
СВЯТКУВАННЯ Різдва Христо-
вого на Софійській площі розпо-
чнеться 7 січня о 15.00 вертепом 
від театру фольклору «Берегиня» 
та ходою зіркарів. Продовжить 
програму різдвяний концерт за 
участю гурту «Веселі Вуйки», Ор-
кестру народних інструментів 
України та Злати Огнєвіч. 8 січня 
з 17.00 на площі виступатимуть 
«Шпилясті кобзарі», SWEETLO, 
Folky Funky та Оркестр народних 
інструментів України. 

Дітей і дорослих розваги чека-
ють і в інших куточках столиці. До 
15 січня на площі Лесі Українки 
триває культурно-мистецький 
проект «Містечко Санти», а на 
Співочому полі до 30 січня про-
довжується «Льодовиковий пе-
ріод» з дитячими атракціонами 
та контактним зоопарком. До 

9 січня на Контрактовій площі 
працює «Казкова зима на Подолі», 
із парком казкових скульптур і 
атракціонами, а до 18 лютого – 
новорічно-різдвяний ярмарок і 
льодова ковзанка. 

Тематичні святкування з на-
годи Різдва відбудуться в усіх 
районах столиці. Мешканців Го-
лосіївського району запрошують 
в парк культури та відпочинку ім. 
М. Рильського, де 7 січня з 13.00 
до 16.00 проходитиме святковий 
ярмарок, розваги та зимові ак-
тивності. У дитячо-юнацькому 
центрі Дарницького району (вул. 
К. Заслонова, 14) до 9 січня пока-
зують інтерактивну дитячу казку 
«Зимові розваги». 12 січня з 16.00 
до 17.00 у Центрі інтегративного 
професійного навчання дітей та 
молоді (Харківське шосе, 121/3) 

проходитиме конкурс колядок 
і щедрівок «Новорічно-різдвя-
ний калейдоскоп». А 15 січня 
о 17.00 на базі Дитячої школи 
мистецтв № 9 (вул. Є. Харченка, 
47) відбудеться фольклорне свято 
«Ой, прийшла коляда!» за участю 
школярів. 

У Деснянському районі в 
Галереї мистецтв Центральної 
районної бібліотеки ім. Павла 
Загребельного (вул. Т. Драйзера, 
6) до 12 січня триває виставка 
авторських ляльок київських 
майстрів та живопису Володи-
мира Тарасенка «Перетин світів». 
Галерея працює з 12.00 до 18.00, 
пн. – вихідний. А у школі мис-
тецтв ім. М. Леонтовича (вул. М. 
Закревського, 43-а) презентують 
учнівські роботи художнього від-
ділення школи. 

В Оболонському районі святко-
ві програми для дітей пільгових 
категорій влаштовують у ТРЦ 
«Drеаm Town». У Печерському 
районі до 13 січня різдвяні про-
грами проходитимуть у клубах за 
місцем проживання. Завершить 
їх 15 січня міжклубний різдвяний 
фестиваль самодіяльної народної 
творчості «Коляд, коляд, коляд-

ниця», що відбудеться у клубі 
за місцем проживання «Молоді 
серця» (вул. І. Кудрі, 38-б). 

У Подільському районі в Тери-
торіальному центрі соціального 
обслуговування (вул. Кирилів-
ська, 115/3) відкрилася виставка 
різдвяних віночків «Чарівництво 
власноруч». 9 січня об 11.00 тут 
відбудеться розважальна програма 
«Святкова фантазія. Різдвяні ві-
зерунки». Крім того, цього ж числа 
для мешканців району влаштують 
фольклорні посиденьки «Коля-
дують зорі на Різдво Христове» 
(вул. Світлицького, 24-а). 

У Шевченківському районі на 
головному фасаді Національної 
опери України (вул. Володимир-
ська, 50) до 10 січня транслю-
ватимуть 3D-шоу «Лускунчик у 
Крижаному королівстві». Також 
киян і гостей міста запрошують 
протягом січня відвідати парк іме-
ні Тараса Шевченка, прикрашений 
сучасною світловою ілюмінацією 
та інсталяціями. 

Крім того, до середини січня в 
усіх районних бібліотеках міста 
проходять новорічно-різдвяні 
заходи: виставки, майстер-класи, 
творчі зустрічі  �

7 січня в Україні відзначають Різдво Христове, що 
подарує ще один додатковий вихідний у понеділок. 
До свята на центральних площах, у парках та на інших 
майданчиках проходитимуть музичні виступи, ярмарки, 
виставки. 

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»

На реконструкцію 
колекторів у Києві 
спрямують 120 млн грн 

Насамперед масштабні роботи виконають 
на Новодарницькому каналізаційному 
колекторі, що знаходиться на перетині 
вулиць Тростянецької та Горлівської. 
15 грудня 2017 року на ньому сталася 
аварія. Унаслідок дії газової корозії 
несуща спроможність була втрачена, 
верх труби зруйнувався та утворилось 
провалля земельної ділянки діаметром 
6 метрів і глибиною 3,5 метра. 

– Для ліквідації аварії «Київводо-
каналом» залучено підрядника – ПрАТ 
«Метробуд». Роботи триватимуть ще 
протягом місяця, оскільки ситуація 
ускладнена великою кількістю під-
земних комунікацій: високовольтних 
електричних кабелів, газопроводів 
середнього та низького тиску. На період 
ліквідації аварії встановлено тимчасове 
перекачування стоків. Рух трамваю № 8 
призупинено, замість нього від вулиці 
Славгородської до метро «Позняки» кур-
сує рейсовий автобус та інші додаткові 
маршрути, – зазначив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи 
хід протиаварійних робіт. 

Петро Пантелеєв повідомив, що 
переважна більшість каналізаційних 
мереж Києва будувались приблизно 50 
років тому і поступово будуть замінені. 

– Об’єкти каналізаційного господар-
ства пошкоджені газовою корозією, що 
в майбутньому спричинятиме аварійні 
випадки. Минулого року ми збудували 
другу нитку Головного міського каналі-
заційного колектора замість існуючого 
аварійного. І плануємо поступово здій-
снювати заміну та реконструкції більш 
локальних колекторів. На проведення 
ремонтних робіт на Новодарницькому 
колекторі виділено 20 мільйонів гривень, 
ще близько 100 мільйонів гривень – на 
інші колектори, розташовані у Києві. Зо-
крема цього року ми завершимо роботи 
із заміни Борщагівського колектора, 
де в 2015 році сталося дві масштабні 
аварії, – підкреслив Петро Пантелеєв. 

Сьогодні у місті 
пройдуть сезонні 
ярмарки 

5 січня продаж сільськогосподарської 
продукції за всіма групами товарів від-
буватиметься в різних районах столиці. 
Зокрема у Голосіївському р-ні на просп. 
Голосіївському, 116 та просп. Академіка 
Глушкова, 25-53; у Дніпровському – на 
вул. Гродненській, 1/35-17-а та вул. 
Алма-Атинській, 64-74; у Печерському– 
на перетині вул. Л. Первомайського 
та Мечникова, пров. Виноградному; у 
Подільському – на пров. Полковому (у 
межах вулиць Білецької та Полкової); у 
Святошинському – на вул. Підлісній, 8 та 
вул. Сільській, 16; у Солом’янському – на 
вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та 
М. Кривоноса) та пров. Ковальському 
(у межах вулиць Металістів та Смолен-
ської); у Шевченківському – на перетині 
вул. О. Гончара, 65-а та Б. Хмельницького, 
94 та на вул. Ружинській, 16-18.
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Різдво з концертами 
та розвагами 

 �  Для мешканців і гостей міста підготували насичену програму 
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ДОКУМЕНТХрещатик
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Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.12.2017 № 1003/4010

Основні техніко-економічні показники детального плану 
території в межах проспекту Перемоги та залізничної колії 

у Святошинському районі м. Києва
Показники Одиниця виміру Існуючий стан Етап від 3 до 7 років Етап від 15 до 20 років

Територія в межах про-
екту, у тому числі: га/%о 217/100

- житлова забудова, у т.ч.: га/% 23,27/10,7 32,97/15,2 35,05/16,15

а) квартали садибної 
забудови га/% - - -

б) квартали багатоквар-
тирної забудови (з ураху-
ванням гуртожитків)

га 18,12 27,22 29,3

в)ділянки дитячих 
дошкільних закладів та 
загальноосвітніх шкіл

га 5,15 5,75 5,75

- ділянки установ і під-
приємств обслуговуван-
ня (крім підприємств і 
установ мікрорайонного 
значення)

га/% 16,7/7,7 16,95/7,8 16,95/7,81

- зелені насадження 
(крім зелених насаджень 
мікрорайонного зна-
чення)

га/% 2,0/0,9 3,7/1,7 3,7/1,7

- вулиці, площі (в межах 
червоних ліній га/% 22,12/10,2 26,88/12,4 40,2/18,53

Території (ділянки) забу-
дови іншого призначен-
ня (ділової, виробничої, 
комунально-складської, 
курортної, оздоровчої 
тощо)

га/% 126,41/58,3 110/50,69 94,6/43,6

- залізничного тран-
спорту га/% 26,5/12,2 26,5/12,2 26,5/12,2

Чисельність населення, 
у т.ч.: тис.осіб 10,139 16,208 17,450

- у багатоповерховій 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 10,139 16,208 17,450

- садибній забудові « - - -

Щільність населення:

- у багатоповерховій 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

осіб/га 435 491 497

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального 
плану території в межах вулиць Дорогожицької, 

Мельникова, Якіра, Сім’ї Хохлових
Рішення Київської міської ради № 1004/4011 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.12. 2017 № 1004/4011

Основні техніко-економічні показники детального плану території в межах 
вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім’ї Хохлових

№ п/п Показники Одиниця виміру Існуючий стан Етап 7 років Етап 20 років

1 2 3 4 5 6

1. Територія

Територія в межах проекту га / % 91,94/100 91,94/100 91,94/100

у тому числі:

1.1 - житлова забудова га / % 10,80/11,74 12,00/13,05 12,00/13,05

У тому числі:

а) квартали садибної забудови га / % - - -

б) квартали багатоквартир-
ної забудови (з урахуванням 
гуртожитків)

га/% 10,80/11,74 12,00/13,05 12,00 / 13,05

1.2
- змішаної багатоповерхової 
житлової забудови та громад-
ської забудови**

га / % - 22,60/24,58 22,60 / 24,58

1.3
- ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім підпри-
ємств і установ мікрорайонного 
значення)

га / % 12,78/13,91 12,63/13,73 14,94/16,27

1.4
- зелені насадження (крім зеле-
них насаджень мікрорайонного 
значення)

га / % - 3,10/3,38 4,10/4,45

1.5 - вулиці, площі (крім вулиць 
мікрорайонного значення) га / % 13,42/14,60 14,52/15,79 14,52/15,79

1.6

- території (ділянки) забудови 
іншого призначення (ділової, 
виробничої, комунально-склад-
ської, курортної, оздоровчої 
тощо)

га / % 52,54/57,14 24,69/26,86 21,38/23,25

1.7 - інші території га / % 2,40 / 2,61 2,40/2,61 2,40/2,61

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього тис. осіб 4,5 11,2 11,2

у тому числі:

- у садибній забудові га / % - - -

- у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків) га / % 4,5 11,2 11,2

2.2 Щільність населення осіб/га 421 452 452

у тому числі:

- у садибній забудові га / % - - -

- у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків) га / % 421 452 452

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території в межах 
проспекту Перемоги та залізничної колії у Святошинському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1003/4010 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³¿ 72 òà 110 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó 
ì. Êèºâ³ ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè 
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
â ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

72. ДПТ в межах вулиць 
Дорогожицької, Мель-
никова, Якіра, Сім’ї 
Хохлових

1.1.014 
1.1.2.017

91,94

110. ДПТ в межах 
вулиць Олени Теліги, 
Дорогожицької, 
Оранжерейної, 
межі Лук’янівського 
кладовища та вулиць 
Сім’ї Хохлових та 
Дегтярівської

1.2.017 18,10

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿, Ìåëüíèêîâà, ßê³ðà, 
Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó 
ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíàëüíîãî 
çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ 
ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã, êâàðòàë³â ñàäèáíî¿ çàáóäîâè, 

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³þ 74 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ 
ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â 
ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

74. ДПТ в межах проспекту 
Перемоги та залізничної 
колії у Святошинському 
районі м. Києва

3.1.006 
3.2.023

217

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî 

îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (òåõí³-
êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ 
ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äîäàþòüñÿ, ÿê 
îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîñòîðîâî¿ 
êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, ðîçòàøóâàííÿ 
÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà ëàíäøàôòíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 2 (1814), п’ятниця, 5 січня 2018 р.

ãðàíè÷íî¿ ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çàáóäîâè, 
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç 
çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîç-
ì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 
îô³ö³éíîìó âåá - ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території 
в межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, 

Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць 
Тимофія Шамрила, Дорогожицької, 
Олени Теліги, Олександра Довженка 

Рішення Київської міської ради № 1005/4012 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання, містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³þ 109 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ 
ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â 
ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

109 ДПТ в межах проспекту 
Перемоги, вулиць Лагерної, 
Авіаконструктора Сікорського, 
залізничних колій, вулиць Тим-
офія Шамрила,  Дорогожицької, 
Олени Теліги, Олександра 
Довженка

3.1.002 
3.2.020

199

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, âóëèöü Ëàãåðíî¿, 
Àâ³àêîíñòðóêòîðà Ñ³êîðñüêîãî, çàë³çíè÷íèõ êî-

ë³é, âóëèöü Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, Äîðîãîæèöüêî¿, 
Îëåíè Òåë³ãè, Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà â³äïîâ³äíî 
äî îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â 
(òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïî-
ëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äî-
äàþòüñÿ, ÿê îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, 
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà 
ëàíäøàôòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.12.2017 № 1005/4012

Основні техніко-економічні показники детального плану 
території в межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, 

Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія 
Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, 

Олександра Довженка

Показники Одиниця виміру
 

Значення показників

Існуючий стан Етап від 3 років до 7 
років

Етап від 15 років до 20 
років

Територія

Територія в межах про-
екту, у тому числі: га 199,00

- житлові квартали та 
мікрорайони га 68,25 77,86 85,55

- ділянки установ і під-
приємств обслуговуван-
ня (крім підприємств і 
установ мікрорайонного 
значення)

га 6,31 6,31 6,31

- зелені насадження, 
всього га 5,49 5,21 5,21

- вулиці, дороги площі га 36,92 36,07 36,07

- інші території га 82,03 73,55 65,86

Чисельність населення тис.чол. 30,2 38,0 39,6

Щільність населення

в багатоквартирній 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

люд./га 432 451 453

Житловий фонд

Всього загальної площі 
квартир тис.кв.м 633,8 933,1 1073,9

у тому числі багатоквар-
тирна забудова тис.кв.м % 597,9 

94,3
888,6 
95,2

1029,4 
95,8

Середня житлова забез-
печеність кв.м/люд. 21,0 24,6 27,1

Житлове будівництво, 
всього тис.кв.м - 299,3 440,1

у тому числі багато-
квартирне тис.кв.м % - 290,7 

97,1
431,5 
98,0

Установи та підприєм-
ства обслуговування

Дошкільні навчальні 
заклади, всього місць 865 1395 1395

Загальноосвітні навчаль-
ні заклади, всього 3063 3393 4383

Поліклініки, всього відв./зм. 870 970 970

Вулично-дорожня 
мережа та міський паса-
жирський транспорт

Щільність вулично-до-
рожньої мережі км/км2 2,63 2,63 2,76

Протяжність ліній на-
земного громадського 
транспорту

км 8,2 8,2 9,6

Гаражі та паркінги 
постійного зберігання 
легкових автомобілів

маш-місць 3000 5769 9243

Інженерні мережі (про-
ектні)

водопостачання км - 1,35 1,75

каналізація - 1,44 6,34

електропостачання - 4,50 8,50

газопостачання - - 9,95

теплопостачання - 2,10 6,80

Орієнтовна загальна 
вартість житлово-цивіль-
ного будівництва

млн грн - 4106,3 6812,5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території в межах 
вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, 
вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1006/4013 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³¿ 79 òà 127 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó 
ì. Êèºâ³ ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè 
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
â ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

79 ДПТ в межах вул. Донецької, Пові-
трофлотського проспекту, вул. Смілян-
ської, вул. Фастівської та залізниці у 
Солом’янському районі м. Києва***

2.1.020 67,86

127 ДПТ в межах Чоколівського бульвару, 
вулиць Михайла Мишина, Молодог-
вардійської, Фастівської та залізничної 
колії***

2.1.002 85

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî 
ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ 

òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â (òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà 
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), 
ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ òà ôóíêö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, 
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã, 
êâàðòàë³â ñàäèáíî¿ çàáóäîâè, ãðàíè÷íî¿ ïîâåð-
õîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ çàáóäîâè, äëÿ ïîäàëüøîãî 
ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â 
ì³ñòîáóäóâàííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.12.2017 № 1006/4013

Основні техніко-економічні показники детального плану території в межах 
вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, 
вул.Фастівської та залізниці у Солом’янському районі м. Києва

Показники Одиниця виміру Існуючий стан Етап на 7 років Етап на 15-20 років

Територія в межах про-
екту, у тому числі: га 67,86

- житлова забудова, у т.ч.: га 33,16 37,44 37,44

а) квартали садибної 
забудови га 0,48 0,48 0,48

б) квартали багатоквар-
тирної забудови (з ураху-
ванням гуртожитків)

га 27,80 30,94 30,94

в) заклади освіти мікро-
районного значення га 4,88 6,02 6,02

- ділянки установ і під-
приємств обслуговуван-
ня (крім підприємств і 
установ мікрорайонного 
значення)

га 6,05 6,67 6,67

- зелені насадження 
(крім зелених насаджень 
мікрорайонного зна-
чення)

га 0 0,65 0,65

- вулиці в межах черво-
них ліній га 11,32 14,29 14,29

Території (ділянки) забу-
дови іншого призначен-
ня (ділової, виробничої, 
комунально-складської, 
курортної, оздоровчої 
тощо)

га 12,41 6,29 6,29

- інші території (в т.ч. 
водні поверхні) га 4,92 2,52 2,52

Чисельність населення, 
у т.ч.: осіб 16805 20719 20719

- у багатоповерховій 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 16792 20706 20706

- садибній забудові « 13 13 13

Щільність населення осіб/га 507 553 553

У тому числі:

- садибній забудові « 27 27 27

- у багатоповерховій 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 514 560 560

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території в межах 
бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка 

Білецького і залізниці у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1007/4014 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³þ 47 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ 
ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â 
ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

№п/п Назва містобудівної 
документації

Розміщення в 
планувальній 

структурі 
міста (код 

планувально-
го утворення)

Орієнтовна 
площа

47.

ДПТ в межах 
бульвару І. Лепсе, 
вул. Суздальської, 

вул. Академіка 
Білецького і залізниці 

у Солом’янському 
районі м. Києва

3.2.021 200

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ áóëüâàðó ². Ëåïñå, âóë.Ñóçäàëüñüêî¿, 
âóë. Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî ³ çàë³çíèö³ ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî 
îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (òåõí³-
êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç 
ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó 
âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³î-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ 
ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é 
âóëèöü ³ äîð³ã òà ëàíäøàôòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 20.12.2017 № 1007/4014

Основні техніко-економічні показники детального плану території 
в межах бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка Білецького 

і залізниці у Солом’янському районі м. Києва

№ 
п/п

Показники Одиниця 
виміру

Існуючий стан Етап 3-7 років Етап 15-20 
років

1 2 3 4 5 6

1. Територія

Територія в межах проекту, у тому числі: га/ % 200/ 100

1.1 Житлова забудова (з установами освіти) » 42,11/ 21 56,35/ 28,2 56,35/ 28,2

у тому числі:

а) квартали садибної забудови » 2,22/ 1,1 0,14/ 0,1 0,14/ 0,1

б) квартали багатоквартирної забудови (з ураху-
ванням гуртожитків)

» 39,89/ 19,9 56,21/ 28,1 56,21/ 28,1

1.2 - ділянки установ і підприємств обслуговування 
(крім підприємств і установ мікрорайонного 
значення)

» 5,76/ 2,9 7,2/ 3,6 7,2/ 3,6
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1.3 - зелені насадження (крім зелених насаджень 
мікрорайонного значення)

» 3,19/ 1,6 3,19/ 1,6 3,19/ 1,6

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 27,52/ 13,8 33,34/ 16,7 33,34/ 16,7

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призна-
чення (ділової, виробничої, спецпризначення, ко-
мунально-складської, інженерного обладнання, 
курортної, лікувальної тощо)

98,78/ 49,4 83,04/ 41,5 83,04/ 41,5

1.6 - інші території (в т.ч. відведені під забудову, 
водні поверхні, відводи залізниці)

» 22,64/ 11,3 16,88/ 8,4 16,88/ 8,4

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього тис.осіб 14,17 26,843 26,843

у тому числі:

- у садибній забудові осіб 72 6 6

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

тис.осіб 14,098 26,837 26,837

2.2 Щільність населення в межах ДПТ осіб/га 336 476 476

у тому числі:

- у садибній забудові » 32 43 43

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

» 353 477 477

3. Житловий фонд

3.1 Житловий фонд, всього тис. м2 
загальної 
площі 
квартир/%

257,448/ 100 640,418/ 100 640,418/ 100

- садибний » 1,0916/ 0,4 0,256/ 0,1 0,256/ 0,1

- багатоквартирний » 256,356/ 99,6 640,162/ 99,9 640,162/ 99,9

3.2 Середня житлова забезпеченість, у тому числі: м2/особу 18 24 24

- у садибній забудові » 15 42 42

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків)

» 18 24 24

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2 
загальної 
площі

4,361 - -

3.4 Житлове будівництво, всього: тис. м2 
загальної 
площі 
квартир

- 386,593 386,593

у тому числі за видами:   

- садибна (одноквартирна) » - - -

- багатоквартирна » - 386,593 386,593

у тому числі:

- малоповерхова (1-3 пов.) » - - -

- середньоповерхова (4-5 пов.) » - - -

- багатоповерхова (6 пов. та вище) » - 386,593 386,593

у тому числі поверхів:

-6-9 » - 2,463 2,463

-10 і вище » - 384,130 384,130

Житлове будівництво за рахунок проведення 
реконструкції існуючої забудови

тис. м2 - - -

4. Установи та підприємства обслуговування

4.1 Дошкільні навчальні заклади* місць 390 1015 1015

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади * учнів 230 3500 3500
  

навчально-виховні комплекси

4.3 Позашкільні установи 0 223 534

4.4 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок 0 0 0

4.5 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціо-
нару. Кабінети сімейного лікаря

відв. за 
зміну.

150 669 669

4.6 Спортивні зали загального користування, 
басейни

м2 площі 
підлоги, 
дзеркало 
води

110 
1300

2230 
1338

2230 
1338

4.7 Приміщення для фізкультурно-оздоровчих за-
нять у житловому кварталі (мікрорайонні)

м2 заг. 
площі

257 1951 1951

4.8 Бібліотеки тис. один, 
зберіг.

71 98 98

4.9 Магазини м2 торг. пл. 1131 6516 6516

4.10 Підприємства громадського харчування місць 20 1265 1265

4.11 Установи побутового обслуговування роб. місць 5 143 143

5. Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 
(існуюча, будівництво);

км 7,9 8,0 9,24

у тому числі:

- магістральні вулиці загальноміського значення » 0,8 3,11

- магістральні вулиці районного значення » 2,8 2,8 1,53

Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях - 1 1

5.2 Кількість підземних та надземних пішохідних 
переходів

од. - - -

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: км/км2 3,26 4,2 4,6

у тому числі:

- магістральної мережі » 0,96 1,0 1,6

5.4 Протяжність ліній наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць) всього:

км

у тому числі:

-трамвай км 1,6 1,6 2,3

-тролейбус 1,1 1,1 1,9

-автобус 2,8 3,6 3,6

5.4а Міська залізниця км - 1,13 1,13

5.5 Щільність мережі наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць)

км/км2 1,3 1,0 1,6

5.6 Гаражі підземні, наземні для постійного зберіган-
ня легкових автомобілів

м/м 1720 3924 8284

5.7 Гаражі для тимчасового зберігання легкових 
автомобілів

м/м - - -

5.8 Відкриті автостоянки для тимчасового (постій-
ного) зберігання легкових автомобілів

м/м 950 1200 1820

6. Інженерне обладнання

6.1 Водопостачання

Водопостачання, всього тис.м3/ 
добу

5,59 11,39 11,71

6.2 Каналізація

Сумарний об’єм стічних вод » 5,59 11,39 11,71

6.3 Електропостачання

Споживання сумарне МВт 6,11 18,33 20,60

-у тому числі на комунально-побутові послуги » 6,11 18,33 20,60

Кількість квартир, що обладнані електроплитами од. 1228 6835 6835

6.4 Газопостачання

Витрати газу, всього млн м3/ рік

-у тому числі на комунально-побутові послуги 
(приготування їжі підприємства побутового 
обслуговування)

»

Протяжність газових мереж (будівництво) км - 1,4 -

6.5 Теплопостачання

Споживання сумарне Гкал/год - 47,36 49,78

Протяжність мереж (будівництво, перекладання) км

7. Інженерна підготовка та благоустрій

Територія забудови, що потребує заходів з інже-
нерної підготовки з різних причин

га 
% до тер.

- 31.0 
22

4,0 
3

Протяжність закритих водостоків км 11,8 16,1 16,1

8. Охорона навколишнього середовища

Санітарно-захисні зони, всього га 161,16 140,69 140,69

- у тому числі озеленені » 21,19 14,22 14,22

9. Орієнтовна вартість будівництва1

Загальна вартість житлового будівництва, у 
тому числі:

млн грн - 3745,312 -

10. Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт

Вулично-дорожня мережа та пасажирський 
транспорт (в цінах 2012 р.)

млн грн - 1 4

у тому числі:

-вулично-дорожня мережа, всього » - 1 4

- автомобільні тунелі » - - -

- транспортні розв’язки в різних рівнях » - - 500

- автостоянки та гаражі » - 100 246

11. Інженерне обладнання, всього

у тому числі: млн грн

- водопостачання, в т.ч.: - загальноміські заходи » - 50.7 
48,0

-

- каналізація, в т.ч.: - загальноміські заходи » - 1442,2 
1436,8

-

- електропостачання » - 27,4 -

- зв’язок і сигналізація » - - -

- газопостачання » - 35,6 -

- теплопостачання » - 110,0 -

- інженерна підготовка » - 14,3

- дощова каналізація » - 8,6 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äî óâàãè êèÿí òà ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ!

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó 
ñôåðàõ ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó, òåïëîïîñòà÷àííÿ, öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, öåíòðàë³çîâàíîãî ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ» òà Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ë³öåíç³àò³â 
ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ùî çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ 
Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè, 
â³ä 13 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 1627 ç³ çì³íàìè â ðåäàêö³¿ Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25 
òðàâíÿ 2017 ðîêó ¹ 701, ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» îãîëîøóº ç 5 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ïðî 
ïî÷àòîê â³äêðèòîãî îáãîâîðåííÿ (â³äêðèòîãî ñëóõàííÿ) ïðîåêòó ²íâåñòèö³éíî¿ ïðî-
ãðàìè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ç ïåðåäà÷³ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) 
åëåêòðîìåðåæàìè òà ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì 
íà 2018 ð³ê.

Ðîçä³ëè 
²Ï 2018 Ö³ëüîâ³ íàïðÿìêè 2018 ðîêó Ïðîïîçèö³ÿ 

Òîâàðèñòâà % ïî ðîçä³ëó

² Òåõí³÷íèé ðîçâèòîê ìåðåæ 717 115,75 75,0

²² Çíèæåííÿ ïîíàäíîðìàòèâíèõ âòðàò 143 359,35 15,0

²²² Âïðîâàäæåííÿ ÀÑÄÒÊ 29 642,49 3,1

IV ²íôîðìàö³éí³  òåõíîëîã³¿ 23 345,18 2,5

V Çâ’ÿçîê 7 152,42 0,7

VI Êîë³ñíà òåõí³êà 29 685,26 3,1

VII ²íøå 5 747,56 0,6

Âñüîãî 956 048,00

Ïðîåêò ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» íà 2018 ð³ê 

6. Åòàïè âèêîíàííÿ çàõîä³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè íà 2018 ð³ê

¹ ç/ï Íàéìåíóâàííÿ çàõîä³â ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ïðîãðàìè

Îäèíèöÿ 
âèì³ðó

Óñüîãî RAB

Âàðò³ñòü 
îäèíèö³ 

ïðîäóêö³¿, 
òèñ. ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

ê³ëü-
ê³ñòü

òèñ. ãðí áåç 
ÏÄÂ

1 2 3 10 11 12

1. Áóä³âíèöòâî, ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè íà 
2018 ð., â ò.÷.:    699 122,81

1

Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÓ 
10 êÂ íà ÏÑ 110/35/10 êÂ 
"Ñîëîì’ÿíñüêà" (ïåðåõ³äíèé ïðî-
åêò ç 2017 ðîêó)

îá'ºêò 42 560,89 0,15 6352,82

2

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Öåíòð» ç çàì³-
íîþ ïðèñòðî¿â ðåëåéíîãî çàõèñòó 
òà ÀÑÓ ÒÏ (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò ç 
2017 ðîêó)

îá'ºêò 26 623,45 0,09 2388,7

3

Áóä³âíèöòâî ÊË 110 êÂ «Ìîñ-
êîâñüêà – Íîâîêè¿âñüêà» ¹ 1,2  
(ïåðåõ³äíèé ïðîåêò: òåðì³íè 
áóä³âíèöòâà 2017-2021 ðð.)

îá'ºêò 646 946,63 0,28 185 856,43

4

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10êÂ 
"Ïîçíÿêè" â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè 
çàêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðè-
ñòðîþ (ÇÐÓ) ç áóä³âíèöòâîì 
òðàíçèòó 110êÂ ÒÅÖ-5 – Ïîçíÿêè 
1 ïóñêîâèé êîìïëåêñ  (ïåðå-
õ³äíèé ïðîåêò: òåðì³í ðåàë³çàö³¿ 
2016-2018 ðð.)

îá'ºêò 153 812,88 0,27 35 335,10

5

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10êÂ 
"Ïîçíÿêè" â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè 
çàêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðè-
ñòðîþ (ÇÐÓ) ç áóä³âíèöòâîì 
òðàíçèòó 110êÂ ÒÅÖ-5 – Ïîçíÿêè 
2 ïóñêîâèé êîìïëåêñ (ïåðåõ³äíèé 
ïðîåêò íà 2019 ð³ê)

îá'ºêò 127 478,84 0,80 101 983,00

6 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ "Ëóãîâà" (ïåðå-
õ³äíèé ïðîåêò íà 2019 ð³ê) îá'ºêò 70 833,33 0,70 49 583,33

7

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Áîðòíè÷³» 
ç çàì³íîþ òðàíñôîðìàòîð³â 
Ò-1,Ò-2 çà àäðåñîþ âóë. Êîëåê-
òîðíà, 1À â ì.Êèºâ³

îá'ºêò 55 481,00 1,00 27 204,03

8 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè ïîæåæî-
ãàñ³ííÿ íà ÏÑ "Îáîëîíü" îá'ºêò 6 732,36 1,00 6 732,36

9

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ìåðåæ 10 òà 110 
êÂ âóçëà ÏÑ Ìîñêîâñüêà ì. Êè¿â, 
ïðîâ. ×åðâîíîàðì³éñüêèé,14 
(ïåðåõ³äíèé ïðîåêò íà 2019 ð³ê)

îá'ºêò 27 436,49 1,00 27 436,49

10 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ïî-
ë³òåõí³÷íà – ÐÏ-57 îá'ºêò 12 337,94 1,00 12 337,94

11 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ïî-
ë³òåõí³÷íà – ÐÏ-68 îá'ºêò 12 269,58 1,00 12 269,58

12 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ñî-
ëîìåíñüêà – ÐÏ-48 îá'ºêò 5 631,23 1,00 6 531,23

13 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ñî-
ëîìåíñüêà – ÐÏ-68 îá'ºêò 6 344,39 1,00 6 344,39

14 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ëåïñå – 
ÐÏ-64 îá'ºêò 5 923,81 1,00 5 923,81

15 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-292 îá'ºêò 18 954,44 1,00 18 954,40

16
Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 
10êÂ æèâëåííÿ "Êóðåí³âñüêà" – 
ÐÏ-44 

îá'ºêò 16 722,60 1,00 16 722,62

17 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ 
ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-4  êì 3 194,11 1,753 5 599,27

18 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-210 îá'ºêò 8 692,17 1,00 8 692,17

19 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÒÏ-4821 îá'ºêò 10 647,68 1,00 10 647,68

20 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÒÏ-5239 îá'ºêò 14 939,61 1,00 14 939,61

21 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-516 îá'ºêò 11 715,64 1,00 11 715,64

22 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ  "ÏÑ 
"Õàðê³âñüêà" – 5453 ¹¹1,2" îá'ºêò 14 932,56 1,00 14 932,56

23 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ "Îëå-
í³âñüêà" – ÐÏ 47 í "À", í "Á" îá'ºêò 11 987,32 1,00 11 987,32

24
Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ 
ìåðåæ 10 òà 0,4 êÂ ïðèâàòíîãî 
ñåêòîðó “Îñîêîðêè”

îá'ºêò 1 809,93 1,00 1 809,93

25 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 0,4 êÂ "ÒÏ 5419 – 
Äðàãîìàíîâà, 23-À" îá'ºêò 1 585,18 1,00 1 565,18

26
Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ 
ìåðåæ 10 òà 0,4 êÂ ì³êðîðàéîíó 
Ïèðîã³â

îá'ºêò 59 608,87 0,55 32 769,87

27
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-3206 ç çàì³íîþ 
òðàíñôîðìàòîð³â íà ïîòóæí³ø³ òà 
ðåêîíñòðóêö³ºþ ÐÓ – 10;0,4êÂ 

îá'ºêò 1 188,97 1,00 1 188,97

28
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-1089 ç çàì³íîþ 
òðàíñôîðìàòîð³â íà ïîòóæí³ø³ òà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ÐÓ – 10;0,4êÂ  

îá'ºêò 746,46 1,00 746,46

29
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-3371 ç çàì³íîþ 
òðàíñôîðìàòîð³â íà ïîòóæí³ø³ òà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ÐÓ – 10;0,4êÂ 

îá'ºêò 1 154,29 1,00 1 154,29

30 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-888 îá'ºêò 25 146,27 1,00 25 146,27

31 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊÒÏ-251 îá'ºêò 1 512,68 1,00 1 512,68

32
Áóä³âíèöòâî ùîãëîâî¿ ÊÒÏ-10/0,4 êÂ 
ïîòóæí³ñòþ 250 êÂÀ â 
ñ. Òðîºùèíà 

îá'ºêò 634,87 1,00 634,87

33 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-1120 îá'ºêò 1 312,09 1,00 1 312,09

34 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-2619 îá'ºêò 1 226,23 1,00 1 226,23

35 Ðåêîíñòðóêö³ÿ îáëàäíàííÿ ÐÓ-
10êÂ ÐÏ-160 îá'ºêò 2 981,75 1,00 2 981,75

36 Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÏ-389 
ç çàì³íîþ âèìèêà÷³â îá'ºêò 320,46 1,00 320,46

37 Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÏ-20 ç 
çàì³íîþ êîì³ðîê òà âèìèêà÷³â îá'ºêò 3 485,49 1,00 3 485,49

38 Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÏ-49 ç 
çàì³íîþ êîì³ðîê òà âèìèêà÷³â îá'ºêò 3 658,31 1,00 3 658,31

39 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÐÏ-108 ç çàì³íîþ 
ìàñëÿíèõ âèìèêà÷³â íà âàêóóìí³ îá'ºêò 4 653,15 1,00 4 653,15

40 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÐÏ-317 ç çàì³íîþ 
ìàñëÿíèõ âèìèêà÷³â íà âàêóóìí³ îá'ºêò 4 466,23 1,00 4 466,23

41 Ðåêîíñòðóêö³ÿ îáëàäíàííÿ ÐÏ-50 îá'ºêò 4 076,32 1,00 4 076,32

42 Ðåêîíñòðóêö³ÿ îáëàäíàííÿ 
ÐÏ-151 îá'ºêò 5 943,78 1,00 5 943,78

 Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè 
íà 2017 òà ìàéáóòí³ ðîêè, â ò.÷.:    17 992,94

43

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 35/10 
"Ëóê'ÿí³âñüêà" ç ïåðåâîäîì íà 
íàïðóãó 110 êÂ, ç ïðîêëàäàííÿì 
ÊË 110 êÂ "Íèâêè-Ëóê'ÿí³âñüêà" 
(ïåðåõ³äíèé ïðîåêò íà 2019ð.)

îá'ºêò 3452,69 0,5 1 726,35

44
Áóä³âíèöòâî ÏÑ 110/10 êÂ 
"Êîëåêòîðíà" (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò 
íà 2019 ð.)

îá'ºêò 3685,81 0,5 1 842,91

45 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10 êÂ 
"Ëåïñå" îá'ºêò 1 179,20 1,00 1 179,20

46
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Êàáåëüíà 
ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà 
åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

47
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Êóðåí³âñüêà 
ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ  -110 êÂ íà 
åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

48
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ ÄÂÑ ç  çàì³íîþ 
ÂÄ, ÊÇ  110 êÂ íà  åëåãàçîâ³ 
âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

49
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Ïðîòàñîâñêàÿ  
ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ-110 êÂ íà 
åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

50
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Òðîºùèíà  
ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà 
åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

51
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Òàòàðñüêà  
ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà 
åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

52
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Ïðèîðñüêà ç  
çàì³íîþ ìàñëÿíèõ âèìèêà÷³â òèïó 
ÌÊÏ-110 íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

53
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ ÑÒ-2 ç  çàì³íîþ 
ìàëîìàñëÿíèõ âèìèêà÷³â òèïó 
ÂÌÒ-110 íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³

îá'ºêò 258,441 1 258,441

54

Áóä³âíèöòâî ÏÑ 110/20 êÂ «ªâðîïåé-
ñüêà» ç ïðîêëàäàííÿì ÊË 110 êÂ 
ÒÅÖ-5 – ÏÑ «ªâðîïåéñüêà» â 
ì.Êèºâ³ (êîðèãóâàííÿ ñòàä³¿ Ï, 
åêñïåðòèçà, ðîçðîáëåííÿ ÐÄ) 
(ïåðåõ³äíèé ïðîåêò ç 2017 ðîêó)

îá'ºêò 6 056,57 0,48 2 885,98

55 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ "852-
5482" êì 111,871 0,51 57,05421

56 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ "4905-
7683" êì 111,871 0,64 71,59744

57 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ "ÐÏ153-
4546" êì 111,871 1,42 158,85682

58 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ "ÐÏ169-
5397" êì 111,871 1,92 214,79232

59 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ "ÐÏ62-
3115" êì 111,871 3,00 335,613

60

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ "Ìîòîöèêëåòíà" 
2 ÷åðãà (ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË110 êÂ 
Ìîòîöèêëåòíà-Òàòàðñüêà 
¹1,¹2)

îá'ºêò 123,15 2,03 250,00

61

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ 
ë³í³é 10 êÂ  (ÏË-1) ç çàì³íîþ 
íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï 
â³ä ÊÏË-10êÂ 1964-3626 îï. 
¹1-îï.¹28 ïî ñàäîâèì ä³ë. ð-í 
Ðóñàí³âñüê³ ñàäè

îá'ºêò 35,25 1,00 35,25

62

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 
0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî 
ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Çàõ³äíîìó ÐÅÌ  
(20 îá’ºêò³â – 29,28 êì ÏË 0,4)

îá'ºêò 776,19 1,00 776,19

63

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 
0,4 êÂ ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî 
ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ï³âí³÷íîìó ÐÅÌ 
(27 îá’ºêò³â– 25,66 êì ÏË 0,4)

îá'ºêò 679,99 1,00 679,99

64

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 
0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî 
ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ë³âîáåðåæíî-
ìó ÐÅÌ (26 îá’ºêò³â– 33,49 êì 
ÏË 0,4) 

îá'ºêò 887,49 1,00 887,49

65

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 
0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî 
ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ï³âäåííîìó ÐÅÌ 
(34 îá’ºêò³â – 49,59 êì ÏË 0,4) 

îá'ºêò 1 314,14 1,00 1 314,14

66 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-7 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

67 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-9 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

68 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-11 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

69 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-26 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

70 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-70 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

71 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-76 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

72 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-131 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

73 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-175 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

74 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-187 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

75 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-201 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

76 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-209 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

77 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-216 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

78 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-217 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

79 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-239 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

80 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-240 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

81 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-266 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

82 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-295 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

83 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ÐÏ-400 îá'ºêò 195,00 1,00 195,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 1: 717 115,75

2. Çàõîäè ç³ çíèæåííÿ íåòåõí³÷íèõ âèòðàò åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿

84

Âèíåñåííÿ îäíîôàçíèõ ë³÷èëüíè-
ê³â íà ôàñàä æèòëîâîãî áóäèíêó 
àáî îïîðè ÏË-0,4 êÂ ó ãåðìåòè÷í³ 
áîêñè ³ç çàì³íîþ áóäèíêîâîãî 
ââîäó íà Ñ²Ï ó ïðèâàòíîìó ñåêòî-
ð³ ì.Êèºâà (1500 òî÷îê îáë³êó)

òî÷îê îáë³êó 1,67 3 500 5 845,00

85

Âèíåñåííÿ òðèôàçíèõ ë³÷èëüíè-
ê³â íà ôàñàä áóäèíêó àáî îïîðè 
ÏË-0,4 êÂ ó ãåðìåòè÷í³ áîêñè ³ç 
çàì³íîþ áóäèíêîâîãî ââîäó íà 
Ñ²Ï ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ì.Êèºâà 
(510 òî÷îê îáë³êó)

òî÷îê îáë³êó 2,63 1 000 2 625,71

86
Ñìàðò-ñèñòåìè äëÿ îáë³êó åëåê-
òðè÷íî¿ åíåðã³¿, â òîìó ÷èñë³ (17 
446 òî÷îê îáë³êó):

òèñ. ãðí.   114 195,00

86.1  – çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñèñòåìè òî÷îê îáë³êó 1,65 63 800 105 270,00

86.2  – ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ îáë³êó 
íà ÒÏ Êîìïàí³¿ (950 òî÷îê îáë³êó) òî÷îê îáë³êó 4,25 2 100 8 925,00

87

Óñòàíîâêà ëîêàëüíîãî óñòàòêó-
âàííÿ çáîðó òà îáðîáêè äàíèõ 
îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿ (ËÓÇÎÄ) 
íà ÐÏ êîìïàí³¿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ 
ïîô³äåðíîãî îáë³êó:

òèñ. ãðí   5 728,59

87.1
 – áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ ë³÷èëü-
íèêè åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (1000 
øòóê)

øò. 7,5 700 5 250,70

87.2  – GSM/GPRS êîíòðîëåð (285 
øòóê) øò. 3,82 125 477,89

88

Çàêóï³âëÿ îäíîôàçíèõ òà òðè-
ôàçíèõ ë³÷èëüíèê³â åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿ ç ìîæëèâ³ñòþ ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì ÀÑÊÎÅ (4500 
øòóê), â òîìó ÷èñë³:

øò.   7 487,14

88.1  – îäíîôàçí³ ë³÷èëüíèêè åëåê-
òðè÷íî¿ åíåðã³¿ (2500 øòóê) øò. 1,64 1 550 2 540,88

88.2  – òðèôàçí³ ë³÷èëüíèêè åëåêòðè÷-
íî¿ åíåðã³¿ (2000 øòóê) øò. 3,41 1 450 4 946,25

89

Âñòàíîâëåííÿ òåõí³÷íîãî îáë³êó 
íà ÒÏ ç ìîæëèâ³ñòþ äèñòàíö³éíî-
ãî çíÿòòÿ ïîêàçàíü åëåêòðî-
ë³÷èëüíèê³â (750 òî÷îê îáë³êó), â 
òîìó ÷èñë³:

òèñ. ãðí   7 477,91

89.1
 – çàêóï³âëÿ áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèõ ë³÷èëüíèê³â ç âáóäîâàíèì 
ìîäåìîì;

øò. 10,34 300 3 102,62

89.2
 – çàêóï³âëÿ áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèõ ë³÷èëüíèê³â ç ³íòåðôåéñîì 
RS-485;

øò. 2,64 450 1 187,80

89.3  – ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ òåõí³÷-
íîãî îáë³êó â ÒÏ; òî÷îê îáë³êó 4,25 750 3 187,50

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 2:   143 359,35

3. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ÀÑÄÒÊ

90

Òåëåìåõàí³çàö³ÿ ÐÏ-10 êÂ (¹251, 
¹290, ¹332, ¹90, ¹108, ¹116, 
¹161, ¹175, ¹186, ¹191, 
¹279, ¹280, ¹362, ¹293, 
¹361, ¹450, ¹438, ¹437, 
¹419, ¹457)

øò. 330,20 20 6 604,00

91 Òåëåìåõàí³çàö³ÿ ÏÑ ÑÓ-ÒÅÖ-6, 
ÑÒ-2 øò. 2 291,67 2 4 583,33

92
Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè 
ïî ðåêîíñòðóêö³¿ òåëåìåõàí³êè 
òèïó "Ãðàí³ò"

øò. 50,00 10 500,00

93 Ìîäåðí³çàö³ÿ òåëåìåõàí³êè ÐÏ 
íà áàç³ RTU øò. 125,00 2 250,00

94 Ìîäåðí³çàö³ÿ òåëåìåõàí³êè ÐÏ  
íà áàç³ MOXA øò. 125,00 2 250,00

95

Ðîáîòè ç âïðîâàäæåííÿ òåëå-
ìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ ç êîíâåð-
òàö³ºþ ïðîòîêîëó ÒÌ «Ãðàí³ò» 
â Ethernet íà áàç³ êîíòðîëåðó 
ÀÏ-4-4/Å

øò. 16,61 10 166,08

96

Ðîáîòè ç âïðîâàäæåííÿ òåëå-
ìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ ç êîíâåð-
òàö³ºþ ïðîòîêîëó ÒÌ «Ãðàí³ò» 
â Ethernet íà áàç³ êîíòðîëåðó 
KIT GSM

øò. 16,67 10 166,67

97
Âïðîâàäæåííÿ òåëåìåõàí³êè íà 
ÐÏ-10 êÂ ç îðãàí³çàö³ºþ êàíàë³â 
ÒÌ (IRZ-RUH-3)

øò. 10,42 30 312,50

98
Ìîäåðí³çàö³ÿ Î²ÓÊ â ÐÅÌ Çà-
õ³äíèé ÑÂÏ "Êè¿âñüê³ åëåêòðè÷í³ 
ìåðåæ³"

øò. 7 991,53 1 7 991,53

99

Ìîäåðí³çàö³ÿ ñåðâåðíîãî 
îáëàäíàííÿ òà ÀÐÌ Î²ÓÊ  ÐÅÌ 
Öåíòðàëüíèé ÑÂÏ "Êè¿âñüê³ 
åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³"

øò. 2 802,00 1 2 802,00

100 ²íòåãðàö³ÿ ÎÓ²Ê ç ñèñòåìàìè CRM 
òà á³ëë³íã. øò. 1 707,69 1 1 707,69

101 Ìîäåðí³çàö³ÿ ñåðâåð³â ÀÑÊÎÅ, 
áàçè äàíèõ. Ñõîâèùå äàíèõ. øò. 1 930,00 1 1 930,00

102
Âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè àíàë³çó 
äàíèõ ÀÑÊÎª, ôîðìóâàííÿ ïðî-
ãíîçíèõ áàëàíñ³â

øò. 1 758,69 1 1 758,69

103 Ïðîåêòóâàííÿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ 
ìåðåæåþ (DMS) øò. 620,00 1 620,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 3: 29 642,49

4. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

104

Çàêóï³âëÿ ë³öåíç³é ÏÇ íà ñåðâåðà 
³ ÀÐÌ òåõíîëîã³÷íîãî ñåãìåíòà 
êîðïîðàòèâíî¿ êîìï'þòåðíî¿ 
ìåðåæ³.

øò 101,67 1 101,67

105 Ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ  
ñåðâåðíîãî ïîìåùåíèÿ øò 1 250,00 1 1 250,00

106
Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðå-
á³éíîãî æèâëåííÿ ï³äðîçä³ë³â 
ÊÅÌ, â ò.÷.:

   446,70

106.1
Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðå-
á³éíîãî æèâëåííÿ äëÿ ìåðåæåâî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè

øò 336,70 1 336,70

106.2
Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðå-
á³éíîãî æèâëåííÿ äëÿ â³äåîñò³íè 
òà â³äåîñåðâåð³â

øò 99,00 1 99,00

106.3 Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðå-
á³éíîãî æèâëåííÿ äëÿ ÀÒÑ øò 11,00 1 11,00

107
Ìîäåðí³çàö³ÿ ³ñíóþ÷èõ òà çàêóï³â-
ëÿ íîâèõ çàñîá³â êîìï'þòåðèçàö³¿, 
ó ò.÷.:

øò   9 009,20

107.1

Çàêóï³âëÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ñòàíö³é 
(ñèñòåìíèé áëîê + ìîí³òîð+ 
äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâëåí-
íÿ), ó ò.÷.:

øò   7 177,73

 -ìîí³òîð øò 3,82 350 1 336,27

 -ñèñòåìíèé áëîê (êëàâ³àòóðà, 
ìàí³ïóëÿòîð "ìèøà") øò 14,06 350 4 921,63

 -äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî 
æèâëåííÿ øò 2,63 350 919,84

107.2 Íîóòáóê øò 22,20 20 443,99

107.3 Äîêñòàíö³ÿ øò 3,13 20 62,54

107.4 ²íø³ çàñîáè êîìï'þòåðèçàö³¿ 
(ÌÔÓ) , â ò.÷.: øò   1 324,94

 -áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ïðèñòð³é 
(ÌÔÓ) (À4) øò 22,42 40 896,81

 -áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ïðèñòð³é 
(ÌÔÓ) (À3) øò 57,13 4 228,50

 -áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ïðèñòð³é 
(ÌÔÓ) (À3) øò 99,82 2 199,63

108 Çàêóï³âëÿ ìåðåæíîãî îáëàäíàííÿ 
äëÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÅÑ îá'ºêò 6 210,61 1 6 210,61

109
Ïðèäáàííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Microsoft 
(ÅÀ)

îá'ºêò 4 815,00 1 4 815,00

110 Ðîçøèðåííÿ äèñêîâîãî ñõîâèùà 
çáåðåæåííÿ äàíèõ îá'ºêò 1 512,00 1 1 512,00
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Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà 

Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà 
Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Çàìîâíèê) òà 
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (Ðîçðîáíèê) 
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó «Äåòàëü-
íèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. 
Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó 
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¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ 
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³», ï. 32. 

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 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ 
éîãî ïîëîæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.  

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òàêîæ ð³øåííÿ 
ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà: ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü, áóä³âíèöòâà ðîçâ’ÿçîê; ðåñòðóêòóðèçàö³¿ 
îêðåìèõ òåðèòîð³é áàç òà ñêëàä³â, ïðîïîçèö³é ìîæëèâîãî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â 
ì³ñòîáóäóâàííÿ – áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ óñòàíîâ îñâ³òè òà æèòëîâèõ 
êîìïëåêñ³â ç ðîçì³ùåííÿì ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ, à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, 
ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:
– ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñ-

òàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü – ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ âèðîáíè÷èõ òåðèòîð³é (áàç, ñêëàä³â), 
ùî íà äàíèé ÷àñ ïðàêòè÷íî íå ïðàöþþòü, ç íàäàííÿì òåðèòîð³¿ íîâî¿ ÿêîñò³; 

– çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó æèòëîâî¿ çàáóäîâè â ðàéîí³ âóë. 
Äðàãîì³ðîâà (óð. Áóñîâà Äîëèíà) ç âèçíà÷åííÿì ïîòðåá ó ï³äïðèºìñòâàõ òà 
óñòàíîâàõ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ì³ñöü ¿õ ðîçòàøóâàííÿ,  áëàãîóñòðîþ 
òà îçåëåíåííÿ;

– ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ øê³ë, áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ äî-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè 
íîâ³òí³ì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ îñâ³òè, áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíèõ 
çàêëàä³â (ìàéäàí÷èê³â), ùî â³äïîâ³äàº ñòðàòåã³¿ Êèºâà «Çäîðîâèé Êèÿíèí»; 

– ðîçáóäîâà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî 
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó.

Íîâå æèòëîâå áóä³âíèöòâî ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà ïåð³îä â³ä 3 äî 7 ðîê³â òà 
ïîòðåáóº çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíî¿ ïîòóæíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè òà ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà ì³ñöü çáåð³ãàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
àâòîòðàíñïîðòó.

Ðîçðàõóíêîâà ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ó æèòëîâîìó ðàéîí³ ïðèéíÿòà ç óðàõó-
âàííÿì ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â çåìëåêîðèñòóâà÷³â òà íàäàíèõ ïðîåêò³â çàáóäîâè 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà åòàï 3-7 ðîê³â.

Ïðîåêòíèé æèòëîâèé ôîíä áàãàòîêâàðòèðíèé ñêëàäàº:
– Çàãàëüíà ïëîùà áóäèíê³â –  564 864,4 òèñ. ì2;
– Ïëîùà êâàðòèð ó áóäèíêàõ 454 684,2 òèñ. ì2;

– Íàñåëåííÿ – 13 162  îñ³á;
– Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð – 4572.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìåæàõ ÄÏÒ ñêëàäàº 27 938 îñ³á.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ïåðåäáà÷åíî¿ ïðîåêòîì Ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà, ïëàíóº çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüî¿ æèòëîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ 
â áàãàòîêâàðòèðí³é çàáóäîâ³ äî 27 ì2 /îñ³á. Ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ùåííÿ òåðèòîð³¿ 
ïðîåêòóâàííÿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, ó æèòëîâà çàáåçïå÷åí³ñòü ó 
ïåðñïåêòèâíîìó æèòëîâîìó ôîíä³ ñêëàäàòèìå  – 35 ì2/îñ³á.

Ñåðåäíÿ ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ â êâàðòàëàõ áàãàòîêâàðòèðíî¿ çàáóäîâè 
ñòàíîâèòèìå 557 îñ³á/ãà. 

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî 
ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿì.

Äëÿ ïðîåêòíîãî íàñåëåííÿ íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè 1500 ì³ñöü ó çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ øêîëàõ. Íà äàíèé ÷àñ â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ÄÏÒ çíàõîäèòüñÿ Íîâîïå÷åðñüêà 
øêîëà íà 480 ì³ñöü. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ¿¿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ç äîáóäîâîþ 
êîðïóñó íà 320 ì³ñöü. Òàêîæ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî êîìïëåêñó íà 930 ì³ñöü.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òåðèòîð³ÿ ðîçðîáêè 
ÄÏÒ âõîäèòü äî ïëàíóâàëüíîãî óòâîðåííÿ 112947 ïåðøî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè. 
Â ìåæàõ çàçíà÷åíîãî ïëàíóâàëüíîãî óòâîðåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ äåê³ëüêà çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ ³ñíóþ÷å íàñåëåííÿ. Çà äàíèìè 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ëèñò â³ä 08.02.2017 ¹ 04-07/320) ôàêòè÷íà íàïî-
âíþâàí³ñòü öèõ çàêëàä³â çíà÷íî ìåíøà çà ïðîåêòíó ïîòóæí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì 
ïðè 100 % çàáåçïå÷åíîñò³ ³ñíóþ÷îãî íàñåëåííÿ ì³ñöÿìè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
çàêëàäàõ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü. 

Âðàõîâóþ÷è, ùî â ìåæàõ íîðìàòèâíèõ ðàä³óñ³â îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ çàêëàä³â ¹ 80 òà ¹ 88 çà ³íâåñòèö³éíèìè íàì³ðàìè çåìëåêîðèñòóâà÷³â 
òà âëàñíèê³â ìàéíà ó ÄÏÒ çàïðîåêòîâàíî æèòëîâ³ áóäèíêè, ïîòðåáà ó ì³ñöÿõ 
ÇÍÇ (50 ì³ñöü) çàáåçïå÷óþòüñÿ çà ðàõóíîê âèùåçàçíà÷åíèõ øê³ë.

Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ç äîáóäîâîþ áàñåéíó ç³ SPA êîìïëåêñîì.

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿê-
äåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ: àïòåêè, á³áë³îòåêè, êàôå, ï³äïðèºìñòâà 
çâ’ÿçêó, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ (ïóíêòè ïðèéîìó ïðàëåíü, õ³ì÷èñòîê òà ³í), 
îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, òîðã³âåëüí³ çàêëàäè,  êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³é óïîðÿäêóâàííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü, ïðî¿çä³â 
òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, 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.

ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

¹ 
ï/ï

Ïîêàçíèêè Îäèíèöÿ 
âèì³ðó

²ñíóþ÷èé 
ñòàí

Åòàï íà 7 
ðîê³â

Åòàï íà 
15-20 
ðîê³â

1. Òåðèòîð³ÿ ÄÏÒ ãà 93,83

ó òîìó ÷èñë³ æèò-
ëîâà çàáóäîâà

» 29,31 50,17 50,17

2. Íàñåëåííÿ òèñ.îñ³á 14,776 27,938 27,938

3. Æèòëîâèé ôîíä 

3.1 Æèòëîâèé ôîíä 
(ïëîùà êâàð-
òèð), âñüîãî 

òèñ. ì2 
êâàðòèð

487,787 941,871 941,871

3.2 Ñåðåäíÿ æèòëîâà 
çàáåçïå÷åí³ñòü 

ì2/îñîáó 31 35 35

3.3 Æèòëîâå áóä³â-
íèöòâî, âñüîãî: 

òèñ. ì2 
çàã.ïëîù³ 
êâàðòèð

- 454684,2 -

4. Óñòàíîâè òà 
ï³äïðèºìñòâà 
îáñëóãîâóâàííÿ 

4.1 Äîøê³ëüí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè 

ì³ñöü 110 679 679

4.2 Çàãàëüíîîñâ³òí³ 
íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè 

ó÷í³â 480 1930 1930

4.3 Ïîë³êë³í³êè, 
àìáóëàòîð³¿, 
äèñïàíñåðè áåç 
ñòàö³îíàðó, êàá³-
íåòè ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ

â³äâ. çà 
çì³íó.

188 228 228

Çàìîâíèê – Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ðîçðîáíèê – ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ».
Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³  www.

kga.gov.ua 
Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà 

Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî 
øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15.

Îçíàéîìëåííÿ ç òîìàìè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. 
Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà 
òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ â Äåïàðòà-
ìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 
ïîâåðõ, êàá. 307 ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 14.00.

Ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿: – 
30 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ 

ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» 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¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ 
ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü 

ïðàâî íàäàâàòè:
– ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ 

ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– þðèäè÷í³ îñîáè, îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðè-

òîð³¿, äëÿ ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà 
ì³ñöåâîìó ð³âí³;

– âëàñíèêè òà êîðèñòóâà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿, 
ùîäî ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà ñóì³æí³é ç íåþ;

– ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøè-
ðþºòüñÿ íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ;

– íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê – 30 äí³â 
ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 

Ïîñàäîâ³ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü: Çàé÷åíêî 
Òåòÿíà Â³êòîð³âíà, Ãðºáºíí³êîâ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷.

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 4: 23 345,18

5. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ñèñòåì çâ'ÿçêó

111

Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê 
ïðîìèñëîâî¿ ìåðåæ³ Ethernet. 
Ñòâîðåíÿ çàõèùåíîãî ïåðèìåòðó 
äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì ñò³éêî-
ãî äëÿ ê³áåðàòàê, ó ò.÷.:

   4 989,08

111.1

Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî 
Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ öåíòðàëü-
íîãî âóçëà ìàðøðóòèçàö³¿, 
ñåðòèô³êàö³¿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî 
êåðóâàííÿ

îá'ºêò 1 868,00 1 1 868,00

111.2

Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî 
Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ áåçïå÷íèõ 
òî÷îê âçàºìîä³¿ ³ç çîâí³ø³ìè 
ìåðåæàìè

øò. 84,42 5 422,08

111.3

Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî 
Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ ºäèíîãî 
öåíòðó êåðóâàííÿ ïðèñòðîÿìè 
³íòåëåêòóàëüíî¿ ñèñòåìè òà îá-
ë³êîâèìè çàïèñàìè

îá'ºêò 1 986,00 1 1 086,00

111.4

Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî 
Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè 
â³ðòóàëüíèõ ñåðâåð³â, ñïåö³àë³-
çîâàíèõ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñèñòåì 
çàõèñòó.

îá'ºêò 1 478,00 1 1 078,00

111.5

Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî 
Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ øèôðî-
âàíèõ êàíàë³â äëÿ äîñòóïó ç 
ðîáî÷èõ ì³ñöü êîðèñòóâà÷³â ç 
âèêîðèñòàííÿì äâóõôàêòîðíî¿ 
àóòåíòèô³êàö³¿.

îá'ºêò 535,00 1 535,00

112

Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðîãðàìíèé 
êîìïëåêñ ³íâåíòàðèçàö³¿ âîëî-
êîííî-îïòè÷íî¿ êàáåëüíî¿ ìåðåæ³ 
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

øò. 530,00 1 530,00

113
ÂÎËÇ òà êîìïë³êòóþ÷³ äëÿ ñóì³ñ-
íîãî ïðîêëàäàííÿ ³ç êàáåëÿìè 
íàïðóãè

êì 150,00 5 750,00

114
Îðãàí³çàö³ÿ 
â³äåîêîíôåðåíöçâ’ÿçêó ÐÅÌ 
ÑÂÏ ÊÅÌ

øò. 125,00 4 500,00

115
Ìîäåðí³çàö³ÿ îáëàäíàííÿ 
îçâó÷óâàííÿ àêòîâîãî çàëó íà ïë. 
². Ôðàíêî, 5

øò. 383,33 1 383,33

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 5: 7 152,42

6. Ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàêóï³âëÿ êîë³ñíî¿ òåõí³êè

116

Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíî¿ ïåðå-
ñóâíî¿ åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ ÅÒË-35 íà øàñ³ ÇÈË-5301 (1 
îä.) íà íîâó ÅÒË-35 íà øàñ³ FORD 
TRANSIT (1 îä.) àáî àíàëîã

øò. 8 782,62 1 8 782,62

117

Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíî¿ ïåðå-
ñóâíî¿ åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ ÅÒË-10 íà øàñ³ ÃÀÇ-3307 íà 
íîâó ÅÒË-10 (1 îä.) íà øàñ³ FORD 
TRANSIT (1 îä.) àáî àíàëîã

øò. 1 540,39 1 1 540,39

118

Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíèõ 
àâòîï³ä³éìà÷à ÀÏ-17 (2-ì³ñíèé) 
íà øàñ³ ÇÈË-4333 (2 îä.) òà àâòî-
ï³ä³éìà÷à 9 ì. (1-ì³ñíèé) íà øàñ³ 
PEUGEOT J5 (1 îä.)  íà íîâèé 
àâòîï³ä³éìà÷ 18 ì. (2-ì³ñíèé) íà 
øàñ³ Isuzu ç ïîäâ³éíîþ êàá³íîþ (3 
îä.) àáî àíàëîã

øò. 1 828,47 2 3 656,93

119

Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíîãî ñàìî-
ñêèäó íà øàñ³ ÊÀÌÀÇ-5511 (2 
îä.) íà íîâèé ñàìîñêèä 6*4, 20 ò. 
ÌÀÇ-6501V6-520-001(Å5)  (2 îä.) 
àáî àíàëîã

øò. 2 287,71 2 4 575,43

120

Çàì³íà ñïåö³àëüíîãî àâàð³éíîãî 
àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-2705 (8 îä.) íà 
íîâèé ñïåö³àëüíèé àâàð³éíèé 
(óí³âåðñàë ï³äâèùåííî¿ ïðî-
õ³äíîñò³) MITSUBISHI L200 (8 îä.), 
5 ïàñ. ì³ñöü àáî àíàëîã

øò. 846,81 8 6 774,49

121

Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíèõ ëåãêî-
âèõ àâòîìîá³ë³â ìàðêè DAEWOO 
(5 îä.) òà ÃÀÇ (5 îä.) íà íîâ³ 
ïàñàæèðñüê³ êîìåðö³éí³ óí³âåðñàë 
Ñ²ÒÐÎÅÍ ÁÅÐË²ÍÃÎ (10 îä.) àáî 
àíàëîã

øò. 435,54 10 4 355,40

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 6: 29 685,26

7. ²íøå

122
Çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷îãî ïðî-
öåñó ³íñòðóìåíòîì, ïðèñòðîÿìè 
òà ñïåö³àëüíèì îáëàäíàííÿì

øò.   1 350,11

122.1 ÌÎÒÎÊÎÑÀ SOLO 142B, àáî 
åêâ³âàëåíò øò. 9,1 4 36,40

122.2

ÏÀËÜÍÈÊ ÃÀÇÎÂÈÉ Â ÊÎÌÏËÅÊ-
Ò² Ç ÌÀÍÎÌÅÒÐÎÌ ÒÀ ØËÀÍÃÎÌ 
5Ì FH 1630-S-MC-10-TK, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 14,04 4 56,16

122.3

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÂÈÄÀËÅÍÍß 
ÏÎËÓÏÐÎÂ²ÄÍÎÃÎ ÅÊÐÀÍÓ  
IT-1000-017-2 RAYCHEM, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 27,30 4 109,20

122.4
Ñò³ë ëàáîðàòîðíèé õðîìàòîãðà-
ô³÷íèé  ç íàäáóäîâîþ ³ òóìáîþ 
1400õ800õ800, àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 23,40 1 23,40

122.5
Øàôà ëàáîðàòîðíà âèòÿæíà 
ØÂË-07.5 (1800õ750õ2400), àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 74,3158 2 148,63

122.6

Äðèëü/øóðóïîâåðò DEWALT 
DCD734 C2, XR LI-ION 14,4 V  
2  àêóìóëÿòîðà 1,3 À/R, 38 HM 
ïàòðîí 1,5-13 ìì 1,6 êã, âàë³çà, 
àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 6,48 2 12,97

122.7

Àñôàëüòîáåòîíîð³ç DS H 900/40 
àáî àíàëîã (ÁÅÍÇÎÏÈËÀ DSH 
900/40, ÌÀÑËÎ 2-Õ ÒÀÊÒÍÅ 
1Ë, ÍÀÁ²Ð ÂÈÒÐÀÒÍÈÕ ÄËß 
DSH, ÄÈÑÊ DS-BF 400/25/4/
C1/LP)+ÀÄÀÏÒÅÐ Ï²ÄËÎÃÎÂÈÉ 
DSH-FCS 00431364 HILTI, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 39,00 8 312,00

122.8 Ð³çàê êàáåëüíèé ÐÊÃ-60 øò. 12,9 12 155,22

122.9 Ëåá³äêà ç ôóíêö³ºþ ðåâåðñà 
P-1500-Ñ, àáî åêâ³âàëåíò øò. 10,4 1 10,40

122.10
ÊÎÌÏÐÅÑÎÐ FIAC COSMOS, 
ÐÅÑ²ÂÅÐ 24Ë, 8ÁÀÐ, 240 Ë/ÕÂ 
1,5ÊÂÒ, àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 10,40 1 10,40

122.11
ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐ  ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÍÈÉ 
GSR GSR 1800 LI, BOSCH,  àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 9,10 1 9,10

122.12 ÌÅÃÀÎÌÅÒÐ 5ÊÂ Ì²3202, âèðîá-
íèê METREL, àáî åêâ³âàëåíò øò. 16,90 4 67,60

122.13

ÄÐÈËÜ Ç ÓÄÀÐÎÌ/ÃÂÈÍÒÎÂÅÐÒ 
ÁÅÇÙ²ÒÎ×Í. DEWALT DCD937, 
ÀÊÊÓÌ., 3 ØÂÈÄ.,14,4V, 75ÍÌ, 
àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 6,8 3 20,38

122.14
ÍÀÁ²Ð ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÓ (6 ØÒ) 
LI-LON 18 B  MAKITA LXT600, àáî 
åêâ³âàëåíò 

ê-ò 26,6 3 79,65

122.15
ÒÐÀÑÎØÓÊÀ× RIDGIDSR-24 
BLUETOOTN È GPS, àáî åêâ³-
âàëåíò 

øò. 128,1 1 128,08

122.16 ÌÎÒÎÊÎÑÀ HUSQVARNA 128R, 
àáî åêâ³âàëåíò  øò. 6,5 2 12,96

122.17 Ð³çàê êàáåëüíèé ÐÊÃ – 100, (äèñ-
òàíö³éíèé ïðîêîë) àáî åêâ³âàëåíò øò. 37,2 4 148,72

122.18 ÂÈÑÎÒÎÐ²Ç STIHL HT 131, àáî 
åêâ³âàëåíò øò. 8,8 1 8,84

123 Ä³àãíîñòè÷íå îáëàäíàííÿ øò.   2 943,53

123.1

ÏÐÈËÀÄ MFO-5-1 ÄËß ÂÈÇÍÀ-
×ÅÍÍß Ì²ÑÖß ÏÎØÊÎÄÆÅÍÍß 
ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍ²É ÎÁÎËÎÍÖ² Ç ÏÎ-
Ë²ÅÒÈËÅÍÓ, àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 86,29 1 86,29

123.2

ÏÐÈËÀÄ GiRX ÄËß ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÊÀÁÅËß ²Ç ÏÓ×ÊÀ Â ÊÎÌÏËÅÊÒ² 
Ç ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÌ GiTX  SEBA KMT, 
àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 20,15 3 60,45

123.3 ÐÅÔËÅÊÒÎÌÅÒÐ ²ÑÊÐÀ -3Ì ÏÐÅ-
Ì²ÊÑ, àáî åêâ³âàëåíò øò. 13,00 1 13,00

123.4

Ì³êðîïðîöåñîðíà óñòàíîâêà 
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà äëÿ 
òåñòóâàííÿ ïðèñòðî¿â ÐÇÀ (ÏÒ-
01), àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 91,0 6 546,00

123.5
Ñòåíä ïî âèïðîáóâàííþ çàõèñíèõ 
çàñîá³â  òèïó ÑÂÑ-100, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 109,33 1 109,33

123.6
Âèì³ðþâà÷ ïàðàìåòð³â ñèëîâèõ 
òðàíñôîðìàòîð³â    Ê540-3, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 45,63 1 45,63

123.7 Áëîê íèçüêîâîëüòíèõ âèì³ð³â 
ÏÁÍÈ-3, àáî åêâ³âàëåíò øò. 12,74 2 25,48

123.8 Àïàðàò âèñîêîâîëüòíèé ÀÂ 50/70 
Ð, àáî åêâ³âàëåíò øò. 65,13 2 130,26

123.9

Øàôà äëÿ ñóøêè çàñîá³â çà-
õèñòó ç ãóìè òèïó ØÑÏ-100 
(820õ565õ1800), àáî åêâ³âàëåíò, 
àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 42,12 1 42,12

123.10

Àâòîìàòèçîâàíà óñòàíîâêà 
âèì³ðþâàííÿ ä³åëåêòðè÷íèõ 
âòðàò òðàíñôðìàòîðíîãî ìàñëà 
Òàíãåíñ-3Ì, àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 91,416 1 91,42

123.11

Êîìïëåêñ  õðîìîòîãðàô³÷íèé  
íà  áàç³ ãàçîâîãî õðîìàòîãðàôó  
"ÊÐÈÑÒÀË ËÞÊÑ 4000Ì", àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 718,7258 1 718,73

123.12
Àïàðàò äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàá³ëü-
íîñò³ ìàñåë ïðîòè îêèñëåííÿ 
ÀÏÑÌ-1

øò. 325 1 325,00

123.13

Øòàíãà òåëåñêîï³÷íà ñ çàöåïîì 
ÂÀ 850Å ç íàêîíå÷íèêîì ÂÀ 600Å 
òà çàöåïîì êðþêîì âåëèêèì ÂÀ 
002, àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 21,2 1 21,24

123.14
Ñóøèëüíà øàôà ìåòàëåâà 
äëÿ ñóø³ííÿ îäÿãó ØÑÎ-10 Â 
(1000õ625õ2000), àáî åêâ³âàëåíò 

øò. 20,6856 1 20,69

123.15
Êîìïëåêò äëÿ ïåðåêà÷óâàííÿ 
ìàñëà PIUSI ST Viscomat, àáî 
åêâ³âàëåíò 

øò. 17,68 1 17,68

123.16 Âèì³ðþâà÷ ïîñò³éíîãî ³ çì³ííîãî 
ñòðóìó ÈÒÂ-140Ð, àáî åêâ³âàëåíò øò. 54,99 1 54,99

123.17
Ãåîðàäàð RD1500  äëÿ ïîøóêó 
ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³é, àáî åê-
â³âàëåíò 

øò. 532,08 1 532,08

123.18 ÊË²Ù² ÑÒÐÓÌÎÂÈÌ²ÐÞÂÀËÜÍ² 
FLUKE 376, àáî åêâ³âàëåíò øò. 11,83 7 82,79

123.19 Äèíàìîìåòð ÄÏÓ-5-2, àáî 
åêâ³âàëåíò øò. 8,5 1 8,45

123.20 Ìóëüòèìåòð ÐÑ 7000 Sanwa, àáî 
åêâ³âàëåíò øò. 11,9171 1 11,92

124

Îáëàäíàííÿ ñèñòåìàìè ïðîòè-
ïîæåæíîãî çàõèñòó ïðèì³ùåíü 
àäì³íáóä³âë³  âóë. Íîâîêîñòÿíòè-
í³âñüêà, 20

øò. 528,80 1 528,80 

125

Ïðîâåäåííÿ ÏÂÐ ç îáëàäíàííÿ 
ÑÏÇ ñëóæáîâèõ òà äîïîì³æíèõ 
ïðèì³ùåíü ÏÑ "ÂÓÌ" âóë. Âåëèêà 
Ê³ëüöåâà,4-À

øò. 15,00 1 15,00 

126

Ïðîâåäåííÿ ÏÂÐ ç îáëàäíàííÿ 
ÑÏÇ ñëóæáîâèõ òà äîïîì³æíèõ 
ïðèì³ùåíü ÇÐÅÌ âóë. Äîâæåíêà, 
12

øò. 20,00 1 20,00 

127

Ðåêîíñòðóêö³ÿ àäì³í³ñòðàòèâíî 
ïîáóòîâî¿ áóä³âë³ äëÿ äèñïåò÷åð-
ñüêî¿ ñëóæáè ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈ 
ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» ÏÀÒ 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»  çà àäðåñîþ 
âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20 â 
ì. Êèºâ³ 

îá'ºêò 1 768,22 0,34 606,50 

128

Ðåêîíñòðóêö³ÿ öåõó äëÿ ÖÖÐ ÑÂÏ 
«ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» 
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà àäðåñîþ 
âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20 â 
ì. Êèºâ³

îá'ºêò 535,14 0,53 283,62 

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 7: 5 747,56 

Óñüîãî ïî ïðîãðàì³: 956 048,00
 

²íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ êîìïàí³¿ çà ïîñèëàííÿì: http://kyivenergo.
com/uk/press-tsentr. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ïðîñèìî 
ïîâ³äîìëÿòè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: Invest_Kievenergo_Distr@
dtek.com, àáî ïîøòîþ: 01001, ì. Êè¿â, ïëîùà ². Ôðàíêà, 5, ç ïîçíà÷êîþ â òåì³ ëèñòà 
«Ïðîåêò ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè çà íàïðÿìîì Äèñòðèáóö³ÿ 2018 ðîêó» ó ïåð³îä ç 5 
ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ïî 5 ëþòîãî 2018 âêëþ÷íî.



7РЕКЛАМА Хрещатик
5 січня 2018 р.

№2 (5053)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. 
Ï³âí³÷íà, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, âóë. Ïðèð³÷íà, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 

Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê 
ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. 
Ï³âí³÷íà, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, âóë. Ïðèð³÷íà, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, Ìàðøàëà 
Ìàëèíîâñüêîãî ó Îáîëîíñüêîìó 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¿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ 
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» 

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé 
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³ä-
ïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â 
ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³äïðèºìñòâ 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü 
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ 
ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó, à òàêîæ çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì ñîö³àëü-
íî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ³ 
óñòàíîâàìè, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ 
ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.

Îá’ºìíî-ïðîñòîðîâå ð³øåííÿ íîâî¿ çàáóäîâè îáóìîâëåíî ïëàíóâàëüíîþ îðãà-
í³çàö³ºþ òåðèòîð³¿, ÿêà çàêëàäåíà â ïðîåêò³ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà ³ îòðèìàëà 
ñâ³é ðîçâèòîê â äàíîìó äåòàëüíîìó ïëàí³ òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ï³âí³÷íà, ïðîñï. 
Îáîëîíñüêèé, âóë. Ïðèð³÷íà, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî ó 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòîì äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ âðàõîâàíî ðåêîíñòðóêö³þ øê³ë ¹ 168 ïî 
âóë.Îçåðíà, 2 òà ¹ 256 ïî âóë. Îçåðíà, 2-à ç âëàøòóâàííÿì ñòàä³îíó òà äîäàòêîâèõ 
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. Íà ï³âí³÷ â³ä äåïî ìåòðîïîë³òåíó òà íà ï³âí³÷ â³ä âóë. Ï³âí³÷íî¿ 
ïåðåäáà÷åíî âëàøòóâàííÿ  áàãàòîð³âíåâèõ ïàðê³íã³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â  
ïàðêóâàëüíèìè ì³ñöÿìè. Òàêîæ, íà ðîç³ Îáîëîíñüêîãî ïðîñïåêòó, âóëèö³ Ï³âí³÷íî¿ òà 
òåðèòîð³¿ ïåðñïåêòèâíî¿ Âåëèêî¿ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè çàïðîåêòîâàíî æèòëîâèé êîìïëåêñ 
òà îá’ºêòè òîðã³âë³ ç ïðèì³ùåííÿìè ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ. 

Ïî âóë. Ï³âí³÷í³é ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî õðàìó Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè.

Çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, 52 ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî 
êîìïëåêñó ç ìàãàçèíàìè.

Ïî ïðîñïåêòó Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 45 ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç 
ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì ç áàñåéíîì òà áëàãîóñòð³é çåëåíî¿ çîíè íàâêîëî îçåðà Á³ëå. 

Çà àäðåñîþ Ïðèð³÷íà, 19-º ïåðåäáà÷èòè áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíîãî ÿäðà ç áàñåéíîì 
äëÿ ó÷í³â ã³ìíàç³¿  òà ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó.

Ó 10-ìó ì³êðîðàéîí³ Îáîëîí³, ó äâîð³ áóäèíêó ¹ 49 ïî ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 
òåðèòîð³ÿ íàâêîëî àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè , ïîðó÷ ç³ øêîëîþ çàïðîïîíîâàíî 
âèçíà÷èòè ÿê çåëåíó ç³ ñòâîðåííÿì ñêâåðó. 

Íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê, 
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çîí â³äïî÷èíêó äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, 
ãîñïîäàðñüêèõ çîí. Âçäîâæ ïðî¿çä³â òà ï³øîõ³äíèõ àëåé ôîðìóþòüñÿ çîíè îçåëåíåííÿ. 

Ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ôîðìóþòüñÿ, ÿê âáóäîâàíèìè â ïåðø³ 
ïîâåðõè æèòëîâèõ áóäèíê³â òàê ³ îêðåìî ðîçòàøîâàíèìè. Â íèõ ðîçì³ùóþòüñÿ çàêëàäè 
ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: àïòåêè, ìàãàçèíè, êàôå, ï³äïðèºìñòâà  çâ’ÿçêó, ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, òîðã³âåëüí³ çàêëàäè, ñïîðòèâí³ çàëè, 
êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, á³áë³îòåêè, öåíòðè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³. Ó ï³äçåìíîìó ïðî-
ñòîð³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ïàðê³íã³â äëÿ çáåð³ãàííÿ ìàøèí ìåøêàíö³â ðàéîíó.

ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

¹ 
ï/ï Ïîêàçíèêè Îäèíèöÿ 

âèì³ðó
²ñíóþ÷èé 

ñòàí
Åòàï  

5 ðîê³â
Åòàï 

20 ðîê³â

1 2 3 4 5 6

1. Òåðèòîð³ÿ 

Òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ 
ïðîåêòó ãà / % 430,0/100 430,0/100 430,0/100

ó òîìó ÷èñë³: 

1.1 – æèòëîâà çàáóäîâà « 208,0/48,4 219,1/51,0 219,1/51,0

Ó òîìó ÷èñë³: 

à) êâàðòàëè áàãàòî-
ïîâåðõîâî¿ çàáóäî-
âè (ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

« 208,0/48,4 158,4/36,8 158,4/36,8

á) êâàðòàëè ï³ä-
âèùåíî¿ çàáóäîâè 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

« -/- 53,7/12,5 53,7/12,5

â) êâàðòàëè âè-
ñîòíî¿ çàáóäîâè 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

« -/- 7,0/1,6 7,0/1,6

1.2 – òåðèòîð³¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè « 26,3/6,1 6,4/1,5 6,4/1,5

1.3 – òåðèòîð³¿ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â « 57,2/13,3 57,2/13,3 57,2/13,3

1.4 – òåðèòîð³¿ çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ « 1,3/0,3 1,4/0,3 1,4/0,3

1.5

– òåðèòîð³¿ çàêëàä³â 
òîðã³âë³ òà ïîáó-
òîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ

« -/- 9,2/2,1 9,2/2,1

1.6 – òåðèòîð³¿ êóëüòî-
âèõ ñïîðóä « -/- 1,0/0,2 1,0/0,2

1.7
– òåðèòîð³¿ çàêëàä³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ 
ñïîðòó

« -/- 1,9/0,4 1,9/0,4

1.8

– çåëåí³ íàñàäæåí-
íÿ (êð³ì çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³êðîðà-
éîííîãî çíà÷åííÿ)

« 26,0/6,0 24,7/5,7 24,7/5,7

1.9 – ð³êè « 3,1/0,7 3,1/0,7 3,1/0,7

1.10 – êîìóíàëüí³ 
òåðèòîð³¿ « 53,2/12,4 3,2/0,7 3,2/0,7

1.11 – òåðèòîð³¿ òðàí-
ñïîðòó òà çâ'ÿçêó « 1,4/0,3 44,9/10,4 44,9/10,4

1.12 – òåðèòîð³¿ ³íæåíåð-
íèõ îá'ºêò³â « 4,6/1,1 3,7/0,9 3,7/0,9

1.13 – ³íø³ òåðèòîð³¿ « 0,3/0,1 -/- -/-

1.14 – âóëèö³  â ìåæàõ 
÷åðâîíèõ ë³í³é « 48,6/11,3 54,2/12,6 54,2/12,6

2. Íàñåëåííÿ 

2.1
×èñåëüí³ñòü íà-
ñåëåííÿ, âñüîãî ó 
òîìó ÷èñë³: 

òèñ. îñ³á 106,477 112,065 112,065

– ó áàãàòîêâàðòèð-
í³é, ï³äâèùåí³é òà 
âèñîòí³é çàáóäîâàõ 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

« 106,477 112,065 112,065

2.2 Ù³ëüí³ñòü íàñåëåí-
íÿ ó òîìó ÷èñë³: îñ³á/ãà 512 511 511

– ó áàãàòîêâàðòèð-
í³é, ï³äâèùåí³é òà 
âèñîòí³é çàáóäîâàõ 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

« 512 511 511

3. Æèòëîâèé ôîíä 

3.1 Æèòëîâèé ôîíä, 
âñüîãî ó òîìó ÷èñë³:

òèñ. ì2 
çàã. ïëî-
ù³ òèñ. 

ì2 ïëîù³ 
êâ.

2615207,4 
1902970,3

2916807,6 
2101138,7

2916807,6 
2101138,7

 – áàãàòîêâàðòèð-
íèé äî 10 ïîâ.

òèñ. 
ì2  çàã. 
ïëîù³ 
òèñ. ì2  

ïëîù³ êâ

1737356,2 
1276229,1 - 1737356,2 

1276229,1

 – áàãàòîêâàðòèð-
íèé ïîíàä 10 ïîâ.

òèñ. 
ì2  çàã. 
ïëîù³ 
òèñ. ì2  

ïëîù³ êâ

877851,2 
626741,2

1179451,4 
824909,6

1179451,4 
824909,6

3.2
Ñåðåäíÿ æèòëîâà 
çàáåçïå÷åí³ñòü ó 
òîìó ÷èñë³:

ì2/îñîáó 17,9 18,7 18,7

– ó áàãàòîêâàð-
òèðí³é çàáóäîâ³ 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â) 

« 17,9 18,7 18,7

3.3 Âèáóòòÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó 

òèñ. ì2  
çàãàëü-

íî¿ ïëîù³
- - -

3.4 Æèòëîâå áóä³âíè-
öòâî, âñüîãî: 

òèñ. ì2  
çà-

ãàëüíî¿ 
ïëîù³/ 

êâàðòèð 
(áóäèí-

ê³â)

- 301600,2 
3082

301600,2 
3082

ó òîìó ÷èñë³ çà 
âèäàìè:

– ñàäèáíà çàáóäîâà òèñ. ì2/
áóäèíê³â - - -

– áàãàòîêâàðòèðíà 
çàáóäîâà ³ç íå¿:

òèñ. ì2/
êâàðòèð - 301600,2 

3082
301600,2 

3082

– ñåðåäíüîïîâåð-
õîâà (4-5 ïîâåðõ³â) « - - -

– áàãàòîïîâåðõîâà 
(6-9 ïîâåðõ³â) « - - -

– ï³äâèùåíà (10-15 
ïîâåðõ³â) « - 15900,9 

264
15900,9 

264

– âèñîòíà (ïîíàä 16 
ïîâåðõ³â) « - 285699,3 

2818
285699,3 

2818

3.5

Æèòëîâå áóä³âíè-
öòâî çà ðàõóíîê 
ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ 
çàáóäîâè (ñàíàö³ÿ 
5-òè ïîâ.)

òèñ. ì2 - - -

4.
Óñòàíîâè òà 
ï³äïðèºìñòâà îá-
ñëóãîâóâàííÿ 

4.1 Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè ì³ñöü 5650 5685 5685

4.2 Çàãàëüíîîñâ³òí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ó÷í³â 14622 14622 14622

4.3 Ñòàö³îíàðè (ë³êàð-
í³) óñ³õ òèï³â ë³æîê 480 480 480

4.4

Ïîë³êë³í³êè, àìáó-
ëàòîð³¿, äèñïàíñå-
ðè áåç ñòàö³îíàðó. 
Êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ

â³äâ. çà 
çì³íó. 2498 2568 2568

4.5
Ñïîðòèâí³ çàëè 
çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ

ì2 ïëîù³ 
ï³äëîãè 18035 18835 18835

4.6
Â³äêðèò³ ñïîðòèâí³ 
ñïîðóäè ó æèòëîâèõ 
êâàðòàëàõ

ãà 6,5 6,6 6,6

4.7

Ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
ô³çêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâ÷èõ çàíÿòü ó 
æèòëîâîìó êâàðòàë³ 

ì2  çàã. 
ïëîù³ 4850 5065 9915

4.8 Á³áë³îòåêè 
òèñ. 

îäèí.  
çáåð³ã.

240,0 240,0 240,0

4.9 Ìàãàçèíè ì2 òîðã. 
ïë. 44445,0 51445,0 51445,0

4.10
Ï³äïðèºìñòâà 
ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ 

ì³ñöü 2044 2794 2794

4.11 Óñòàíîâè ïîáóòîâî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ 

ðîá. 
ì³ñöü 780 11176 11176

5.

Âóëè÷íî-äîðîæíÿ  
ìåðåæà òà ì³ñüêèé 
ïàñàæèðñüêèé 
òðàíñïîðò 

5.1

Ïðîòÿæí³ñòü 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ 
ìåðåæ³, âñüîãî 
(³ñíóþ÷à, áóä³âíè-
öòâî); 

êì 13,9 15,3 16,4

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüí³ 
âóëèö³ çàãàëüíî-
ì³ñüêîãî çíà÷åííÿ 

« 4,0 5,5 6,4

– ìàã³ñòðàëüí³ 
âóëèö³ ðàéîííîãî 
çíà÷åííÿ 

« 6,1 6,10 6,2

Ê³ëüê³ñòü òðàí-
ñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê 
ó ð³çíèõ ð³âíÿõ  

îä. - 1 3

5.2 
Ê³ëüê³ñòü ï³äçåìíèõ 
òà íàäçåìíèõ ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â 

îä. 6 6 6

5.3
Ù³ëüí³ñòü âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, 
âñüîãî: 

êì/êì2 2,7 2,7 3,0

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüíî¿ 
ìåðåæ³ « 2,0 2,0 2,4

5.4

Ïðîòÿæí³ñòü ë³í³é 
íàçåìíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó 
(ïî îñÿõ âóëèöü) 
âñüîãî: 

êì

ó òîìó ÷èñë³: 

– òðàìâàé « 1,5 1,5 1,5

– òðîëåéáóñ 6,0 6,0 6,0

– àâòîáóñ « 8,3 8,3 8,3

5.4à Ì³ñüêà çàë³çíèöÿ - - -

5.5

Ù³ëüí³ñòü ìåðåæ³ 
íàçåìíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó 
(ïî îñÿõ âóëèöü)

êì/êì2 2,0 2,0 2,4

5.6

Ãàðàæ³ äëÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ 
ëåãêîâèõ àâòî-
ìîá³ë³â.

ì/ì 10 950 12 000 15 570

5.7

Ãàðàæ³ äëÿ òèì÷à-
ñîâîãî çáåð³ãàííÿ 
ëåãêîâèõ àâòî-
ìîá³ë³â

ì/ì - - -

5.8

Â³äêðèò³ àâòîñòîÿí-
êè äëÿ ïîñò³éíîãî 
(òèì÷àñîâîãî) 
çáåð³ãàííÿ ëåãêî-
âèõ àâòîìîá³ë³â.

ì/ì 5 100 4 500 4 500

Çàìîâíèê ðîçðîáêè – Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ðîçðîáíèê – Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà»

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ï³âí³÷íà, ïðîñï. 
Îáîëîíñüêèé, âóë. Ïðèð³÷íà, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî ó 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçòàøîâàíà ó ïðèì³ùåíí³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16.

Îçíàéîìëåííÿ ç òîìàìè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿  â ìåæàõ âóë. Ï³â-
í³÷íà, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, âóë. Ïðèð³÷íà, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, Ìàðøàëà 
Ìàëèíîâñüêîãî ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 307 ùîâ³âòîðêà  ç 14.00 äî 17.00 òà 
ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ  
www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua .

Ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿: – 30 äí³â 
ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21. Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³" 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¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â 
³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü 

ïðàâî íàäàâàòè:
– ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ ðîç-

ðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– þðèäè÷í³ îñîáè, îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿, äëÿ 

ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– âëàñíèêè  òà  êîðèñòóâà÷³  çåìåëüíèõ  ä³ëÿíîê,  ðîçòàøîâàíèõ  íà òåðèòîð³¿, ùîäî 

ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà ñóì³æí³é ç íåþ; 
– ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ 

íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ;
– íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì, Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê – 1 ì³ñÿöü ç 
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïîñàäîâ³ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é: Çàé÷åíêî 
Ò.Â., ²âàí³íà Ã.Ì.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ 
ï\ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, 
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì 

áåç ÏÄÂ ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè áåç 

ÏÄÂ, ó ãðí
ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× -ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1. 1 ïîâåðõ âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëî-
á³äñüêà, 4 201,30

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ 

ïåðóêàðåíü
2 ðîêè 364 äí³

Åêñïåðòíà îö³íêà ñòàíîì íà 31.08.2017

8% 75,36 15170,42

2 ² ïîâåðõ Ñ.Ñòàëüñüêîãî, âóë., 24 111,50 ðîçì³ùåííÿ áóôåòà, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè òîâàð³â 2 ðîêè 364 äí³

Îðåíäíà ñòàâêà Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí.
Ñòàíîì íà 31.08.2017

6% 11271,00
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³é ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà 
îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 206 íà ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 9-à, çàãàëüíà ïëîùà 49,10 êâ. ì. 

Âàðò³ñòü – 794040,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 10235,25 ãðí, çà 1 ãîäèíó 
– 20,62 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 
³íîçåìíèõ ìîâ. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 215 íà âóë. Æìåðèíñüêà, 20, çàãàëüíà ïëîùà 
37,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 594660,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 7741,95 ãðí, 

çà 1 ãîäèíó – 16,13 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – îñâ³òíÿ 
ä³ÿëüí³ñòü (ïðîâåäåííÿ ç ä³òüìè ãóðòêîâî¿ ðîáîòè òà ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè). 

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

15.01.2018 î 9.00 â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Â.Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë 101) â³ä-
áóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/14012/17 çà ïîçîâîì ÃÑ 
"Àñîö³àö³ÿ âëàñíèê³â ðåêëàìíèõ çàñîá³â" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 20.04.2017 
¹ 223/2445 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ 
çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³".
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

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. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Графік проведення особистих та виїзних прийомів 
громадян і прямих «гарячих» телефонних ліній 
керівництвом Київської міської державної 

адміністрації на І квартал 2018 року 
У першого заступника го-

лови КМДА Миколи Юрі-
йовича Поворозника (пи-
тання бюджету та фінансів, 
планування і обліку, подат-
кової політики, банківської 
діяльності; охорони здоров’я; 
діяльності архівів; роботи зі 
зверненнями громадян, до-
кументального забезпечен-
ня, забезпечення законності, 

правопорядку, прав і свобод громадян; взаємодії та 
розвитку зв’язків з судами, правоохоронними орга-
нами; інші питання діяльності апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

Особистий прийом громадян — кожної третьої 
п’ятниці з 12.00 до 14.00 на вул. Хрещатик, 36. Теле-
фон посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян, 202-74-40. 

Особистий виїзний прийом — кожного першого 
понеділка місяця з 16.00 до 17.00 у Печерській РДА та 
кожної третьої п’ятниці з 16.00 до 17.00 у Шевченків-
ській РДА. День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожного першого вівторка з 11.00 
до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Дмитра Олександровича 
Давтяна (питання інфор-
матизації, теле- та радіомов-
лення, поштового зв’язку; 
транспорту та зв’язку; бу-
дівництва та ремонту доріг; 
питання промислової, науко-
во-технічної та інноваційної 
політики; регуляторної по-
літики та підприємництва; 

внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування 
населення; діяльності ринків; організації виставкової 
діяльності; телекомунікаційних систем та технологій, 
інформатизації, електронного урядування, захисту 
інформації; розвитку інформаційного суспільства 
на території м. Києва). 

Особистий прийом — кожного четвертого вівторка 
місяця з 10.00 до 12.00 на вулиці Хрещатик, 36. Теле-
фон посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян, 202-79-47. 

Особистий виїзний прийом — кожного першого 
вівторка з 10.00 до 11.00 в Деснянській РДА та кожного 
другого вівторка з 10.00 до 11.00 в Дніпровській РДА. 

День та час проведення прямої «гарячої» теле-
фонної лінії: кожного третього вівторка з 10.00 до 
11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Петра Олександровича Пан-
телеєва (питання житлово-
комунального господарства, 
енергетики, енергоефектив-
ності та енергозбереження; 
утримання і забезпечення 
належного стану житлово-
го фонду, співпраці з ОСББ, 
приватизації житла, надання 
ритуальних послуг; контролю 

за благоустроєм; надзвичайних ситуацій; охорони 
довкілля; охорони праці та безпеки життєдіяльності 
населення; питання комунальної власності; екології 
та природних ресурсів; реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб на території міста Киє-
ва; державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців). 

Особистий прийом — кожного другого четверга 
з 16.00 до 18.00 на вулиці Хрещатик, 36. Телефон 
посадової особи, відповідальної за організацію осо-
бистого прийому громадян, 202-75-56. 

Особистий виїзний прийом — кожного першого 
четверга місяця з 16.00 до 18.00 у Святошинській 
РДА та кожного третього четверга з 16.00 до 18.00 у 
Солом’янській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожного четвертого чет-
верга з 16.00 до 17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Олексія Юрійовича Рез-
нікова (питання децентра-
лізації та місцевого само-
врядування; міжнародних 
відносин; внутрішньої по-
літики; преси та інформації; 
видавничої справи; туризму і 
промоцій; реклами; питання 
освіти і науки; культури та 
охорони культурної спад-

щини, фізичної культури і спорту; національних 
меншин і міграції та державно-церковних відносин; 
питання материнства і дитинства, дітей-сиріт, сім’ї 
та молоді; соціального забезпечення та соціального 
захисту соціально незахищених громадян-пенсіоне-
рів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, 
одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; 
забезпечення виконання законодавства про пільги, 
зайнятості населення, праці та заробітної плати; 
гендерної політики). 

Особистий прийом громадян — кожного другого 
вівторка місяця з 10.00 до 12.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної за ор-
ганізацію особистого прийому громадян, 202-70-52. 

Особистий виїзний прийом — кожного третього 
четверга місяця з 10.00 до 12.00 у Голосіївській РДА 
та кожного четвертого четверга з 10.00 до 12.00 у 
Дарницькій РДА. 

День та час проведення прямої «гарячої» теле-
фонної лінії: кожного четвертого вівторка з 10.00 до 
11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Олександра Валерійовича 
Спасибка (питання місто-
будування та архітектури, 
регулювання містобудівної 
діяльності; капітального бу-
дівництва; будівництва житла, 
реконструкції житлового фон-
ду; забезпечення населення 
житловою площею, питання 
вирішення проблеми забезпе-

чення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок 
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-центр»; використання та охорони земельних 
ресурсів м. Києва; архітектурно-будівельного контролю). 

Особистий прийом громадян — кожної першої 
середи місяця з 16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 36. 
Телефони посадової особи, відповідальної за орга-
нізацію особистого прийому громадян, 202-77-04, 
202-77-05. 

Особистий виїзний прийом — у другу середу кож-
ного місяця з 16.00 в Оболонській РДА, четвертої 
середи місяця з 16.00 в Подільській РДА. День та 
час проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: 
кожного другого четверга місяця з 14.00 до 15.00, 
тел. 202-76-76  
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