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ВСТУП 
 
 03 лютого 2011 року на сесії Києво-Святошинської районної ради була 
затверджена Програма економічного, соціального та культурного розвитку 
Києво-Святошинського району на 2011 рік, основним завданням Програми є 
вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення району, 
шляхом зростання обсягів залучених інвестицій в економіку району,  розвитку 
конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, 
покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього 
бізнесу. 
 Райдержадміністрацією 19.09.2011 року були зроблені відповідні запити 
до структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади району, органів місцевого 
самоврядування району, промислових підприємств основного кола звітності, з 
приводу виконання показників закладених у даній Програмі. 
 Зупинимось більш детально по кожному пункту Програми. 
 
2. РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 
2.1. Промисловість 
 

Станом на 01.10.2011 року в районі знаходиться 141 діюче промислове 
підприємство, із яких 44 основного кола звітності. Обсяг реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств                  
(без ПДВ та акцизу) за січень-вересень 2011 року склав  2 681 млн. 031 
тис.грн., що становить 137,8 % до відповідного показника 2010 року, 10,8 % до 
всієї реалізованої промислової продукції Київської області та 80,6 % до 
річного показника Програми. 

Протягом 9 місяців 2011 року спостерігається позитивна тенденція росту 
обсягу реалізованої промислової продукції, у порівняні з відповідним 
показником 2010 року, від 117,5 % на початку року до 137,8 % за підсумками         
січня – вересня 2011 року, що ми бачимо на діаграмі 1. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О бсяг реалізованої промислової  продукції  (робіт, послуг) у відпускних цінах 
(без ПДВ та акцизу), у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, %
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Києво-Святошинський район станом на 01.10.2011 року займає 1 місце в 
Київській області серед інших районів та міст обласного підпорядкування за 
обсягом реалізованої промислової продукції. 
 

За підсумками 9 місяців 2011 року збільшили обсяг виробництва 
продукції по відношенню до відповідного показника 2010 року наступні 
промислові підприємства основного кола звітності: 
- ТОВ «Металеві меблі» - 254 %; 
- ПП ВКФ «Олександра» - 204 %; 
- ВАТ «Рембудкомплект» - 173 %. 
- ВАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» - 168 %; 
- ВАТ «Укрцукортеплоізоляція» - 132 %; 
- ТОВ «СБМУ «Підряд» - 130 %; 
- ВАТ «Вишнівська взуттєва фабрика» - 120 %; 
- ТОВ ДЛС «Меблі» - 118 %; 
- ТОВ «Ергопак» - 112 %; 
- ТОВ «Інтеркабель» - 110 %; 
- ТОВ «Чиста вода» - 110 %; 
- ТОВ «Боярські ковбаси» - 101 %. 
 
 Зменшився обсяг виробництва продукції за звітній період на наступних 
промислових підприємствах основного кола звітності: 
- ВАТ «Вімм Біль Данн Україна» - 99 %; 
- ТОВ «Перша взуттєва фабрика» - 90 %; 
- ТОВ УНСП «Шмайсер» - 90 %; 
- ТОВ «ТАРА - ПАК» - 81 %; 
- ПП «Рябіна» - 80 %; 
- ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» - 70 %;  
- ТОВ «Кріогенсервіс» - 70 %; 
- ТОВ «НВАТ «Агропрод» - 57 %; 
- ТОВ «Авангард» - 46 %. 
 Скорочення обсягу виробництва в першу чергу пов'язано із зменшенням 
замовлень на відповідну продукцію за підсумками січня-вересня 2011 року.  
 
2.2. Агропромисловий комплекс 
 

В районі станом на 01.10.2011 року ведуть виробничу                          
діяльність 28 сільськогосподарських підприємств. Основна спеціалізація 
сільськогосподарських підприємств району це вирощування плодоовочевої 
продукції, виробництво молока і м’яса.  
 Обсяг реалізації продукції с/г підприємствами всіх форм власності як 
рослинництва так і тваринництва за підсумками 9 місяців 2011 року становить 
71 млн. 452 тис.грн., що складає 104,9 % до відповідного показника 2010 року 
та 59,9 % до річного показника Програми. 
 Протягом ІІІ кварталу спостерігається позитивна тенденція щодо 
збільшення обсягу реалізованої сільгосппродукції районими господарствами, 
так починаючи з І півріччя поточного року показник зріз із 95,2 % до 104,9 % 
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за підсумками 9 місяців 2011 року по відношенню до аналогічного показника 
2010 року, що ми бачимо на діаграмі 2. 
 

Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, у порівняні з 
відповідним періодом 2010 року, %.

Діаграма 2  
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Станом на 01.10.2011 року отримано валової продукції по 

сільськогосподарських підприємствах і фермерах близько 70 900 тис.грн. Сума 
прибутку складає близько 2 900 тис.грн., що на 100 тис.грн. більше проти 9-ти 
місяців 2010 року. Рівень рентабельності складає 11,5 %, проти 10,2 % у 
відповідному періоді 2010 року. 

Досягли позитивного результату за 9 місяців поточного року такі 
підприємства: 

 НДВ АК «Пуща-Водиця» - реалізовано сільськогосподарської 
продукції на 27 390 тис.грн. (включаючи гриби, овочі закритого грунту, 
молоко і м’ясо). 

 ПСП «Шевченківське» - реалізовано сільськогосподарської продукції 
на 4 660 тис.грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти). 

 ДГ «Чабани» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 2 280,0 
тис.грн. (включаючи реалізацію елітного насіння). 

 ПСП «Жито» - реалізовано сільськогосподарської продукції на 1 413 
тис.грн. (включаючи молоко, м'ясо, овочі, фрукти). 

Господарства Києво-Святошинського району закінчили збирання 
зернових культур урожаю 2011 року. Станом на 01.10.2011 року по 
сільськогосподарським підприємствам району із площі 2444 га зібрано 5792 т 
зерна, при урожайності 23,7 ц/га. 

Станом на 1 жовтня 2011 року в районі нараховується 1980 молочних 
корів, що на 479 голів менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року. Валовий надій молока на 01.10.2011 року становить 8005 тонн, надій 
молока на одну корову складає 3223 кг.   

Кращих показників в тваринництві за січень-вересень 2011 року досягли: 
 ТОВ АФ «Княжичі» - надоєно 1856 т молока; 
 ДСП «Чайка» філія «Лісне» - надоєно 1276 т молока; 
 ПСП «Шевченківське» - надоєно 1038 т молока; 
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 ТОВ АФ «Крюківщина» - надоєно 673 т молока. 
За 9 місяців поточного року господарствами Києво-Святошинського 

району придбано сільськогосподарської техніки на суму близько 1 359 
тис.грн., а саме: 

Назва господарства Марка техніки Кількість Ціна, тис.грн. 
Комбайн «Єнісей» 1 950 

Зерноочисна машина 
«ОВС 2.5» 

1 80 
 
 
ДП ДГ «Чабани» 

Зерноочисна машина 
«Пектус» 

2 90 

НДГ «Ворзель» «МТЗ 80» 1 130 
ТОВ АФ «Крюківщина» Косарка «ГК 1.5» 1 19 

 
Смертельних випадків за підсумками січня-вересня 2011 року на 

виробництві в господарствах Києво-Святошинського району не було. 
 
2.3. Транспортна галузь 

 
 Станом на 1 жовтня 2011 року в районі зареєстровано 124 
автотранспортних підприємства різних форм власності, із них: вантажних 
автотранспортних підприємств 79, підприємств автомобільного регулярного 
транспорту 20, підприємств нерегулярного пасажирського транспорту 14, 
підприємств з діяльності таксі 11, також вагома частка пасажирських 
перевезень припадає на долю Південно-Західної залізниці. 
 Автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району, так 
станом на 01.10.2011 року перевезення пасажирів у районі здійснюється на 82 
автобусних маршрутах, з яких 18 транзитних. Обслуговують ці маршрути 18 
автотранспортних підприємства різної форми власності, які за 9 місяців 2011 
року придбали 47 одиниць нових транспортних засобів. 
 За січень-вересень 2011 року пасажирським автомобільним транспортом 
перевезено 3 млн. 580 тис. 200 осіб, що становить 86,6% до відповідного 
показника 2010 року та 64,2% до річного показника Програми.  
 Протягом січня-вересня поточного року автотранспортними 
підприємствами перевезено 159,9 тис. тон вантажів, що у 6 разів більше ніж у 
відповідному періоді 2010 року та складає 398 % до показника Програми.  

 Вантажооборот за 9 місяців 2011 року складає 46,5 млн.т.км., що 
становить 94,5 % до відповідного періоду минулого року та 49,1 % до річного 
показника Програми.  
 
2.4. Зв’язок 
 
 Станом на 01.10.2011 року номерна ємність району складає 27 тис. 371 
номерів, в тому числі: сільська мережа – 8 тис. 25 номерів, міська мережа – 19 
тис. 346 номер. Кількість основних домашніх телефонних апаратів складає 24 
тис. 8 од., в тому числі: сілька мережа – 7 тис.108 од., міська мережа – 16 тис. 
900 од. 
 За 9 місяців 2011 року року Цехом телекомунікаційних послуг № 20 
Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком» проводилася робота щодо 
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подальшого розвитку мережі місцевого телефонного зв’язку в селах Тарасівка, 
Віта-Поштова та міста Вишневе. 
 Проводилася робота щодо подальшого розширення ємності та якісних 
показників послуги забезпечення доступу населених пунктів району до мережі 
Інтернет в м.Боярка, м.Вишневе, с.Бобриця, с.Лісники, с. Стоянка, с.Хотів, 
с.Віто-Поштова, с.Тарасівка, підключено всього 280 портів.       
  
2.5. Науково-інноваційна діяльність 

 
  Протягом січня-вересня 2011 року проведено наступну роботу щодо 

впровадження інноваційних технологій та методів діяльності на підприємствах 
та в установах Києво-Святошинського району, а саме: 

І. Промисловість 
-    ТОВ «Ергопак» - розпочато випуск нового  виду  продукції (одноразовий 
     посуд). 
- ПАТ «Вімм Біль Данн Україна» - у ліпні 2011 року відбувся запуск нової 

лінії традиційного сиру «Словяночка» у баночці, жирністю 0% та 9%, 
фасованою по 170 та 340 гр.  
ІІ. Сільське господарство 

- ТОВ «Рубежівське» впроваджено голландську технологію в 
овочівництві відкритого грунту, що дасть змогу отримати 500-600 цн/га 
овочевих культур.  

- У ТОВ «Рубежівське», ТОВ «Бучанське», ПСП «Амарант-Агро» 
застосовано нові технології картоплярства за зразком швейцарської 
фірми «Крафт Фудз Україна». Були використані при посадці і збиранні 
німецькі картопляні сажалки та комбайни фірми «Грімм», а при поливі 
імпортні установки фірми «Бейліх», що забезпечує мало крапельне 
зрощення площ картоплі. Урожайність картоплі у вищезазначених 
господарствах району у 2011 році становить близько 240 ц/га, що 
складає 109 % до відповідного показника 2010 року.  

- У ДП НДВ АК «Пуща-Водиця» встановлено нову систему контролю за 
мікрокліматом і живленням рослин та систему опалення у теплицях на 
площі 6 га. 
ІІІ. Освіта  
З метою розвитку дослідно-експериментальної та інноваційної 

діяльності районних закладів освіти, протягом звітного періоду у навчальних 
закладах району впроваджено 19 відповідних Напрямків та Програм, згідно до 
яких було охоплено 15 навчальних закладів району.  

 
2.6. Споживчий ринок 
 

Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг 
населенню району здійснюється через 1589 підприємств та підприємців, 211 
закладів ресторанного господарства різних форм власності (у т.ч. 139 у 
сільський місцевості),  які впроваджують на споживчому ринку району сучасні 
технології, нові методи обслуговування, високу культуру споживання. 
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Побутові послуги (за 20 видами) населенню надають 231 підприємство 
побутового обслуговування (у т.ч. 112 у сільський місцевості). 

За 9 місяців 2011 року відкрито та введено в експлуатацію у                      
Києво - Святошинському районі такі об’єкти: 

№ 
з/п 

Місцева рада Назва об'єкта Адреса 

1 Кафе м. Боярка, вул. Шевченко, 193 
2 Естетичний центр 

«Лотос» 
м. Боярка,  
вул. Білгородська,19-а 

3 Магазин м. Боярка, вул. Московська, 
45/15 

4 Магазин м. Боярка, вул.Маяковського, 
49 

5 Магазин 
«Автозапчастини» 

м. Боярка, вул.Хрещатик, 44/2 

6 Кафе-Бар м. Боярка, вул. Молодіжна, 76 
7 Магазин «Явір» м. Боярка, вул. Гоголя, 48 
8 Магазин «Явір» м. Боярка, вул. Пушкіна, 17 
9 Перукарня м. Боярка,  

вул. Б.Хмельницького, 113 
10 Продуктовий магазин м. Боярка, вул. Вокзальна 
11 Продуктовий магазин м. Боярка, вул. Вокзальна, 14/7 
12 Кафе-клуб м. Боярка, вул. Білгородська, 

19/2 
13 Магазин м. Боярка, вул. 

Хмельницького, 69-а 
14 Магазин м. Боярка, вул. Молодіжна,  

74-б 
15 Кафетерій м. Боярка, вул. Хрещатик, 2т 
16 Магазин м. Боярка, вул. Хрещатик, 2а 
17 Магазин м. Боярка, вул. Жуковського, 

3в 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боярська міська рада 
 

Перукарня м. Боярка, вул. Садова, 5 
19 Торгівельні ряди м. Вишневе, пров. Поштовий 
20 Перукарня м. Вишневе, вул. Жовтнева, 13 
21 Аптека м. Вишневе, вул. Чорновола, 

7-а 
22 Перукарня м. Вишневе, вул. Гончаренка, 

5 
23 Супермаркет «АТБ» м. Вишневе, вул. 

Святоюрівська, 11 
24 Супермаркет «ФОРА» м. Вишневе, вул. Жовтнева, 

31а 
25 Аптека «Вітамін» м. Вишневе, вул. Жовтнева,  

39 а 
26 

 
 
 

Вишнева міська рада 
 

Аптека м. Вишневе, вул. Вітянська, 1а 
27 Магазин продовольчих 

товарів 
с. Горенка, вул. Радгоспна 

28 

Горенська сільська рада 
 

Магазин промислових та 
продовольчих товарів 

с. Горенка, вул. Леніна, 157 

29 Забірська сільська рада Перукарня с. Забір'я, вул. Гончаренка, 5 
30 Крюківщинська Торгівельні ряди «Ринок с. Крюківщина, Балукова, 14 
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сільська рада Рубльовка» 
31 Кафе-Бар, Автомийка с. Соф.Борщагівка, 

вул. Пушкіна, 1 
32 Магазин «Водолєй» с. Соф.Борщагівка, 

вул. Леніна, 18 
33 І черга ринку с/г 

продукції «Столичний» 
с. Соф.Борщагівка,  
вул. В. Кільцева, 110-а 

34 Ресторан-Бар «Околиця» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Київська, 24а 

35 Магазин «Софія» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Садова, 42  

36 Кафе-Бар «Водограй» с. Соф.Борщагівка,  
вул. Пушкіна, 1 

37 

 
 
 
 
 
 

Соф. Борщагівська 
сільська рада 

 
 
 
 
 Автомийка «Драйв» с. Соф.Борщагівка,  

вул. Пролетарська, 152а 
38 Шиномонтаж с. П.П. Борщагівка,  

вул. В. Кільцева, 12-г 
39 Продовольчий магазин с. П.П. Борщагівка,  

вул. Шевченка, 2в 
40 Гастроном «Лісовичок» с. П.П. Борщагівка, 

вул. Пушкіна, 102а 
41 Шиномонтаж с. П.П. Борщагівка,  

вул. Петропавловська, 16 
42 Торгово-офісний 

комплекс 
с. П.П. Борщагівка,  
вул. В.Кільцева, 7 

43 Магазин «Інструмент +» с. П.П. Борщагівка,  
вул. Жовтнева, 77 

44 Салон краси с. П.П. Борщагівка,  
вул. Леніна, 5-а 

45 

 
 
 
 
 
 

П.П. Борщагівська 
сільська рада 

 

Офісно-складські 
приміщення 

с. Чайки, вул. Антонова, 8 

46 Шпитьківська сільська 
рада 

Магазин  с. Шпитьки,  
вул. Центральна, 2-а 

 
 Обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації за І півріччя 

2011 року становив 1 442 543 тис.грн., що на 20,0 % більше відповідного 
показника 2010 року та становить 52,3 % до річного показника Програми.                 
Києво-Святошинський район займає І місце в Київській області по 
відповідному показнику, питома вага якого складає 20,7 %. 

Обсяг реалізованих послуг за підсумками січня-вересня 2011 року 
становить 1 101 586 тис.грн., що складає 264,4 % до відповідного показника 
2010 року та становить 169,7 % до річного показника Програми.                 
Києво-Святошинський район займає І місце в Київській області по 
відповідному показнику, питома вага якого складає 16,2 %. У розрахунку на            
1 людину реалізація послуг становить 6 282,3 грн. 

По зазначеному напрямку спостерігається позитивна динаміка, пов’язана в 
першу чергу зі збільшенням на 65 % по відношенню до 2010 року кількості 
підприємств, які звітуються по відповідному показнику до районного 
управління статистики та у зв’язку із подорожчанням самих надаваємих 
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послуг, наприклад у напрямку орендної плати за нерухоме майно та за 
земельні ділянки, динаміку ми можемо побачити на діаграмі 3. 

 
Обсяг реалізованих послуг, 

у порівнянні з відповідним періодом 2010 року,% 
Діаграма 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.7. Розвиток підприємництва 
 

Станом на 01.10.2011 року в районі зареєстровано 7098 юридичних осіб, 
з них: ТОВ – 3564, ПП – 1464, АТ – 142, СП – 16, Колективних під-в – 285, 
Комунальних під-в – 64, Фермерських гос-в – 116, інші – 1447, скасовано 896. 
Фізичних осіб-підприємців зареєстровано – 12920, скасовано – 4091. 

Податків за 9 місяців 2011 року суб’єктами малого бізнесу сплачено на  
189 млн. 730 тис, грн., що на 52 млн. 309 тис. грн. або на 32,5 % більше ніж у 
відповідному періоді 2010 року та складає 88,6 % до річного показника 
Програми. Зберігається позитивна тенденція зростання обсягу надходжень 
податків від суб’єктів малого підприємництва, із 131,6 % на початку року до 
132,5% за підсумками 9 місяців 2011 року, що ми бачимо на діаграмі 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сума надходжень  до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва, у порівняні з 
відповідним періодом 2010 року, %.

Діаграма 4
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Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній сумі 
надходжень складає 24,1 %. Кількість працівників, які працюють в малому 
бізнесі (враховуючи громадян, які знаходяться у трудових відносинах з 
фізичними особами) складає 17 407 осіб, що на 1019 осіб більше ніж за 
відповідний період 2010 року. 

Протягом 9 місяців 2011 року було двічі оголошено конкурс 
інвестиційних проектів на визначення переможця для часткового 
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, який тривав з 22.03.2011 року 
по 22.04.2011 року, з 01.06.2011 року по 30.06.2011 року. Станом на 01.10.2011 
року пропозицій щодо інвестиційних проектів від суб’єктів малого та 
середнього бізнесу не надходило. Відповідні оголошення щодо конкурсу 
друкувалися в районній газета «Новий день», в газеті Боярської міської ради 
«Боярка-інформ», в газеті Вишневої міської ради «Наше місто», в газеті              
П.П.- Борщагівської сільської ради «Трибуна». 
 З 19.01.2006 року в райдержадміністрації діє дозвільний центр щодо 
видачі документів дозвільного характеру суб’єктам підприємницької 
діяльності. Протягом січня-вересня 2011 року в дозвільному центрі РДА 
проведені наступні заходи: 

- кількість звернень суб’єктів господарювання – 1187;   
- кількість виданих документів дозвільного характеру – 528; 
- кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 86; 
- кількість зареєстрованих декларацій - 0; 
- кількість відмов у реєстрації декларацій – 0; 
- кількість наданих консультацій – 1187. 

Динаміка щодо збільшення кількості виданих документів дозвільного 
характеру, через дозвільний центр Києво-Святошинської 
райдержадміністрації, в 2011 році у порівнянні з 2010 роком, зберігається. 
 
2.8. Будівництво  
 

За січень-вересень 2011 року підрядними будівельними і ремонтними 
організаціями району, згідно статистичних даних,  виконано будівельних  
робіт на суму 231 810 тис.грн., що становить 151,7 % до відповідного 
показника 2010 року та 84,1 % до річного показника Програми. Позитивна 
динаміки по відповідному напрямку зберігається, що ми бачимо на діагр. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116,3

90,5

112,6
127,9

147,8 144,3
164 157,4 151,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

січень січень-
лютий

І квартал січень-
квітень

січень-
травень

І
півріччя

січень-
липень

січень-
серпень

9 місяців

Обсяг виконаних будівельних робіт, у порівняні з відповідним періодом 
2010 року, %.

Діаграма 5
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В обсязі виконаних робіт за 9 місяців 2011 року за видами будівельної 
діяльності 185 589 тис.грн. становили роботи по будівництву будівель та 
споруд, 38 795 тис.грн. – роботи з установлення інженерного устаткування 
будівель та споруд, 7 426 тис.грн. – підготовка будівельних ділянок. 

Обсяги виконаних робіт з капітального ремонту за січень-вересень 2011 
року становили 14 112,0 тис.грн., (або 6,0 % до загального обсягу виконаних 
будівельних робіт), з поточного ремонту – 14 251,0 тис.грн., (або 6,1 % до 
загального обсягу виконаних будівельних робіт), обсяги робіт, виконаних 
господарським способом – 5 933 тис.грн., (або 2,5 % до загального обсягу 
виконаних будівельних робіт). 

Обсяг виконаних будівельних робіт за 9 місяців 2011 року розподілився за 
видами будівельних робіт так: на житлові – 4,2 %, нежитлові – 95,8 %. 

 
Протягом 9 місяців 2011 року введено в експлуатацію 91 544,06 кв.м. 

багатоквартирних житлових будинків, а саме: 
 м. Боярка, вул. Колгоспна, 23/3 - 126 квартирний житловий будинок          

(9 692,9 кв.м); 
 с. Бузова, вул. Леніна, 17-г - житлові будинки (7 144,6 кв. м);  
 смт. Чабани, вул. Юності, 3 - І черга житлового будинку (11 200 кв.м); 
 с. Петрівське, вул. Красного Пахаря, 2-в - V черга житлового комплексу  

(5 330,6 кв. м); 
 с. Петрівське, вул. Красного Пахаря, 2-в - VІІІ черга житлового 

комплексу (655,1 кв. м); 
 смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 4-б - 290 квартирний житловий 

будинок (20 538 кв.м ); 
 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 8 - 419 квартирного будинку (31 634 

кв.м.); 
 м. Боярка, вул. Хрещатик, 88-а - житловий будинок (5 348,86 кв.м). 

У порівняні з відповідним показником 2010 року майже у 6,9 рази зросла 
кількість ведених в експлуатацію квадратних метрів багатоквартирного житла. 
 Протягом січня-вересня 2011 року в районі введенно в експлуатацію  
161, 742 тис. кв.м. загальної площі житлових будинків приватного сектору, що 
складає 82,8% до відповідного показника 2010 року та 56,7 % до річного 
показника Програми. 

Продовжується будівництво багатоквартирних житлових будинків, які 
планується ввести в експлуатацію до кінця 2011 року, (загальна площа 
будинків складає 47 554,6 кв.м), а саме:  

 смт. Чабани, вул. Юності, 3 - ІІ черга житлового будинок (11 200 кв.м); 
 м. Вишневе, вул. Святошинська, 27 - І черга житлового комплексу 

«Акварелі» (близько 4 000 кв.м); 
 с. Бузова, вул. Леніна, 17-є, 17-д - житлові будинки (7 144,6 кв. м);  
 с. Соф. Борщагівка, вул. Л. Українки, 19 - житловий будинок 1-2 черга               

(6 000 кв. м); 
 м. Боярка, вул. Білогородська, 51 - житловий комплекс (19 210 кв. м). 
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3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
За підсумками І півріччя 2011 року обсяг освоєних капітальних 

інвестицій становить 665 млн. 042 тис. грн., що складає 19,8 % до річного 
показника Програми. Києво-Святошинський район зайняв третє місце в 
Київській області, після Вишгородського та Бориспольського районів по 
відповідному показнику, питома вага якого складає 11,5 %. Головним 
джерелом інвестування у І півріччі 2011 році, як і у попередні роки були власні 
кошти підприємств та організацій району. 

За підсумками І півріччя 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в 
район становить 8 млн. 803 тис. дол. США., що складає 16,9 % до річного 
показника Програми. Загальна сума інвестицій в район станом на 01.07.2011 
року (наростаючим підсумком) становить 187 млн. 442 тис.дол. США.           
Києво-Святошинський район зайняв друге місце в Київській області, після 
Броварського району, по обсягу прямих іноземних інвестицій, що складає        
10,7 % до загального показника.    

 
Іноземні інвестиції у Києво-Святошинський район  

у розрізі відповідних галузей, станом на 01.07.2011 року. 
Діаграма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕРЕЛІК  
інвестиційних об’єктів, які були впроваджені протягом 9 місяців 2011 

року на території Києво-Святошинського району Київської області 

№ 
з/п 

Назва 
впроваджу 

ного 
об’єкту 

інвестицій. 
Місце 

знаходження 

Сума 
залучених 
інвестицій 

тис.грн. 
 

Інвестор, 
адреса, 

телефон 

Кількість 
створених 
робочих 
місць, 
один. 

Вид 
діяльності 

Рік вводу 
об’єкту в 
експлуат

ацію 

Дмитрівська сільська рада 

1 

Ресторанно-
готельний 
комплекс 
с. Мила,  

вул. 
Комарова, 

21/23 

8 600 
ТОВ 

«Хімпобут 
сервіс» 

50 
Ресторанно-

готельні 
послуги 

І півріччя 
2011 року 

50,6

17,5

1,7

6,6

10,6
12,3 0,7  промисловість 50,6%

торгівля 17,5
 сільське господарство 1,7 %
 будівництво 6,6 %
транспорт та зв'язок 10,6
операції з нерухомістю 12,5
інші 0,7
Сектор 8
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Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 

2 

Офісно-
складські 

приміщення 
с. Чайки,  

вул. 
Антонова, 8 

76 000 

ТОВ «Серкіс»           
с. Чайки,                  

вул. Антонова, 
8 

500 
Офісно-

складські 
приміщення 

Травень  
2011 року 

3 

Торгівельно-
офісні 

приміщення 
с. П П-

Борщагівка, 
 вул. Велика 
Кільцева, 7 

4 800 

СПД Хлюстов 
А.П. с. ПП-
Борщагівка, 
вул. Велика 
кільцева, 7 

120 
Торгівельно

-офісні 
приміщення 

Червень 
2011 року 

Софіївсько-Борщагівська сільська рада 

4 

Магазин 
«Водолій» 

с. 
Софіївська-
Борщагівка, 
вул. Ленина, 

23-А 

3 200 

Кошуба Д.М.            
с. Софіївська-
Борщагівка, 

вул. Жовтнева, 
21 

28 
Продаж 

сантехніч 
них виробів 

І півріччя 
2011 року 

5 

І черга 
оптового 
ринку з 
продажу 

сільськогоспо
дарської 
продукції 

«Столичний» 
с. Софіївська 
Борщагівка, 
вул. Велика 

Кільцева 

142 800 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідрядник 
компанія 

«Столичний 
комфорт» 

102 Продаж с/г 
продукції 

1 вересня 
2011 року  

 
ПЕРЕЛІК  

інвестиційних об’єктів, які впроваджувалися протягом 9 місяців 2011 
року на території Києво-Святошинського району Київської області 

 
№ 

Назва об’єкту 
інвестицій 

Місце 
знаходжен
ня об’єкта 

Інвестор 

Сума 
проект

у 
 

Кількість 
робочих 
місць, 
млн. 

Освоєння 
проекту, 

станом на 
01.10.2011 
року, % 

Рік 
вводу 

об’єкту 

1 Будівництво 
розважального 

комплексу 
площею 170,0 
тис. кв.м., на 

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 10 га . 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
В. Кільцева, 

104 

ТОВ «Базис-
Центр» 

м. Київ, пер. 
Музейний, 

10 

400,0  
млн.грн. 3500 5 2015 
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2 Будівництво 
торгівельного 

комплексу 
„ОББІ” площею 
18,0 тис.кв.м., на  

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 6,0 га. 

 
 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
В. Кільцева, 

100 
 

 ТОВ 
«Євроінвест» 

с. ПП 
Борщагівка,  

В. Кільцева, 2 

80,0 
млн.грн. 1500 5 2015 

3 Будівництво 
торгово-

промислового 
комплексу, 

площею 60,0 
тис.кв.м., на 
земельній 

ділянці 
загальною 

площею 3,4 га. 

с.Софіївська 
Борщагівка, 
В.Кільцева, 

102 

ТОВ «Медіа» 
м.Вишневе, 
Промислова, 

10 

408,0  
млн.грн. 900 6,5 2015 

4 Будівництво 
 конференц-

центру 
„Шпитьки”, на 

земельній 
ділянці 

загальною 
площею 3,46 га. 

Поблизу  
с. Горбовичі 

Група 
приватних 
інвесторів, 

м. Київ, пр-т 
Свободи, 2, 

 кв. 339 

4,5 
млн.дол. 

США 
40 5 2015 

5 Будівництво 
офісно-

складського 
комплексу, 

площею 110,0 
тис.кв.м., на 
земельній 

ділянці 
загальною 

площею 17,3 га 
в межах 

Білогородської 
сільської ради 

Вздовж 
автошляху 
м. Вишневе 
– м. Боярка 
в адміністра 

тивних 
межах 

Білогородсь
кої сільської 

ради 

ТОВ 
«Міжнародна 

логістична 
компанія», 
м.Київ, вул. 
Пушкінська, 

21, оф.1 

425,0  
млн.грн. 473 90 

ІV 
кв.2011, 
Iкв. 2012 

6 Будівництво 
кінного центру 
на земельній 

ділянці 
загальною 

площею 26,458 
га, 

в межах 
Шпитьківської 
сільської ради 

В межах 
Шпитьківсь
кої сільської 
ради Києво-
Святошинсь
кого району 
Київської 
області 

ТОВ «Віан-
Груп», 

м. Донецьк,  
Щорса,26-а 

200,0 
млн.грн. 75 1,6 2012 
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7 Будівництво 
торгівельно-

офісного 
центру, 

загальною 
площею 13,2 

тис.кв.м, на зем. 
ділянці 0,96 га 

с. ПП 
Борщагівка, 

вул. 
Кришталева

, 4 

ТОВ «Веста 
2000», 

с.Мих.Рубежів
ка, Шкільна, 

30 

 
31,680 

млн.грн. 

 
50 

 
53  

 
2012 

8 Будівництво 
будинку зборів з 

виставково-
торгівельними, 

офісними та 
складськими 

приміщеннями 
«Форум-
Плада», 

заг.площа 9,876 
тис.кв.м, зем. 

ділянка 1,42 га 

с. ПП 
Борщагівка, 

вул. 
Петропавлів

ська, 14 

ПП «ЕСКО» 
та приватні 
інвестори, 

м.Київ, пр.40-
річчя Жовтня, 

120, корп.1 

28,5  
млн.грн. 80 54 2012 

9 Оптовий ринок 
з продажу 

сільськогоспода
рської продукції 

«Столичний» 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 
вул. Велика 

Кільцева 

Група 
приватних 
інвесторів, 

генпідрядниик 
компанія 

«Столичний 
комфорт» 

1 400,0 
млн.грн. 5000 10,2 

вересень 
2011 
року 

перша 
черга, 
2012 

10 Будівництво 
бази зі складами 

підприємств 
торгівлі і 

суспільного 
харчування 

с. 
Софіївська 
Борщагівка, 

Хутір 
Фермерсь 
кий, вул. 

Чорновола, 
6а 

ТОВ 
«Торгово-

логістичний 
комплекс 

«Арктика» 

30,0 
млн.грн. 150 80,0 

ІV 
кв.2011, 
Iкв. 2012 

 
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Розпорядженням голови Києво – Святошинської райдержадміністрації         

від 14.03.2011 № 918 «Про проведення в Києво – Святошинському районі 
весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою населених 
пунктів» було оголошено проведення двомісячника, який тривав з 14.03.2011 
по 14.05.2011 рр. та утворений районний штаб, яким були розробленні 
відповідні заходи. Розпорядженням голови Києво – Святошинської районної 
державної адміністрації від 05.09.2011 № 2165 «Про проведення в                 
Києво-Святошинському районі осіннього місячника благоустрою населених 
пунктів» було оголошено проведення осіннього місячника благоустрою. В 
результаті цих заходів був поліпшений санітарний стан населених пунктів 
району та прилеглих до них територій. 

Контроль за санітарним станом території району здійснюється 
оперативними групами Києво–Святошинської санепідемстанції. За 
результатами перевірок застосовуються заходи адміністративного впливу до 
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відповідальних осіб, накладаються штрафи та стягнення, з метою посилення 
роботи по санітарній очистці та благоустрою. 

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства району до 
роботи в осінньо-зимовий період проходила відповідно до запланованих 
заходів. 

З метою оперативного аналізу та контролю за станом готовності 
підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 
період, прийняте розпорядження голови райдержадміністрації від 06 квітня 
2011 року № 999, відповідно до якого був затверджений план заходів, створено 
робочий штаб та відповідні штаби на місцях. 

Протягом березня-травня 2011 року питання про стан підготовки 
об’єктів ЖКГ району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років 
розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації. Розроблені заходи з 
підготовки до зими були затверджені на сесії районної ради та на виконкомах і 
сесіях місцевих рад. Окремо проводилися засідання комісій, на яких 
розглядалися проблемні питання з підготовки до зими та визначалися шляхи 
погашення заборгованості за спожитий природний газ теплопостачальними 
підприємствами. 

Станом на 01.10.2011 року в районі господарський комплекс опалює 47 
окремих котелень та міні-котелень, які в основному встановлені в бюджетних 
установах і закладах, 44 із них працює на природному газі та 3 на твердому 
паливі: це 2 школи (Боярська ЗОШ № 2 та Малютянська ЗОШ), 
протитуберкульозне відділення ЦРЛ. 

2 котельні (Київська обласна дитяча лікарня та Київський обласний 
будинок дитини) опалюють обласні установи, 2 котельні (Боярський коледж 
природних ресурсів та Київський військовий ліцей імені Богуна) фінансуються 
з державного бюджету. 

До початку опалювального сезону вводиться в експлуатацію котельня 
замість виведеної з експлуатації котельні № 14 «Арксі», по вул. 40 років 
Жовтня, 36, в м. Боярка.  

Нова котельня потужністю 9 Гкал/год забезпечить опаленням Боярську 
ЗОШ № 3 та населення м. Боярки (1200 абонентів населення). 

 
В плані підготовки теплового господарства до роботи в 

опалювальному сезоні 2011-2012 роках виконуються наступні роботи: 
 Проведена ревізія та ремонт котлів опалення, перекладені теплові 

мережі на попередньо ізольовані трубопроводи, проведена комплексна 
підготовка 511 житлових будинків до зими, виконані ремонтні роботи на 
покрівлях житлових будинків. 

 Проведена підготовка внутрішньобудинкових опалювальних 
систем, систем водозабезпечення та каналізації, перекладені водопровідні та 
каналізаційні мережі, підготовлені споруди водопровідно-каналізаційного 
господарства району та центральні теплові пункти, закуплюється посипочний 
матеріал (пісок, сіль) та готуються тендерні процедури на закупівлю твердого 



 18 

палива (вугілля, пєлєти), готується шляхова техніка для очищення вулиць і 
шляхів. 

 До опалювального сезону особлива увага приділяється сплаті за 
енергоносії зокрема за газ. Графіки погашення заборгованості, відповідно до 
укладених договорів між ДК «Газ України» та комунальними підприємствами 
виконуються, відповідно до Постанови КМУ від 11 травня 2011 року № 503 
«Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 
населенню», яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися 
відповідними органами державної влади, чи органами місцевого 
самоврядування. 

Заклади освіти. 
В Боярській ЗОШ № 1 з метою виконання заходів з енергозбереження 

проведений капітальний ремонт котельні з переводом котлів з твердого палива 
на альтернативне – пеліти; замінено тепломережу на попередньоізольовані 
трубопроводи – 120 п. м.; встановлено лічильник води та замінені вікна на 
металопластикові. Роботи виконувалися за рахунок коштів з районного 
бюджету та інших підприємств. 
 У Дмитрівській ЗОШ проведені роботи по заміні насосу та клапанів на 
котельні.  
 З метою економії та збереження тепла у 10 закладах освіти замінено 466 
вікон на металопластикові. 

Проведені роботи по заміні водопровідної мережі: у Петрівській ЗОШ – 
100 п.м., Боярській ЗОШ № 1 – 145 п.м., Вишнівській ЗОШ № 3 – 80 п.м. 

Здійснено ремонт та заміна даху у Петрівській ЗОШ – 1789 кв. м. та у 
Вишнівській ЗОШ № 4 – 900 кв. м. 
 За угодою із спеціалізованим підприємством «Електропромтех» в усіх 
закладах освіти району зроблені заміри електромереж та оформлені відповідні 
акти. Проведені роботи по повірці вузлів обліку газу та лічильників. 
 
 Заклади культури. 

Підготовлені до початку опалювального сезону, окрім будинку культури 
в селі Музичі та клуби в селах Неграші та Хотів, в яких відсутнє опалення. 
 

Заклади охорони здоров’я. 
З метою економії паливно-енергетичних ресурсів комунальним 

підприємством «Києво-Святошинська тепломережа» КОР на котельні 
Центральної районної лікарні в м. Боярка обладнано тепловий лічильник,  
1 котел «НІІСТУ – 5», який працював на природному газі переобладнано для 
опалення дровами. Зменшено кількість днів прання в тиждень до 3 днів. 
Запровадження цих заходів дало змогу зменшити розрахунковий тариф на 
опалення до 20 % та зменшити використання газу. 
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 Заборгованість населення за надання житлово-комунальних послуг. 
Оскільки борг населення за житлово-комунальні послуги станом на 

01.10.2011 року складає більш ніж 22,6 млн. грн., керівниками органів 
місцевого самоврядування району, теплопостачальними підприємствами 
проводиться інтенсивна претензійно-правова робота з погашення 
заборгованості. Так, за січень-вересень 2011 року було подано 236 судових 
позовів на загальну суму 1 млн. 625 тис. грн., що вже складає 56 % від 
кількості позовів за минулий рік. До злісних неплатників застосовувалися 
заходи з відключення від послуг. 
 Опалювальний період 2011-2012 роки буде розпочато комунальними 
підприємствами району вчасно 15 жовтня, а на об’єктах соціальної сфери 
раніше, за поданням керівників органів місцевого самоврядування району. За 
умови наявності боргу за спожитий природний газ на суму 50,135 млн. грн., 
сплачено 44,12 млн. грн., що складає 88%. Загальний борг комунальних 
підприємств за спожиту електроенергію станом на 01.10.2011 року складає             
1 млн. 281 тис. грн.  

 
Стан виконання місцевими радами району за підсумками 9 місяців 2011 року 

плану розвитку житлово-комунального господарства району 
 

№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансуванн

я 

Стан 
виконання  
за 9 місяців 
2011 року, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА      

1 Будівництво каналізації в історичній 
частині міста 

9000 субвенція з 
Держбюджету 

- 

2 Благоустрій міста в т.ч. ремонт доріг 2200 міський 
бюджет 

2 131,7 
 

3 Будівництво самопливного 
каналізаційного колектора від 
Боярської ЗОШ № 1 до КНС № 5  

8 906,2 субвенція з 
Держбюджету 

4 406,3 

4 Будівництво нової котельні по вул. 
40 річчя Жовтня 

7 951,1 
 
 

1000 

субвенція з 
Держбюджету

, 
районний 
бюджет 

3 780,9 

  
ВСЬОГО:  

29 057,44   10 318,9 
(35,5%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА      
1 Розроблення проекту реконструкції 

котельні №2 
217 місцевий 

бюджет 
- 

2 Розроблення проекту реконструкції 
котельні №1 

172 місцевий 
бюджет 

- 

3 Будівництво артсвердловини 390 місцевий 
бюджет 

- 

4 Здійснення проектних робіт, 
реконструкція та технічне 

700 місцевий 
бюджет 

- 
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переоснащення котельні по вул. 
Чорновола 

5 Розроблення проекту будівництва 
комплексу по переробці твердих 
побутових відходів 

300  місцевий 
бюджет 

 
- 

6 Утеплення фасадів в житлових 
будинках 

902,9 місцевий 
бюджет 

- 

7 Капітальний ремонт та заміна ліфтів 
за термінами експлуатації 

179 місцевий 
бюджет 

- 

8 Герметизація стиків в житлових 
будинках 

49,7 місцевий 
бюджет 

49,7 

9 Утеплення горища в житловиж 
будинках 

144 місцевий 
бюджет 

15,6 

10 Капітальний ремонт покрівлі 
житлових будинків 

93,2 місцевий 
бюджет 

10,4 

11 Установка терморегуляторів 140 місцевий 
бюджет 

15,6 

12 Капітальний ремонт житлових 
будинків (фасадів) 

31,2 місцевий 
бюджет 

15,1 

13 Капітальний ремонт будинків 
(відмостка) по вул. Святошинська 43, 
45 

77 місцевий 
бюджет 

- 

14 Придбання комунального транспорту 
спеціального призначення – МТЗ-320 
(комунальна машина) 

340 субвенція з 
Держбюджету 

- 

15 Придбання сміттєвоза МТЗ 
533702240-КО 449 

595 субвенція з 
Держбюджету 

- 

16 Будівництво водозабору підземних 
вод із свердловин для 
господарськопитного 
водопостачання мереж КП 
«Вишнівськводоканал» 

390 субвенція з 
Держбюджету 

- 

  ВСЬОГО:  4 721   106,4 (2 %) 
ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА      

1 Будівництво та реконструкція 
водогону по вул.Васильківській в 
с.Новосілки 

1500 субвенція з 
держбюджету 

 
130 

2 Облаштування проїзду від будинків 
Садова 5-а та Садова 9-а в 
с.Новосілки 

500 
спонсорські 

кошти 
50,0 

 

3 

Капітальний ремонт тротуару в с. 
Новосілки по 
вул. Васильківська 

100 місцевий 
бюджет 

 
- 

 Додаткові роботи:    

4 

Встановлення нових дитячих 
майданчиків в с. Новосілки та смт 
Чабани 

- спонсорські 
кошти 

150 

  ВСЬОГО:  2100  330 (16 %) 
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Монтаж пункту сортування сміття 10 спонсорські 
кошти 

10 
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2 Водовідведення по вул. К.Маркса 10 спонсорські 
кошти 

10 
 

 Додаткові роботи:    
3 Будівництво дитячих майданчиків по 

вулицям Зеленій та Кірова 
 спонсорські 

кошти 
40 

  ВСЬОГО: 20 - 60 (300 %) 
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Благоустрій села 120 Кошти 
спонсорів - 

60,0, місцевий 
бюджет - 60,0 

90 

 Додаткові роботи:    
2 Будівництво підвідного газопроводу - спонсорські 

кошти 
460 

  ВСЬОГО: 120   550 (458 %) 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

с. Гореничі      
1 Продовження робіт по реконструкції 

очисних споруд с.Гореничі 
10 000 Субвенція з 

державного 
бюджету 

2 925 
 
 

2 Придбання для ПКГ при Гореницькій 
сільській раді сміттєзбиральної 
машини  

300 Спонсорські 
кошти 

- 
 

3 Будівництво бювету водопостачання 
питної води біля стадіону 

30 Спонсорські 
кошти 

- 
 

4 Реконструкція ТП №599  
по вул. Маліновського з заміною 
трансформатора 100 кВа на 
трансформатор 160 кВа 

70 Спонсорські 
кошти 

70 
 

  ВСЬОГО: 10400   2 995  
(29 %) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Ремонт багатоповерхових житлових 

будинків 
800 спонсорські 

кошти - 500, 
виконком - 

300 

320 
 
 

2 Реконструкція системи 
водопостачання та водовідведення 
сіл ради, ремонт бюветів 

1600 100-місцевий 
бюджет 1500-

державний 
бюджет 

- 
 
 
 

 Додаткові роботи:    
3. Газифікація нових житлових масивів - спонсорські 

кошти 
30 

4. Благоустрій території кладовищ - місцевий 
бюджет 

20 

5. Розроблення проекту капітального 
ремонту вулиць 

- спонсорські 
кошти 

156 

                                                   
ВСЬОГО: 

2400 - 526 (22 %) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Проедення капітального ремонту 

КНС та очисних споруд 
2500 Державні 

кошти 
- 
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 Додаткові роботи:    
2 Проведення водопостачання до 

сільського кладовища; Часткове 
проведення ямкового ремонту  
вул. Перемоги; Капітальний ремонт 
двох криниць загального 
користування; Зниження батьківської 
плати за дитяче харчування в ДНЗ 
«Казкова рибка» зі 100% до 30%;  
Розробка та підготовка до 
затвердження Генерального плану  
с. Забір’я; Розроблення проекту на 
проведення капітального ремонту 
очисних споруд с.Забір’я.  

- Спонсорські 
кошти 

50 

  2 500  50 (2%) 
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Розроблення та затвердження 
програми по благоустрою та 
санітарній очистці 

200  спонсорські 
кошти 

30 

 Додаткові роботи:    
2 Благоустрій кладовищ сіл Княжичі та 

Жорнівка 
 спонсорські 

кошти 
20 

  200  50 (25%) 
КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Будівництво артезіанських 
свердловин по вул. Нова, Будьоного, 
Космонавтів, Дружби 

200 Кошти 
спонсорів 

- 

2 Ремонт багатоповерхових житлових 
будинків, які знаходяться на балансі 
сільської ради 

90 Місцевий 
бюджет 

7 

3 Благоустрій та облаштування 
сільського парку: встановлення 
огорожі, лавочок, дитячого 
майданчика, освітлення, прокладання 
пішохідних доріжок 

200 Кошти 
спонсорів 

3 

4 Реконструкція та очистка колодязів 
по вул. Ярова, Нова, Ситниченка, 
Новосільська, Космонавтів 

18 Кошти 
спонсорів 

1 

5 Ремонт багатоповерхових житлових 
будинків, які знаходяться на балансі 
сільської ради 

50 Місцевий 
бюджет 

7 

  ВСЬОГО: 290   18 (6 %) 
ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Заміна труб водопостачання до 
двоповерхового будинку 

30 спонсорські 
кошти 

- 
 

2 Прокладання водопроводу до церкви 
та стадіону 

50 спонсорські 
кошти 

- 
 

  ВСЬОГО: 80   - 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Розроблення проектної документації 
на свердловину та центральне 
водопостачання 

100 спонсорські 
кошти 

- 
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2 Проведення центрального 
водопостачання 

400 спонсорські 
кошти 

- 

  ВСЬОГО: 500   - 
МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Будівництво очисних споруд 12 000 спонсорські 
кошти 

- 

 Додаткові роботи:    
2 Будівництво дитячих майданчиків  спонсорські 

кошти 
150 

 ВСЬОГО: 12000  150 (1,2 %) 
МУЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Організація комунальної служби з 
придбанням техніки і обладнання 

50 спонсорські 
кошти 

7,7 (15 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Будівництво бювету в с.Малютянка 150 спонсорські 

кошти 
- 

2 Проведення будівництва та 
реконструкції газопроводів та систем 
газопостачання із виготовленням 
проектно-кошторисної документації  

11 000 субвенція з 
Держбюджету 

- 

3 Капітальний ремонт ГРС Глеваха 1 000 субвенція з 
Держбюджету 

- 

 Додаткові роботи:    
4 Очищення та реконструкція 

громадських кирниць 
- спонсорські 

кошти 
25 

5 Встановлення зупинок -  40 
  12 150  65 (1 %) 

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      
1 Побудова водопровідної мережі села 1000 Місц. бюджет - 
 Додаткові роботи:    

2 Обладнання дитячих майданчиків -  111 
    111 (11,1%) 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА 

  

1 Будівництво та реконструкція 
комунікаційних мереж  

2 000 Спонсор. 
кошти 

- 

2 Будівництво та благоустрій дитячих 
майданчиків 

100 Спонсор. 
Кошти 

- 

3 Благоустрій сільських кладовищ 200 Місц. бюджет 72 
 Додаткові роботи:    

4 Утримання об’єктів комунальної 
власності 

- Місц. бюджет 882 

 ВСЬОГО: 2 300  954 (41 %) 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Будівництво систем водовідведення 
та водопостачання 

299 місцевий 
бюджет 

160 
 

2 Проведення ремонту 
багатоповерхівок 

100 спонсорські 
кошти 

20 
 

 Додаткові роботи:    
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3 Встановлення дитячих майданчиків - спонсорські 
кошти 

80 

  ВСЬОГО: 399 - 260 (65 %) 
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА      

1 Ремонт зовнішніх мереж 
водопостачання 

- КПТМ с/рада 30 

2 Ремонт дахів багатоповерхових 
будинків 

- КПТМ с/рада - 

 Додаткові роботи:    
3 Ремонт огорожі по вул. Шевченка  Місцевий 

бюджет 
2 

4 Ремонт криниць загального 
користування  

 Місцевий 
бюджет 

15 

 ВСЬОГО: -   47  
ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА    

1 Будівництво водопроводу   
в с. Кременище 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 
 

2 Будівництво водопроводу  в с. Хотів, 
вул. Шевченка 

буде 
визначено 
проектом 

місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

- 
 
 
 

 ВСЬОГО: - - - 
ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Організація та систематизування 
вивозу сміття з приватного сектору 
сіл сільської ради 

- спонсорські 
кошти 

70 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
1 Організація та систематизування 

вивозу сміття з території сільської 
ради 

- спонсорські 
кошти 

27  

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

1 Ремонт криниць - спонсорські 
кошти 

2  

2 
Будівництво пішохідних містків між 
вулицями Садова та Гоголя, 
Островського та ур.Ступник 

- спонсорські 
кошти 

110 

    112 
ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт каналізації в с.Лісне - спонсорські 
кошти 

10 

  ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

80 287,4 

   
16 818  
(21 %) 
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4.1. Освітлення населених пунктів району 
  
№ 
з/п 

Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 9 місяців 
2011 року, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА   

1 Проведення вуличного освітлення 500 міський 
бюджет 

211,4 

2 Забезпечення енергозбереження 100 міський 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 600   211,4 
(35,2%) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА   
1 Придбання електроосвітлювального 

обладнання та ілюмінації 
50 місцевий 

бюджет 
- 

 ВСЬОГО: 50   

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення освітлення по вул.Щорса, 

Новій, Петровського 
300 Місцевий 

бюджет 
- 

2 Реконструкція ТП №599  
по вул. Маліновського, з заміною 
трансформатора 100 кВт на 
трансформатор 160 кВт 

70 Спонсорські 
кошти 

70 

3 Проведення освітлення 
по вул. Травнева в с. Гореничі  

10 Спонсорські 
кошти 

10 

 с. Стоянка      
4 Проведення освітлення по вул. Лісна 70 Місцевий 

бюджет 
 

- 

 с. Лука      
5 Виготовлення технічної документації 

на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

- 

 с. Гнатівка      
6 Облаштування освітлення по 

вул.Перепелиній та Меліораторів 
100 Місцевий 

бюджет 
- 

7 Виготовлення технічної документації 
на будівництво електромереж та 
будівництво ТП, в кількості 5 шт. 

50 Спонсорські 
кошти, 

місцевий 
бюджет 

20 

  ВСЬОГО: 650 - 100 (15 %) 
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Будівництво нових ліній вуличного 
освітлення в  
с. Горенка та с. Мощун 

35 Спонсорські 
кошти 

20 (57,1%) 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Електрофікація нових житлових 150 спонсорські 30,0 
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масивів кошти 
2 Реконструкція вуличного освітлення 30 спонсорські 

кошти 
22,3 

3 Ремонт вуличної мережі (с. Мила) 30 місцевий 
бюджет 

- 

                       
ВСЬОГО: 

210 - 52,3 (25 %) 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Проведення електрифікації по вул. 

Молодіжній 
300 Державні 

кошти 
60 (20%) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Заміна ламп розжарювання та ртутних 

ламп вуличного освітлення села на 
натрієві (100вт) 

90 Місцевий 
бюджет 

85 

2 Заміна ламп розжарювання та ртутних 
ламп вуличного освітлення села на 
натрієві (100вт) 

95 Місцевий 
бюджет 

43 

  ВСЬОГО: 185   128 (69 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Улаштування вуличного освітлення 
по вул. Сверлова та Суворова 
 

100 Кошти 
спонсорів 

160 (160 %) 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Освітлення вулиць села 50 кошти 

спонсорські 
- 

2 Проведення освітлення до церкви та 
стадіону 
 

50 кошти 
спонсорські 

- 

3 Проведення електрифікації села 2 850 Районний 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 2950   - 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Будівництво лінії вуличного 
освітлення 

50 спонсорські 
кошти 

80 (160 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Електрофікація нового житлового 

масиву (розробка проектної 
документації) 

- благодійна 
допомога 

- 

2 Влаштування вуличного освітлення 104 бюджетні 
кошти 

- 

3 Проведення будівництва та 
реконструкції об’єктів електричних 
мереж із виготовленням проектно-
кошторисної документації 

16 690,16 субвенція з 
Держбюджету 

- 

 ВСЬОГО: 16 794,16 - - 
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Закінчення освітлення вулиць села 300 місцевий 
бюджет 

спонсорські 
кошти 

110,0  
(37 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
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1 Виконання робіт по освітленню 
вулиць села 

200 бюджетні 
кошти 

- 

2 Заміна ТП по вул. Л. Україники 50 державні 
кошти 

- 

 ВСЬОГО: 250   - 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

1 Реконструкція зовнішнього освітлення 
вулиць 

300 місцевий 
бюджет 

300 (100 %) 

СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Поточний ремонт вуличного 

освітлення 
195 місцевий 

бюджет 
105 

2 Проведення вуличного освітлення 131,2 місцевий 
бюджет 

95 

3 Проведення реконструкції ліній 
електропостачання 

195 місцевий 
бюджет 

180 

4 Проведення робіт по будівництву 
трансформаторних підстанцій 

510 місцевий 
бюджет 

310 

 ВСЬОГО: 1 031,20 - 690 (70 %) 
ШПИТЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Реконструкція ліній електропередач 
вуличного освітлення в с. Шпитьки по 
вул.Шевченко, Центральна, Леніна 

200 благодійні 
кошти 

- 

  ВСЬОГО по місцевим радам 
району: 

24 005,36 - 1 911,7 
(8 %) 

 
4.2. Утримання автомобільних доріг 

  
1. Філія «Києво-Святошинське рай ДУ» 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума 
фінансува
ння, тис. 

грн. 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 9 місців 
2011 року, 

тис.грн. 
1. Ямковий ремонт 7 000 Державний 

бюджет 
2 852,13 

2. Заміна та встановлення  
дорожніх знаків 

387 Державний 
бюджет 

303,08 

3. Встановлення та ремонт металевого 
огородження 

91 Державний 
бюджет 

- 

4. Фарбування дорожніх  
елементів, розмітка 

387 Державний 
бюджет 

200,4 

5. Прибирання сміття, покіс трав, 
планування узбіч 

538 Державний 
бюджет 

1 168,43 

6. інші 198,1 Державний 
бюджет 

2 126,69 
 

 Загальна сума: 8 601,1  6 650,734 
(77 %) 
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ІІ. Утримання доріг місцевими радами Києво-Святошинського району 
 

№ з/п Назва заходу План, 
тис.грн 

Джерела 
фінансування 

Стан 
виконання  
за 9 місяців 
2011 року, 

тис.грн. 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА   

1 Будівництво шляхопроводу через 
залізницю 

20 000 кошти 
залізниці 

49,6 

2 Благоустрій міста, в т.ч. ремонт та 
утримання доріг 

2 200 міський 
бюджет 

2 131,7 

  ВСЬОГО: 22 200   2 181,3 
(10 %) 

ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА   
1 Реконструкція прибудинкових 

тротуарів 
215,5 місцевий 

бюджет 
- 

2 Реконструкція тротуару по 
бульвару Південний 

110,4 місцевий 
бюджет 

- 

3 Капітальне покриття скейт-
майданчика (асвальтове) 

57 місцевий 
бюджет 

- 

 Інші заходи:    
 Поточний ремонт доріг по  

вул. Залізнична та Ватутіна 
- місцевий 

бюджет 
99 

 ВСЬОГО: 382,90   99 (26 %) 
ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

1 Облаштування доріг твердим 
покриттям 5 км 

500 субвенція 80 

2 Облаштування проїзду від будинків 
Садова 5-а та Садова 9-а в 
с.Новосілки 

500 спонсорські 
кошти 

50 

3 Капітальний ремонт тротуару в 
с.Новосілки по вул. Васильківська 

100 місцевий 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО:                                                                            1 100  130 (12 %) 
БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт доріг по вул. Набережна, 
Молодіжна, Фабрична, будівництво 
дороги по вул.Соснова 

157 Кошти 
спонсорів - 

100, місцевий 
бюджет - 57 

230 (146 %)  

БУЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Дніпровська с. Бузова  
120 державний 

бюджет 
- 

ВІТО-ПОШТОВА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Будівництво доріг з твердим 

покриттям 
120 бюджетні 

кошти 
- 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування доріг та 

будівництво тротуарів на території 
с.Гатне 

1 200 спонсорські 
кошти 

- 

2 Участь у розробці проекту 
транспортної розв’язки між с.Гатне 
і смт.Чабани через автодорогу 
м.Київ-м.Одеса 

10 кошти 
субвенції, 

кошти 
сільської ради 

- 
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 ВСЬОГО:                                                                           1 210  - 
ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вул.Мрії - 800 п.м, 
вул.Бородавки - 600 п.м, 
вул.Воронкова - 200 п.м,  
вул.Військова - 1200 п.м,  І.Франка 
– 200 п.м. 

1 800 Місцевий 
бюджет 

- 

2 Укладка тротуарної плитки біля 
Гореницької медамбілаторії та біля 
Гореницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

250 Місцевий 
бюджет 

250 

3 Будівництво пандусів біля будинку 
культури, школи, сільської ради для 
вільного доступу до них людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 

10 Місцевий 
бюджет 

- 

4 Улаштування під’їзного 
майданчика (пірсу) для забору води 
для пожежегасіння 

10 Місцевий 
бюджет 

10 

с. Стоянка   
5 Улаштування асфальтобетонного 

покриття від вул.Лісна до 
кладовища - 400 п.м 

60 Спонсорські 
кошти 

20 

с. Лука   
6 Проведення ямкового ремонту 

дороги на роздоріжжі по  
вул. Л.Українки, Леніна, Вавілова 

30 Місцевий 
бюджет 

- 

7 Улаштування асфальтобетонного 
покриття по вул.Пушкіна -150 м 

50 Місцевий 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО:                                                                       2 210  280 (13 %) 
ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Будівництво доріг з твердим 
покриттям с. Горенка та  
с. Мощун 

200 Місцевий 
бюджет, 

Спонсорські 
кошти 

- 

ЗАБІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування вулиць Незалежна, 

Грушевського, Лесі Українки, 
І.Франка та Лісова 

1500 Державні 
кошти 

150 

2 Асфальтування під’їзду  
до вул. Піонерська 

400 Державні 
кошти 

- 

3 Виготовлення знаків перед 
примусовими пристроями зниження 
швидкості 

15 Державні 
кошти 

7 

  ВСЬОГО:                                                 1 915 - 157 (8 %) 
КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вулиць в с.Княжичі 
та с.Жорнівка 

1 500 Кошти 
спонсорів 

50 (3 %) 

КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Реконструкція доріг села 1 200  Місцевий 

бюджет 
43 

2 Прокладання тротуарів по вул. 
Балукова, Парникова, Мічуріна 

200 Місцевий 
бюджет 

37 
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  ВСЬОГО: 1 400   80 (6 %) 
ЛІСНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Ремонт дороги  
по пров. Виноградному (100м) 

50 Кошти 
спонсорів 

- 

ЛИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Облаштування асфальтного 

покриття вулиць 
200 Кошти 

спонсорські 
- 

2 Облаштування тротуару  
по вул. Центральній 

100 Кошти 
облавтодору 

- 

  ВСЬОГО: 300   - 
МИРОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Благоустрій вулиць, продовження 
асфальтування вулиць, ремонт доріг 

400 спонсорські 
кошти 

20 (5 %) 

МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
1 Будівництво дороги з твердим 

покриттям по вул. Ватутіна, Леніна, 
Гагаріна 

450 спонсорські 
кошти 

450 (100 %) 

МАЛЮТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Асфальтування вулиць Лісної та 

Воровського 
1000 бюджетні 

кошти 
- 

2 Асфальтування тротуарної доріжки 
по вулилі Ботанічній 

90 благодійна 
допомога 

- 

 ВСЬОГО: 1090 - - 
ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

1 Асфальтування вулиць Красний 
Пахар, Польова, Петровського 
с.Петрівське 

1500 субвенція з 
держбюджету 

262 (17 %) 

ПЕТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
1 Облаштування «лежачих 

поліцейських» на вулиця села 
45 Спонсорські 

кошти 
- 

2 Облаштування крутих спусків 
тротуарними засобами безпеки  

150 спеціальний 
фонд  

- 

 ВСЬОГО: 195   - 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

1 Проведення ремонту та 
реконструкції асфальтного 
покриття, асфальтуваня доріг та 
облаштування тротуарів в 
населених пунктах ПП Борщагівка і 
Чайки 

2 500 місцевий 
бюджет 

447 

2 Фінансування та утриманя 
світлофорів та облаштування 
дорожніх знаків, встановлення 
пристроїв для примусового 
зменшення швидкості 

300 місцевий 
бюджет 

- 

3 Виготовлення документації на 
будівництво транспортної розв'язки 
вул.Шевченка-Гагаріна-Пушкіна. 
Облаштування в'їздного знаку. 

500 місцевий 
бюджет 

- 

 ВСЬОГО: 3 300 - 447 (13 %) 
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   


