
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 30 червня 2016 року N 493/493

Про підтримку участі комунальних підприємств у проекті
"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

Відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України 
"Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") 
між Україною та Європейським інвестиційним банком", з метою участі в проекті "Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України", що реалізується Україною спільно з Європейським інвестиційним 
банком, Київська міська рада вирішила:

1. Підтримати участь у проекті "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" шляхом 
залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку на умовах, визначених Фінансовою угодою з 
Європейським інвестиційним банком:

1.1. Комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації):

в обсязі до 11,0 млн євро - для фінансування субпроекту "Термомодернізація будівель бюджетної 
сфери м. Києва", який передбачає проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на 
поліпшення теплотехнічних показників та забезпечення енергетичної ефективності будівель закладів 
бюджетної сфери м. Києва;

в обсязі до 22,5 млн євро - для фінансування субпроекту "Капітальний ремонт систем освітлення із 
заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні в закладах бюджетної сфери м. Києва", який 
передбачає проведення в загальноосвітніх закладах заходів із заміни ламп розжарювання та застарілих 
люмінесцентних світильників на сучасні світлодіодні системи освітлення.

1.2. Комунального підприємства "Київкомунсервіс" в обсязі до 5,0 млн євро - для фінансування 
субпроекту "Впровадження в м. Києві системи роздільного збору сміття", який передбачає створення умов 
для запровадження роздільного збирання, сортування та переробки сміття в м. Києві, в тому числі 
будівництво сміттєпереробних заводів, облаштування місць збору сміття, закупівлю обладнання та техніки.

1.3. Комунального підприємства "Київміськсвітло" в обсязі до 30,0 млн євро - для фінансування 
субпроекту "Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих
світильників на світлодіодні світильники", який передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на
впровадження сучасних світлодіодних систем міста Києва.

2. Надати дозвіл комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енергозбереження в 
адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), комунальному підприємству "Київкомунсервіс" та комунальному 
підприємству "Київміськсвітло" на підписання усіх необхідних документів для участі у проекті "Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури України", в тому числі на укладання угод про передачу коштів 
позики згідно з умовами, визначеними Фінансовою угодою з Європейським інвестиційним банком, за умови
їх попереднього погодження з постійними комісіями Київської міської ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу.

3. Уповноважити Київського міського голову Кличка Віталія Володимировича підписувати від імені 
Київської міської ради необхідні договори для участі у проекті "Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України", за умови їх попереднього погодження з постійними комісіями Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

4. Договори та угоди, зазначені в пунктах 2 та 3 цього рішення, мають попередньо затверджуватись 
окремими рішеннями Київської міської ради.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 
Київський міський голова В. Кличко
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