
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

″ 17 ″  березня 2020 р.                                                                      № 08/279/08/515-5646 

 

Директору комунального підприємства 

«Київміськсвітло» 

        Круценко В. І.   

            

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

 

Згідно із Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, яка була 

затверджена Київською міською радою 15 грудня 2011 року, в місті має 

відбуватися модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, 

магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій.  

Київський міський голова Віталій Кличко минулого року заявляв, що у 2018 

році з бюджету міста було виділено 300 млн грн на встановлення LED-освітлення 

на об’єктах столиці. За його словами, у 2019 році на встановлення LED-освітлення 

було виділено 700 млн грн, гроші спрямували на заміну освітлення на 150 об’єктах. 

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» у січні поточного року повідомило, 

що у 2019 році було встановлено майже 18 тисяч LED-світильників. У попередні ж  

два роки, за інформацією КМДА, було встановлено 12 тисяч LED-світильників.  

У зв’язку з цим прошу надати таку інформацію:  

1) на що були витрачені 300 млн грн, які були виділені у 2018 році на 

встановлення LED-освітлення; 

2) скільки у 2018 та 2019 роках було встановлено LED-світильників у 

Святошинському районі (із зазначенням адрес об’єктів) та загалом у Києві; 

3) скільки у 2019 році на виділені на встановлення LED-освітлення 700 млн 

грн було встановлено нових опор освітлювання та нових шаф управління у 

Святошинському районі та скільки прокладено нового кабелю (із зазначенням 

місця розташування об’єктів); 



4) скільки вдалося заощадити коштів на витратах на електроенергію в 

результаті встановлення LED-світильників у Святошинському районі та загалом у 

Києві у період з 01.01.2018 по 01.01.2020 років; 

5) скільки планується встановити LED-світильників у Святошинському 

районі у 2020 році (із зазначенням адрес розташування об’єктів, де планується 

встановлення LED-світильників) та скільки коштів на це буде виділено. 

Відповідно до ч. 2, 3  ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене листом в 

установлений Законом термін. 

З повагою 

депутат Київської міської ради                                                 О.В. Пабат 


