåíèé ðîçïî÷àòè ïðîöåäóðó äîñòðîêîâîãî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñ-
ò³ øëÿõîì ïðèìóñîâîãî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî, ïåðåäàíå â ³ïîòåêó, à ñàìå íà íåæèëå ïðè-
ì³ùåííÿ ¹ 97, çàãàëüíîãî ïëîùåþ 261,70 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àâ³àêîíñ-
òðóêòîðà Àíòîíîâà, áóä. 20.

Âèìîãà ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ 
ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹747 â³ä "27" ñåðïíÿ 2013 ðîêó

27 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ì³æ ÏÀÒ "Óêðà¿íñüêèé Ïðîôåñ³éíèé Áàíê", ùî â³äñòóïèëî ïðàâî âèìîãè çà
êðåäèòíèì äîãîâîðîì ÏÀÒ "Áàíê Óêðà¿íñüêèé êàï³òàë" òà ÒÎÂ "Ïèâíà Äóìà Äìèòð³âñüêà", áóëî óêëà-
äåíî Äîãîâ³ð ïðî â³äêðèòòÿ òðàíøåâî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹ 747, çà óìîâàìè ÿêîãî Ïîçè÷àëüíèê çî-
áîâ'ÿçàíèé ïîâåðíóòè Áàíêó äî 26 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, â ïîðÿäêó, ñòðîêè òà íà óìîâàõ, âñòàíîâëåíèõ
Êðåäèòíèì äîãîâîðîì, êðåäèò ó ðîçì³ð³ 8 400 000,00 ãðí.

Â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ì³æ ÏÀÒ "Óêðà¿íñüêèé
Ïðîôåñ³éíèé Áàíê" òà ÒÎÂ "Îðê³" áóëî óêëàäåíî ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ¹ 24 â³ä 27.08.2013 ðîêó íåðó-
õîìîãî ìàéíà, à ñàìå:

- íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 226,90 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. ïðîñïåêò Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, áóä. 3-Á ë³òåðà À.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Ïîçè÷àëüíèêîì íå âèêîíóþòüñÿ âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ïî Êðåäèòíîìó äî-
ãîâîðó. Òàê ñòàíîì íà 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ó Ïîçè÷àëüíèêà âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü çà Êðåäèòíèì äî-
ãîâîðîì ó ðîçì³ð³ — 9 639 868,80 ãðí, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç:

- Çàáîðãîâàíîñò³ ïî ñïëàò³ êðåäèòó, ó ðîçì³ð³ — 7 895 935,81 ãðí;

- Ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî ñïëàò³ ïðîöåíò³â, ó ðîçì³ð³ — 1 566 102,44 ãðí;

- Íàðàõîâàíèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é (ïåíÿ) ó ðîçì³ð³ — 177 830,55 ãðí.

Êîøòè ïðîñèìî ïåðåðàõóâàòè çà íàâåäåíèìè ðåêâ³çèòàìè: ðàõóíîê ¹290960787100, â³äêðèòèé
â ÏÀÒ "Áàíê "Óêðà¿íñüêèé êàï³òàë", êîä áàíêó 320371, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 22868414.

Ïîïåðåäæàºìî, ùî ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ó 30-äåííèé òåðì³í ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ äàíî¿ âèìî-
ãè òà íåçàäîâîëåííÿ äàíî¿ âèìîãè ùîäî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ÏÀÒ "Áàíê
"Óêðà¿íñüêèé Êàï³òàë" áóäå çìóøåíèé ðîçïî÷àòè ïðîöåäóðó äîñòðîêîâîãî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñ-
ò³ øëÿõîì ïðèìóñîâîãî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî, ïåðåäàíå â ³ïîòåêó, à ñàìå íà íåæèëå ïðè-
ì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 226,90 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåòðà Ãðè-
ãîðåíêà, áóä. 3-Á ë³òåðà À.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
ãîñïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-Á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå ïåðåâèùóþ÷è ñòðîêó ä³¿
äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 37 596,74 ãðí.

- Îêðåìîñòîÿ÷à îäíîïîâåðõîâà íåæèòëîâà áóä³âëÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,11 êâ. ì, ùî
çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Ñ. Îë³éíèêà, 7 (7-À), ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ
îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü
1 ãðèâíþ íà ð³ê. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 227 831,20 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå
ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³
Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Äîáðîõîòîâà, 24.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ. ì: 50,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèáëèçíèé îáñÿã âêëàäåíü), ³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ïåðóêàðíÿ).
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 31.01.2016 p.:
682776,00 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ. ì (áåç ÏÄÂ): 26,34 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð.Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ. ì: 58,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèáëèçíèé îáñÿã âêëàäåíü), ³íø³ óìîâè: Íå â³äðåìîíòîâàíå.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: Ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 31.01.2016 p.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ. ì (áåç ÏÄÂ): 79,03 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð. Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)456-46-30.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, (êàá.
¹ 303), âèêëèêàº íà 17.05.2016 ðîêó íà 13.00 â³äïîâ³äà÷à Êóðî÷ê³íà Â.Â. ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
Êóðî÷ê³íà Âëàäèñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à äî Êóðî÷ê³íà Â³òàë³ÿ Âàñèëüîâè÷à, òðåò³ îñîáè:
Êóðî÷ê³íà Í³íà Ôåäîð³âíà, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³, ïðî âèçíàííÿ îñîáè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèëèì ïðèì³ùåííÿì.

Â³äïîâ³äà÷  âèêëèêàºòüñÿ  ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ,ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â. Î. Âîëîøèí

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
ïî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"²íñòèòóò ì³ñüêîãî öèâ³ëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ ïî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ïî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îáìåæóºòüñÿ âóëèöÿìè Àêàäåì³êà Òóïîëºâà,
Ñàëþòíà, Ùåðáàêîâà, Åñòîíñüêà òà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ï. 75.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà
ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè
ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ
ïðîåêòóâàííÿ.

Òåðèòîð³ÿ, ùî îõîïëåíà ÄÏÒ, çã³äíî ç ïëàíóâàëüíîþ ñòðóêòóðîþ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà, âõîäèòü äî ñêëàäó ì³êðîðàéîíó ¹ 3 æèòëîâîãî
ðàéîíó"Íèâêè", 3-¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè (3.1.1954.03). Ìåæàìè ì³êðîðàéîíó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, º âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, Ñàëþòíà, Ùåðáàêîâà,
Åñòîíñüêà.

Ïëîùà òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ÄÏÒ ïî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 — 100 ãà.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 370/1804 â³ä 28.03.2002 p., òåðèòîð³ÿ, â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ, ïîä³ëÿºòüñÿ íà ê³ëüêà ä³ëÿíîê ð³çíîãî
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ: ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî, òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ñåðåäíüî òà ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè, áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

Ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏÒ ïî âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà
íà ïåð³îä äî 2020 ð. áóäóòü âíåñåí³ çì³íè ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿.

Àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüí³ ð³øåííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ çàáóäîâè íà ä³ëÿíö³.

Íà ï³ä´ðóíò³ óìîâ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ òà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿, âèâ÷åííÿ ðèíêîâîãî ïîïèòó â ñôåð³
íåðóõîìîñò³, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ì³ñòîáóä³âíî¿ ºìíîñò³ òåðèòîð³é, àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíèì ð³øåííÿì ïåðåäáà÷àºòüñÿ:

� Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ç óðàõóâàííÿì ïëàíóâàëüíèõ îáìåæåíü, ùî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ
íà çàçíà÷åíó òåðèòîð³þ.

� Ïðèéíÿòòÿ ïëàíóâàëüíîãî îáìåæåííÿ, ùî òàêîæ ñóòòºâî âïëèíóëî íà àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå ð³øåííÿ — íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ, ç
ïîäàëüøèì îáëàøòóâàííÿì, ³ñíóþ÷îãî íà òåðèòîð³¿ ÑÏÀÒ"ÊÎÔ" áóëüâàðó ç îðãàí³çàö³ºþ îçåëåíåíîãî ãðîìàäñüêîãî ïðîñòîðó ç ìàéäàí÷èêàìè
â³äïî÷èíêó. Íà ãàçîíàõ áóëüâàðó âèñàäæåíî áàãàòîð³÷í³ äåðåâà ö³ííèõ õâîéíèõ ïîð³ä.

� Çáåðåæåííÿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè âçäîâæ âóë. Åñòîíñüêî¿.

� Âèçíà÷åííÿ ïðîðîáêàìè, â³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ, òåðì³í³â òà åòàï³â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó (1 ÷åðãà áóä³âíèöòâà ç òåðì³íîì
ðåàë³çàö³¿ 3-7 ðîê³â, ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä — 2025 ð.)

� Êîðèãóâàííÿ (ðîçøèðåííÿ) ÷åðâîíèõ ë³í³é çàáóäîâè âçäîâæ âóëèö³ Ñàëþòíà äî 30,0 ì (ðîçøèðåííÿ â á³ê òåðèòîð³¿ ÑÏÀÒ"ÊÎÔ") ç ìåòîþ
ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè äî 15,0 ì òà îðãàí³çàö³ºþ ïî í³é 4-ðÿäíîãî äîðîæíüîãî ðóõó.

� Îðãàí³çàö³ÿ 6-ðÿäíîãî äîðîæíüîãî ðóõó, ç ðîçøèðåííÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè äî 24,0 ì, ïî âóë. Ùåðáàêîâà, â³ä âóë. Ñòåöåíêà äî ïðîñï. Ïåðåìîãè,
â ìåæàõ ä³þ÷èõ ÷åðâîíèõ ë³í³é — 50 ì.

� Ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè äî 15,0 ì ç îðãàí³çàö³ºþ 4-ðÿäíîãî äîðîæíüîãî ðóõó ïî âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà â³ä ïðîñï. Ïåðåìîãè äî
âóë. Ñòåöåíêà áåç ðîçøèðåííÿ âóëèö³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é.

� Ïåðåäáà÷åíî ïîñò³éíå çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó ó íàçåìíèõ òà ï³äçåìíîìó ïàðê³íãàõ íà 3960 ìàø/ì³ñöü. Êð³ì òîãî,
ãîñòüîâ³ (â³äêðèò³) àâòîñòîÿíêè — 640 ìàø/ì³ñöü.

� Áóä³âíèöòâî ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ï³ä ïðî¿çíèìè ÷àñòèíàìè âóëèöü.

Ìàòåð³àëàìè ÄÏÒ ïåðåäáà÷åíî äî ðîçì³ùåííÿ íàñòóïí³ îá'ºêòè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ:

- òîðã³âåëüíèé êîìïëåêñ òà ô³òíåñ-öåíòð çàã. ïëîùåþ — 10 500 ì2;

- îô³ñí³ öåíòðè çàã. ïëîùåþ — 20 000 ì2,

- äâà äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäè ç ïî÷àòêîâèìè øêîëàìè — çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 425 ì³ñöü ó ä.ä.ç. òà 615 ì³ñöü ó ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ.

Ó ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ óïîðÿäêóâàííÿ, ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè
îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ
çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïî âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùóºòüñÿ â ïðèì³ùåíí³
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24. Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 5 òðàâíÿ 2016 ðîêó.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì
ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿
ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ—ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ  ̄ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ  ̄Ì²ÑÜÊÎ  ̄ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ  ̄Ì²ÑÜÊÎ  ̄ÄÅÐÆÀÂÍÎ  ̄ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó
— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñ-
ëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169, òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿
òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹169, òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿
òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëííîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà òà äîñâ³ä ðîáîòè â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (åêîíîì³êà,
ô³íàíñè, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà àóäèò) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð, äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà êîìï'þòåðîì.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì, Êè¿â-601, âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 4-Á, 3 ïîâåðõ.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê + 380 (44) 239 86 66.

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à: Ôåñåíêî Ñâ³òëàíó ²ëë³âíó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, áóä. 27, êâ. 5, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ,
ùî ïðèçíà÷åíå íà 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó íà 14.30 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 752/19004/15-ö, ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ 2/752/358/16 çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà "Áàíê íàö³îíàëüíèé êðåäèò" â îñîá³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà çä³éñíåííÿ ë³êâ³äàö³¿ Ïàëàìàð÷óêà Â³òàë³ÿ
Â³òàë³éîâè÷à äî Ôåñåíêî Ñâ³òëàíè ²ëë³âíè ïðî çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-à, êàá³íåò ¹26.
Ñóääÿ Î. Â. Ìèðîøíè÷åíêî

Ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàö³âíèêà ÄÐÄÀ â ì. Êèºâ³ ¹ 422 â³ä 28.11.2013 ðîêó íà ³ì'ÿ

Ëåëþêà Ðîìàíà Âàëåð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46872

4 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹36(4806)
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ÙÎÐÎÊÓ ê³ëüê³ñòü àïòå÷íèõ çà-
êëàä³â ó ñòîëèö³ çðîñòàº. Òàê, ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ó Êèºâ³
ðîçäð³áíó òîðã³âëþ ë³êàðñüêèìè
çàñîáàìè çä³éñíþþòü 1514 àïòåê
òà àïòå÷íèõ ïóíêò³â. Ç íèõ íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü íàëåæèòü êîìåð-
ö³éíèì ñòðóêòóðàì, ó ðîáîò³ ÿêèõ
ïð³îðèòåòîì º ëèøå ðîçäð³áíà ðå-
àë³çàö³ÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðî-
á³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ñó-
ïóòí³õ òîâàð³â.

Óæå á³ëüøå ðîêó ÊÏ «Ôàðìà-
ö³ÿ» âò³ëþº ïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì
ó êîæíîìó êîìóíàëüíîìó ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëà-
ä³ ïîâèííà ôóíêö³îíóâàòè àïòå-
êà ÷è àïòå÷íèé ïóíêò»,— ðîçïî-
â³â ãåíäèðåêòîð ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»
Ðóñëàí Ñâ³òëèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìåòà ïðîåê-
òó — çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³ñòü äî
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ïåð-
øî÷åðãîâî ïåíñ³îíåð³â, ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ, ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
íàñåëåííÿ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî áåç-
êîøòîâíî îòðèìóâàòè ë³êàðñüê³
çàñîáè çà ðåöåïòîì ë³êàðÿ.

Òàê, ó ñêëàä³ ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» ïî-
÷àëè ïðàöþâàòè àïòå÷í³ çàêëàäè:

1. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 1 àï-
òåêè ¹ 116

03148, ì. Êè¿â, âóë. Ðèêîâà, 2,
ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 3» Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó

2. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 2 Ãî-
ìåîïàòè÷íî¿ àïòåêè ¹ 109

02154, ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â,
13-À, ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ «Ðóñàí³âêà»
Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà

3. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 1 àï-
òåêè ¹ 69

02091, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øî-
ñå, 121, Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 1, êîðïóñ ¹ 1

4. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 1 àï-
òåêè ¹ 126

01133, ì. Êè¿â, á-ð Ëåñ³ Óêðà¿í-
êè, 36-Â, ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå÷åðñüêî-
ãî ð-íó, Æ³íî÷à êîíñóëüòàö³ÿ

5. Àïòåêà ¹ 5
02121, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì. Áàæà-

íà, 3, òåë. 563-45-01
6. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 2 àï-

òåêè ¹ 125
01103, ì. Êè¿â, âóë. Ï³äâèñîöü-

êîãî, 4-Á, Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàð-
íÿ ¹ 7 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà, ãîëîâíèé êîðïóñ

7. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 1 àïòå-
êè ¹ 114

01103, ì. Êè¿â, âóë. Ï³äâèñîöü-
êîãî, 13, ÊÍÏ Êîíñóëüòàòèâíî-ä³à-
ãíîñòè÷íèé öåíòð Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó

8. Àïòå÷íèé ïóíêò ¹ 1 àï-
òåêè ¹ 125

01103, ì. Êè¿â, âóë. Ï³äâèñîöü-
êîãî, 4-À, Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷-
íà Ë³êàðíÿ ¹ 12, ãîëîâíèé êîð-
ïóñ �

ÖÜÎÃÎ ðîêó ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí ïëàíóº êà-
ï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè 8 åñêàëàòîð³â ³ ðîçïî÷à-
òè ðåìîíò ùå äâîõ, çàâåðøèòè ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ó
2017 ðîö³. Íàðàç³ òðèâàþòü ðîáîòè íà ñòàíö³ÿõ «Óí³-
âåðñèòåò» òà «Ë³ñîâà». Ôàõ³âö³ ïëàíóþòü çäàòè â
åêñïëóàòàö³þ îáèäâà îá’ºêòè äî ê³íöÿ êâ³òíÿ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí», ó òðàâí³ ìàþòü ðîçïî÷àòè ïî÷åðãî-
âå îíîâëåííÿ ï³äéîìíèê³â íà ñòàíö³¿ «Âîêçàëüíà»,
ùî ìàº íàéá³ëüøèé ïàñàæèðîïîò³ê. Åñêàëàòîðè íà
«Âîêçàëüí³é» ïîòðåáóþòü á³ëüøîãî îáñÿãó ðîá³ò, îñ-
ê³ëüêè ¿õí³é òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ (á³ëüøå 55-òè ðî-
ê³â) ³ çíà÷íå ïàñàæèðñüêå íàâàíòàæåííÿ ïðèçâîäÿòü
äî á³ëüø ³íòåíñèâíî¿ çíîøåíîñò³ ìåõàí³çì³â.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ñïåö³àë³ñòè ïðîäîâæàòü
çàì³íó åñêàëàòîð³â íà ñòàíö³¿ «Ë³ñîâà» òà ðîçïî÷íóòü
ðåìîíò íà ñòàíö³¿ «Òåàòðàëüíà». Íàïðèê³íö³ ðîêó, çà
ãðàô³êîì, ïåðåäáà÷åíî îíîâëåííÿ àãðåãàòó íà ñòàí-
ö³¿ «Õðåùàòèê» (âèõ³ä äî âóëèö³ Õðåùàòèê).

Çàãàëîì ó 2016 ðîö³ íà ö³ ïîòðåáè ïåðåäáà÷åíî
39 ìëí 307 òèñ. ãðí �

Ó 2016 ðîö³ ó ï³äçåìö³ â³äðåìîíòóþòü 10 åñêàëàòîð³â

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌËßËÎÑÜ ðàí³øå, ó ëþòîìó ñï³âðîá³ò-
íèêàìè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â ÃÓ ÄÔÑ ó
ì. Êèºâ³ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ çàõîä³â ó çëîâìèñ-
íèê³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ íåçàêîííèì âèãîòîâëåííÿì òà
ðîçïîâñþäæåííÿì òþòþíó äëÿ êàëüÿí³â, áóëî âèëó-
÷åíî äâ³ ïàðò³¿ ïðîäóêö³¿ âàðò³ñòþ 1 ìëí 636 òèñ. ãðí
òà 920 òèñ. ãðí â³äïîâ³äíî.

² îñü íåùîäàâíî â ðàìêàõ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî íåçàêîí-
íîãî îá³ãó ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â áóëî ïðîâåäåíî ùå
äâà ñàíêö³îíîâàíèõ ñóäîì îáøóêè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âè-
ëó÷åíî ÷åðãîâ³ 360 ê³ëîãðàì³â òþòþíó äëÿ êàëüÿí³â
âàðò³ñòþ 1 ìëí 83 òèñ. ãðí, à òàêîæ ãðîøîâ³ êîøòè ó
ð³çíèõ âàëþòàõ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 218 òèñ. ãðí �

Îïåðàö³¿ «Àêöèç-2016»
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Ó ñòîëèö³ ðîçøèðåíî ìåðåæó êîìóíàëüíèõ àïòå÷íèõ çàêëàä³â

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ïð³îðèòåò äëÿ ï³øîõîä³â,
âåëîñèïåäèñò³â òà ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó
ÑÂ²ÒÎÂÀ òåíäåíö³ÿ ùîäî ïð³î-
ðèòåòó íà àâòîøëÿõàõ òà âóëè-
öÿõ ìåãàïîë³ñ³â ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ê³ëüêîõ ðîê³â çíà÷íî çì³íè-
ëàñÿ: ïðèâàòíå àâòî ïîñòóïàºòü-
ñÿ ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó, à
ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð ñòàâ íàëåæà-
òè íå àâò³âêàì, à ï³øîõîäàì. Êè-
¿â áåðå çà ïðèêëàä öþ òåíäåí-
ö³þ, ðåôîðìóþ÷è òðàíñïîðòíó
ñèñòåìó ñòîëèö³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ë-
ëÿ Ñàãàéäàê ï³ä ÷àñ Kyiv Urban
Transport Conference.

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íà
êîíôåðåíö³¿ ïðåçåíòîâàíî êîí-
êðåòí³ êåéñè — ãîòîâ³ äî ðåàë³çà-

ö³¿. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî
íîâèì ï³äõîäàì äî ñòâîðåííÿ
çðó÷íî¿ ìåðåæ³ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó òà âèêîðèñòàííÿ ³í-
íîâàö³éíèõ òðàíñïîðòíèõ ð³-
øåíü.

Â³í çàÿâèâ, ùî ñòîëè÷íà âëà-
äà òàêîæ øóêàº äæåðåëà ô³íàí-
ñóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ðåôîð-
ìè. Çîêðåìà ïðîòÿãîì ï³âðîêó
áóäå çàòâåðäæåíî ïëàí ä³é òà
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é íà ðåàë³-
çàö³þ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â ³ç
ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà òà ïðîãðàìó äîâ-
ãîñòðîêîâèõ ³íâåñòèö³é äî 2030
ðîêó �

Ó Êèºâ³ ï³äñâ³òèëè «çåáðó»

ÄÍßÌÈ íà Ðóñàí³âñüê³é íàáå-
ðåæí³é, 12 ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé ó
ñòîëèö³ ïåðåõ³ä ç ï³äñâ³÷óâàí-
íÿì ó í³÷íèé ÷àñ. «Ìåøêàíö³
ðàéîíó ïîñò³éíî ñêàðæèëèñÿ íà
öåé â³äð³çîê âóëèö³. Êîæí³ 2 ì³-
ñÿö³ òóò çáèâàþòü ï³øîõîäà. Ï³ä-
ñâ³òèâøè ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä,
ìè òèì ñàìèì ïîïåðåäæàºìî
âîä³ÿ, ùî ïîïåðåäó —ëþäè»,— çà-
çíà÷àº ³í³ö³àòîð íîâîââåäåííÿ,
äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåñü Ìàëÿðå-
âè÷.

Ä³éñíî, ÿñêðàâå ñâ³òëî âîä³¿
ïî÷èíàþòü ïîì³÷àòè ùå çà 100
ìåòð³â äî ïåðåõîäó, àäæå ïîòóæ-
í³ñòü ñâ³òëà â³ä âñòàíîâëåíîãî
óñòàòêóâàííÿ ó 4-5 ðàç³â ïåðå-

âèùóº ïîòóæí³ñòü çâè÷àéíîãî
âóëè÷íîãî ë³õòàðÿ. Îñâ³òëåí³ñòü
íîâîãî ïåðåõîäó 150 ëþêñ³â, ïðè
òîìó, ùî îñâ³òëåí³ñòü â³ä çâè-
÷àéíèõ ë³õòàð³â 30 ëþêñ³â. Êð³ì
òîãî, ÿêùî äâà ñòàðèõ ë³õòàðÿ
«òÿãíóòü» 1 200 âàò, òî íîâ³ —
âñüîãî 300. Íà âèãëÿä ñàìà êîíñ-
òðóêö³ÿ äóæå ïðîñòà. Âîíà ñêëà-
äàºòüñÿ ç äâîõ ñòîâï³â âèñîòîþ
ó ø³ñòü ìåòð³â òà äâîõ ñïðîåêòî-
âàíèõ ï³ä êóòîì ñâ³òèëüíèê³â.
Äî ñëîâà, îñâ³òèòè îäèí ïåðåõ³ä
îáõîäèòüñÿ â³ä 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äîâ³äêîâî: ó Êè¿âðàä³ âçÿëè
äî ðîçãëÿäó ïåòèö³þ ùîäî ï³ä-
ñâ³÷óâàííÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â
ó í³÷íèé ÷àñ �
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