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розвитку сучасних водноспортивних комплексів у Києво-Святошинському 
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Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 
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1. Затвердити Програму розвитку сучасних водноспортивних комплексів у Києво-

Святошинському районі Київської області в рамках 
Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2012-2016 роки (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

сім’ї, молоді, спорту туризму і Євро-2012 (голова комісії - Лашкул С.В.). 
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ПРОГРАМА 
розвитку сучасних водноспортивних комплексів у Києво-Святошинському районі 

Київської області в рамках  Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки 

 
Програма реалізації проектів сучасних водноспортивних комплексів в Києво-

Святошинському районі Київської області на 2012-2016 роки (далі - Програма) розроблена на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р “Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки”, на виконання Заходів Київської обласної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та відповідно до Закону України “Про 
фізичну культуру і спорт”. 

 
Мета програми 

Метою програми є забезпечення належних умов для створення об’єктів сучасної 
спортивної інфраструктури в населених пунктах Києво-Святошинського району, розробка нових 
моделей залучення інвестицій до індустрії здоров’я і спорту, налаштування сучасних моделей 
управління і експлуатації спортивних комплексів, що ґрунтуються на принципі самоокупності 
експлуатації та відсутності навантаження на місцеві бюджети. 

 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти завдяки проведенню 
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також заявою щодо участі у 
конкурсі на проведення зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року, що 
зобов'язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів. 

Значна увага розвитку фізичної культури та спорту приділяється і у Києво-
Святошинському районі, діє районна Програма розвитку. Але вона не дозволила вирішити 
нагальні задачі та покращити ситуацію розвитку фізичної культури і спорту. Головними 
причинами цього були недостатня фінансова підтримка та відсутність належної сучасної 
матеріально-технічної бази. Так і не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, 
пов’язаних з необхідністю створення мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту 
вищих досягнень, так і для потреб масового спорту. Досягнутий рівень розвитку фізичної 
культури та спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини 
впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної 
реабілітації населення. Хоча район налічує 2 стадіони, 2 плавальних басейни, 3 стрілецькі тири, 
27 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 84 спортивних майданчиків та 6 
майданчиків з тренажерним обладнанням, 34 спортивних зали, 17 футбольних полів, проте всі 
вони розраховані для занять спортом в основному дітей та підлітків дошкільного та шкільного 
віку. Переважна більшість спортивних клубів та секцій також орієнтовані на вищевказану 
категорію населення. Після закінчення школи підлітки, які звикли проводити свій вільний час у 
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клубах та секціях за місцем проживання, виявляються позбавленими можливості займатися 
улюбленою справою, або просто проводити час через брак відповідної бази. Чимало жителів 
району з обмеженими можливостями за призначенням лікарів потребують фізичних 
навантажень для лікувально-профілактичної діяльності або посттравматичної реабілітації, але за 
відсутності спеціального обладнання спортивних споруд, матеріально-технічне оснащення цих 
приміщень спеціальними снарядами і специфічними пристосуваннями, які відповідають 
світовим стандартам та запитам населення  унеможливлює оптимальне дозування фізичної 
активності. Тому вкрай необхідним є створення умов для підвищення розвитку спорту, 
популяризація здорового способу життя, створення умов для організації змістовного дозвілля та 
фізичної реабілітації, як важлива складова покращення якості та тривалості активного життя 
населення Києво-Святошинського району та, як результат, підвищення авторитету району на 
обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях.  

Будівництво водноспортивних комплексів, спираючись на найсучасніші інженерні та 
архітектурні рішення, дозволить створити належні умови для розвитку водних та інших видів 
спорту в Києво-Святошинському районі, допоможе в організації змістовного дозвілля, стане 
основою для поліпшення здорового способу життя та рухової активності мешканців району і 
найголовніше - сприятиме залученню різних груп населення незалежно від статі, віку та 
соціального статусу до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом. 

 
Шляхи та способи розв’язання проблеми 

 Для розв’язання порушеної проблеми пропонується впровадження пілотних проектів 
будівництва сучасних водноспортивних комплексів у Києво-Святошинському районі Київської 
області, що базується на концентрації комплексу спеціалізованих спортивних послуг в одному 
місці і передбачає формування інфраструктури, що забезпечує повну гамму інструментів 
ведення бізнесу в сфері спорту для широких верств населення (Додаток 1). 

 
Фінансування програми 

Пропонується використання консолідованої системи фінансування проектів із 
залученням різних зацікавлених джерел.  

Так силами місцевого бюджету фінансується підготовка техніко-економічного 
обґрунтування, виділення земельної ділянки, розробка проектної документації, отримання 
технічний умов, отримання дозволу на будівництво, підготовка документів для залучення 
фінансів. Фінансовий партнер (інвестор), обласний та державний бюджети забезпечують 
фінансування безпосередньо самого комплексу та його технологічне оснащення. Фінансування 
інженерних мереж, благоустрій та введення комплексу в експлуатацію припадає на районний 
бюджет. 

 
Передумовами для успішного виконання програми є: 

 - Підтримка Програми громадами міст і сіл Києво-Святошинського району Київської області 
Києво-Святошинською районною державною адміністрацією, Києво-Святошинською районною 
радою та Київською обласною державною адміністрацією, Державною службою молоді та 
спорту  України (Додаток 2). 
 - Наявність сучасного типового проекту, який має позитивну оцінку Державної експертизи              
№ 00-00325-09, що дозволить спростити впровадження проекту та скоротить час на 
проектування; 
 - Наявність ринку професійних компаній по  управлінню проектами; 
 - Потенційна забезпеченість бази клієнтів трудовими ресурсами і площами для будівництва. 
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Координація та контроль за ходом виконання програми 
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Координаційна Рада з 

реалізації пілотних проектів сучасних водноспортивних комплексів у Києво-Святошинському 
районі Київської області. 

 
Строки та етапи виконання програми 

Програма реалізації пілотних проектів сучасних водноспортивних комплексів розроблена 
на п’ять років і виконуватиметься у III етапи: 

I. Підготовка техніко-економічного обґрунтування для реалізації проектів, розрахунок 
основних економічних показників; 

  Виділення земельних ділянок під будівництво проектів; 
  Розробка проектної документації; 

Отримання технічних умов на приєднання до інженерних комунікацій; 
  Отримання дозволів на будівництво; 
   Підготовка документації для залучення проектного фінансування;  

II. Будівництво комплексів, їх технологічне оснащення та пусконалагоджувальні роботи; 
Монтаж мереж інженерно-технічного забезпечення, роботи з благоустрою прилеглих до 
комплексів територій та введення об’єктів в експлуатацію; 

III. Експлуатація пілотних проектів з відстеженням та аналізом результатів їх діяльності у 
період перших трьох років експлуатації; 

 
Очікувані результати виконання програми 

Виконання Програми дасть можливість: 
- створення в районі три багатофункціональних водноспортивних комплекси сучасного   
формату; 
- створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення як міського так і 
сільського населення Києво-Святошинського району Київської області до масового спорту, 
як важливої складової сучасного способу життя, покращення його якості та тривалості, 
розвитку спорту вищих досягнень. Це дасть змогу конкурувати з провідними державами на 
Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських 
видів спорту, забезпечити виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового 
способу життя, підвищення міжнародного авторитету держави; 
- формування сприятливого інвестиційного та інформаційного середовища в процесі 
підготовки і впровадження пілотних проектів багатофункціональних спортивних комплексів 
у Києво-Святошинському районі Київської області; 
- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту. 
 

 

 

 



Додаток 1Додаток 1

НН22ОО
Типовий проект Типовий проект 

водноспортивного комплексуводноспортивного комплексу



H2OH2O

Сучасний водноспортивний комплекс 
типового формату з плавальними 
басейнами та гнучкою системою 
експлуатації, здатний бути якісною 
базою для:
 підготовки спортсменів; 
 масових занять плаванням; 
 навчання плаванню.



МодульнаМодульна конструкціяконструкція будовибудови

комбінація монолітного комбінація монолітного 
залізобетону і збірного залізобетону і збірного 
металокаркасуметалокаркасу



Перший поверх



Другий поверх



ІнтерІнтер’’єрєр



КонструктивніКонструктивні рішеннярішення зз високимвисоким
рівнемрівнем безпекибезпеки



Рухомі панелі, тумби, розсувні Рухомі панелі, тумби, розсувні 
трибунитрибуни



Технологія підготовки водиТехнологія підготовки води

Мінімізація використання хлору Мінімізація використання хлору 
та економія води на 40%, відносно та економія води на 40%, відносно 

нормованих значень ДБН В.2.2нормованих значень ДБН В.2.2--1313--0303



Рішення для інвалідівРішення для інвалідів



АрхітектураАрхітектура
Варіант Ι



АрхітектураАрхітектура
ВаріантВаріант ΙΙΙΙ



Можливості розширення Можливості розширення 
комплексукомплексу



Площа типового 
водноспортивного комплексу Н2О

2 578 м²

Зала плавальних басейнів - 807 м²
● басейн 25х16 (6 доріжок)
● басейн 12х4 (дитячий)



Загальна вартість будівництва складає

від 23 000 000 грн



Додаток 2 
РОБОЧА ВЕРСІЯ 

 
Меморандум про співпрацю між Києво-Святошинською районною державною 
адміністрацією, Києво-Святошинською районною радою Київської області, Київською 
обласною державною адміністрацією та Державною службою молоді та спорту  України. 
 
 
 

М Е М О Р А Н Д У М 
 
«Про співпрацю між Києво-Святошинською районною державною адміністрацією, 
Києво-Святошинською районною радою Київської області, Київською обласною 
державною адміністрацією та Державною службою  молоді та спорту  України» 
  
Києво-Святошинська районна державна адміністрація в особі голови Заєць Олександра 
Віталійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
(надалі – Києво-Святошинська РДА), 
 
Києво-Святошинська районна рада в особі голови Луцюка Володимира Володимировича, 
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – 
Києво-Святошинська  райрада), 
 
Київська обласна державна адміністрація в особі голови Присяжнюка Анатолія 
Йосиповича (надалі – Київська облдержадміністрація), 
 
 Державна служба молоді та спорту  України в особі голови Сафіулліна Равіля Сафовича 
(надалі – Держслужба), 
 
далі за текстом іменовані разом – «Сторони», 
 
з метою забезпечення належних умов для створення об’єктів сучасної спортивної 
інфраструктури в містах та населених пунктах України, розробки нових моделей 
залучення інвестицій до індустрії здоров’я і спорту, налаштування сучасних моделей 
управління і експлуатації спортивних комплексів, що ґрунтуються на принципі 
самоокупності експлуатації та відсутності навантаження на місцеві бюджети, прийняли 
рішення про співпрацю і  впровадження пілотних проектів сучасних спортивних 
комплексів у Києво-Святошинському районі Київскої області.   
 
Сторони, на підставі статті 49 Конституції України, Законів України «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну 
діяльність», Закону України про розвиток фізичної культури і спорту, Концепції 
загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 
роки,  уклали цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) про наступне: 
 
 
1. Предмет Меморандуму 
 
1.1. Предметом цього Меморандуму є співпраця Сторін у межах, визначених  законами 

норм и положень, в рамках  ініціатив і компетенцій Учасників для підготовки і 
реалізації пілотних проектів, Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2012 -2016рр. на території Києво–Святошинського 



району Київської області. Впровадження комплексу правових, організаційних, 
наукових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого  розвитку соціальної 
сфери Києво-Святошинського району на основі повноцінного використання його 
потенціалу,  інвестиційної привабливості, а також наявних регіональних переваг  з 
метою підвищення рівня та якості життя мешканців Київщини. 

 
1.2. Підписуючи цей Меморандум Сторони декларують намір створити Координаційну 

Раду з реалізації пілотних проектів Концепції загальнодержавної цільової програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016рр. на території Києво-
Святошинського району, розробити спільний план дій на 2012-2016рр. і заходи з його  
реалізації. 

 
1.3. Визначити в статусі пілотних проектів багатофункціональні водноспортивні 

комплекси з плавальним басейном,  здатні об’єднати в єдиному інфраструктурному 
форматі оптимальну кількість спортивних дисциплін, що мають потенціал розвитку у 
конкретному населеному пункті Києво-Святошинського району. 

 
1.4. Метою впровадження пілотних проектів водноспортивних комплексів в Києво–

Святошинському районі Київської області являється вироблення в реальних 
економічних умовах сучасної України нових моделей створення і експлуатації 
регіональних спортивних інфраструктурних комплексів, спираючись на наступні 
принципи: 

 
консолідованої системи фінансування проектів з залученням різних зацікавлених 
джерел; 
 
прийняття рішення про створення кожного конкретного об’єкту за умови 
обов’язкового обґрунтування його самофінансування і самоокупності в період 
експлуатації без залучення коштів місцевих бюджетів; 
 
залучення у процес створення і експлуатації у якості експертів представників 
громадських галузевих спортивних федерацій, досвідчених спеціалістів зі створення і 
ефективної експлуатації багатофункціональних спортивних об’єктів. 

    
1.5. Сторони зобов’язуються оперативно співпрацювати у вирішенні проблемних питань, 

що виникатимуть під час підготовки і реалізації пілотних проектів Концепції 
загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-
2016рр., та у разі потреби невідкладно вживати необхідні заходи з їх усунення. 

 
 
 2. Пріоритетні напрями співробітництва 
 
2.1.  Пріоритетними напрямами співробітництва Сторони визначили: 
 

формування сприятливого інвестиційного та інформаційного середовища в процесі 
підготовки і впровадження пілотних проектів багатофункціональних спортивних 
комплексів у Києво–Святошинському районі Київської області; 
 
розробка і  здійснення спільних заходів, пов’язаних з підготовкою і реалізацією 
пілотних проектів; 
 



розробка і обґрунтування доцільності розміщення конкретних спортивних об’єктів у 
містах і населених пунктах Києво-Святошинського району; 
  
налагодження співробітництва з інвесторами, у тому числі й на умовах державно-
приватного партнерства; 
 
організація і проведення спільних заходів, у тому числі науково-практичних 
семінарів, конференцій, круглих столів, бізнес-форумів та інших заходів, 
спрямованих на вирішення питань, що складають взаємний інтерес Сторін. 

 
2.2. Сторони домовилися надавати одна одній консультативну та іншу необхідну 

допомогу, здійснювати обмін інформацією, дотримуватись принципів прозорості й 
відкритості, втілювати інші види співробітництва, що не суперечать чинному 
законодавству України і відповідають меті та змісту Меморандуму. 

 
 
3.  Взаємовідносини та зобов’язання Сторін. 
 
3.1. Києво-Святошинська РДА та Києво-Святошинська райрада – в межах повноважень, 

передбачених законодавством України: 
 

   3.1.1. Визначають пріоритетні місця для розміщення пілотних проектів водноспортивних 
комплексів на території Києво-Святошинського району Київської області та надають 
Держслужбі , та КОДА інформацію про пріоритетні види спорту регіону, їх стан та 
перспективи розвитку, визначають джерела фінансування в період експлуатації. 

3.1.2.Спільно з  Держслужбою, та КОДА  формують план залучення інвестицій для 
реалізації  пілотних проектів Концепції загальнодержавної цільової програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016рр. на території Києво-
Святошинського району Київської області. 

3.1.3. Здійснюють інвентаризацію активів, які можуть бути використані під час реалізації 
пілотних проектів та надають необхідну інформацію для подальшої роботи з 
інвесторами та партнерами. 

3.1.4.Співпрацюють з Держслужбою, та КОДА на етапах проектування, будівництва, 
перших років експлуатації пілотних проектів водноспортивних комплексів у Києво-
Святошинському районі з метою проведення аналізу і вироблення рекомендацій з 
планування і створення успішних проектів на наступних етапах розвитку Програми 
по всій території України. 

3.1.5. Сприяють вирішенню питань щодо підготовки та реалізації  пілотних проектів (в 
аспектах відведення земельних ділянок, проходження дозвільних процедур, 
погоджень тощо). 

3.1.6. Приймають рішення щодо корпоративної участі в реалізації пілотних проектів 
водноспортивних комплексів на території Києво-Святошинського району,  
визначають, або узгоджують суб’єкти господарювання, які виступають учасниками 
впровадження таких проектів від імені міст і населених пунктів. 

3.1.7. Співпрацюють з Держслужбою, КОДА, та інвесторами у сфері державно-приватного 
партнерства з реалізації пілотних проектів, забезпечуючи ефективне використання 
активів регіону. 

 
3.2. Київська облдержадміністрація, в межах повноважень, передбачених чинним 

законодавством України, та в рамках реалізації цього Меморандуму: 



3.2.1.Спільно з Держслужбою затверджують пріоритетні місця для розміщення пілотних 
проектів водноспортивних комплексів на території Києво-Святошинського району 
Київської області, запропоновані Києво-Святошинською райрадою. 

3.2.2.Підтримують керівників проектів водноспортивних комплексів у реалізації їхніх 
ініціатив зі створення пілотних проектів. 

3.2.3.Співпрацює з Держслужбою в перші роки експлуатації пілотних проектів 
водноспортивних комплексів у Києво-Святошинському районі з метою проведення 
аналізу і вироблення рекомендацій з планування і створення успішних проектів на 
наступних етапах розвитку Програми по всій території України. 

3.2.4.Активно співпрацює з консалтинговими, управляючими компаніями, рейтинговими 
агенціями, міжнародними організаціями, інвесторами та інвестиційними фондами, 
поширюючи інформацію щодо реалізації пілотних проектів водноспортивних 
комплексів у Києво-Святошинському районі Київської області, для пропаганди 
сучасних можливостей і підприємницьких  ініціатив в області спорту і здорового 
способу життя. 

 
3.3.   Держслужба молоді та спорту України, в межах повноважень, передбачених чинним    

законодавством України, та в рамках реалізації цього Меморандуму: 
3.3.1. Бере участь спільно з відповідними структурними підрозділами Києво-

Святошинської РДА, Києво-Святошинської ради та Київської облдержадміністрації 
в заходах  створення пілотних проектів Концепції загальнодержавної цільової 
програми розвитку фізичної культурм і спорту на 2012 -2016рр. на території Києво-
Святошинського району. 

3.3.2.  Здійснює моніторинг ефективності реалізації програми заходів з створення 
пілотних проектів, та надає рекомендації відповідним структурним підрозділами 
Києво-Святошинської РДА, Києво-Святошинської райради та Київської 
облдержадміністрації, щодо вжиття необхідних заходів для її покращення. 

3.3.3.  Активно співпрацює з національними і міжнародними спортивними федераціями, 
консалтинговими, управляючими компаніями, рейтинговими агенціями, 
міжнародними організаціями, інвесторами та інвестиційними фондами, 
поширюючи інформацію щодо реалізації пілотних проектів водноспортивних 
комплексів у Києво-Святошинському районі Київської області, для пропаганди 
сучасних можливостей і підприємницьких  ініціатив в області спорту і здорового 
способу життя. 

3.3.4.  Сприяє втіленню стратегічного плану економічного та соціального розвитку Києво-
Святошинського району Київської області, у частині пропаганди можливостей і 
залучення інвестицій в об’єкти соціальної інфраструктури. 

3.3.5. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації кадрів, залучених до 
реалізації пілотних проектів водноспортивних комплексів.. 

3.3.6. Ініціює постановку перед Кабінетом Міністрів України питання про надання 
державної підтримки пілотним проектам Концепції загальнодержавної цільової 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016рр., з обґрунтуванням 
переваг принципів їх створення і експлуатації для  подальшої реалізації на всій 
території України. 

 
 
4. Прикінцеві положення. 
 
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 

протягом п’яти років. 
4.2. Зміни та додатки до даного Меморандуму, а також договори, укладені щодо його 

виконання, є невід’ємною частиною цього Меморандуму і мають юридичну силу у 



разі, якщо вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими 
представниками Сторін. 

4.3.   Дію Меморандуму може бути припинено на вимогу однієї зі Сторін. 
4.4. Меморандум втрачає чинність на тридцятий день після отримання письмового 

повідомлення від Сторони про бажання його припинити. 
4.5.  Сторони мають право вносити на спільне обговорення зміни та доповнення до цього 

Меморандуму, які підлягають розгляду у місячний термін з дня письмового 
звернення однієї із сторін. Якщо згоди не досягнуто, Меморандум вважається 
чинним у попередній редакції, а зміни – не прийнятими. 

4.6.  Все, що становить предмет співпраці між Сторонами, а також інформація про обсяг і 
зміст їх взаємодії, не підлягає розголошенню і не може бути передана третім особам 
чи використана з певною метою без письмової згоди і врахування позицій Сторін. 
Цей Меморандум укладено у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, – по одному примірнику для кожної із Сторін. 

 
 
Від Києво-Святошинської районної державної адміністрації: 
 
Голова   
О.В.Заєць 
 
Від Києво-Святошинскої районної ради: 
 
Голова 
В.В.Луцюк 
 
Від Київської облдержадміністрації 
 
Голова  
А.Й.Присяжнюк  
 
Від Державної служби молоді та спорту МОНМС України: 
 
Голова 
Р.С.Сафіуллін 
 


