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Шановна Інно Юріївно! 

 

На виконання доручення начальника Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до публічної інформації К. Баранової від 20.09.2021 

№ ЗМІ-2965 у Департаменті молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто Ваш 

запит на тримання публічної інформації від 17.2021 № 0124 щодо ремонту 

спортивного комплексу на вул. Тростянецькій, 60. 

Замовник робіт по капітальному ремонту стадіону з легкоатлетичними 

доріжками та спортивних майданчиків є Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Спортивний комплекс». 

Виконавець робіт ТОВ «ДІО СПОРТ».  

У зв’язку із пропозиціями федерації легкої атлетики м. Києва щодо збільшення 

кількості легкоатлетичних доріжок, поля для метань, стрибкових ям, спортивних 

майданчиків (баскетбольний майданчик, футбольне поле 94 х 64 м2 із штучним 

покриттям, скейт-парк, майданчик для варкауту) на яких додатково потрібно провести 

капітальний ремонт, встановлення освітлення на усіх спортивних майданчиках та 

території стадіону, а також відео спостереження, благоустрою території                                        

КП «Спортивний комплекс» розроблено та затверджено новий Робочий проект 

капітального ремонту стадіону на загальну суму 86832,380 тис. грн. (включаючи 

виконані роботи на суму 24866,781 грн.), який пройшов експертизу. Завершення робіт 

по  проекту заплановано на листопад 2022 року. 

Журналісту інформаційно-

аналітичного видання «КиевВласть»  

Інні АРАС 



                                                                                       2 

  . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 

КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000C66C3000D9268B00  

Підписувач Видиш Володимир Миколайович 

Дійсний з 10.11.2020 0:00:00 по 10.11.2022 0:00:00 

Департамент молоді та спорту 

Н4В!zВВO0^^TRЙО   
 

078-2746 від 22.09.2021 

 

У 2021 році підрядником виконані роботи по договору 2020 року на суму 

2 641 016, 77 грн. Окрім цього, виконані та заактовані роботи на суму 941,45537 грн., 

однак не оплачені у зв’язку із відсутністю зареєстрованих податкових зобов’язань 

підрядника ТОВ «ДІО СПОРТ». 

 

 

За результатами переговорної процедури із ТОВ «ДІО СПОРТ» укладений 

договір підряду від 16.09.2021 № 1609/21 на виконання робіт по капітальному 

ремонту стадіону на суму 15 727 900,64 грн. 

На даний час,  підрядником згідно Робочого проекту 2021 року за власні кошти 

встановлено нову огорожу, демонтовано трибуни, підготовлена частина основи 

бігових доріжок, оновлено та перенесено огорожу футбольного поля, виконані 

дренажні роботи. Зазначені роботи можуть бути оплачені лише після вирішення 

питання реєстрації податкових зобов’язань ТОВ «ДІО СПОРТ». 

Станом на 15.09.2021 з місцевого бюджету на вказаний об’єкт загалом 

профінансовано 26081,172 тис. грн (2020 рік – 22 552,156 тис. грн, 2021 рік -                            

3529,016 тис. грн). 

На сьогодні завершено роботи по облаштуванню футбольного поля                                             

105 х 68 м, потрібно завершити роботи по підготовці основи для легкоатлетичних 

доріжок та секторів, капітальний ремонт трибун для глядачів, встановлено нову 

огорожу навколо території комплексу, завершено фарбування огорожі, встановлено 

дренажні кільця для забору води. 

 

З повагою 

 

Заступник директора                                                                            Володимир ВИДИШ 
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Геннадій Груз 278-81-60 

 

 


