
тис.грн. % Зі сторони 
замовника

Зі сторони 
Команди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Проєкт № 445, 
"Комфортний 
пішохідний 
перехід на 
Виборзькій 

(Олекси Тихого)" 
О.Біленко

1.Визначення технічних 
умов проекту.           

2.Розробка схеми 
організації дорожнього 

руху.                   
3.Погодження схеми 

організації дорожнього 
руху.                   

4.Проведення процедури 
закупівлі матеріалів 

необхідних для реалізації 
проекту.                

5.Виконання будівельних 
робіт проекту.           

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію.           

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

253,386 У 2020 році на зазначеній локації 
виконано роботи з облаштування 

пішохідного переходу. Опрацьовується 
питання зміни локації.

0,00 0,00

2 Проект № 1746, 
"Безпечні 

велопішоходні 
переходи на 
примиканні 

вул.Янгеля та 
пров.Політехнічно

го до  
просп.Перемоги",Н

.Мошняга

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

440,400 Опрацювання з автором проекту 
технічних умов.

0,00 0,00

Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році 

(станом на ___07,06,2021________)

№ 
з/п

Проєкт           
(№, назва, адреса 

реалізації, 
Команда)

Замовник 
проєкту та 

відповідальна 
особа від нього  
(ПІП, телефон)

Погодження з 
Командою 
технічних 
вимог (ТВ) 

(дата)          
та 

календарного 
плану (КП) 

(дата)

Стан реалізації проєктуСума 
проєкту  

(тис. грн)
Освоєно

Основні етапи реалізації 
проєкту

Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наявність 
договору на 
виконання 

робіт 
(закупівлі 
товарів, 
послуг)     
(дата)

Реалізовані етапи проєкту Проблемні питання

2021 рік



3 Проект №1824, 
"Пішохідні 
переходи на 

розв'язці вулиці 
Гетьмана біля 

Індустріального 
моста", Н.Мошняга

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

180,000 Виконання робіт передбачених 
громадським проектом потрапляє в 

пляму виконання робіт з капітального 
ремонту вул. Борщагівської. 

Опрацьовується питання зміни локації.

0,00 0,00 Територія реалізації проекту 
потрапляє в пламу виконання 
робіт з капітального ремонту 

вул. Борщагівської

4 Проект № 1845, 
"Безпечні переходи 

біля шкіл 324 та 
159", Я.Жирнова

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

264,000 Опрацювання з автором проекту 
технічних умов.

0,00 0,00

5 Проект № 1791, 
"Інклюзивні 

тротуари на вул. 
Виборзькій 

(Олекси Тихого)", 
Н.Мошняга

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

390,000 Опрацювання з автором проекту 
технічних умов.

0,00 0,00



6 Проект № 569, 
"Розклад на 
зупинках", 
Т.Нагорний

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КП 
"Київпастранс"

169,320 Підприємством отримано від автора 
перелік з з 81 зупинки громадського 

транспорту на яких пропонується 
встановити розклад. Проведено 
обстеження зупинок на предмет 
визначення місць встановлення 
розкладів, форматів футлярів та 

можливості їх кріплення. Автору надано 
пропозиції щодо внесення змін до 

переліку.Ведеться розробка технічної 
документації. Розробка проекту 

візуалізації та зразку надання необхідної 
інформації для пасажирів.

0,00 0,00

7 Проект № 521, 
"Депарканізація 

Києва", І.Іванов, І. 
Гасанов

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

КП "ШЕУ 
Голосіївського 

району" 
Начальник - 

Гончаров В. А., 
525-93-45

Погодження з 
Командою 
технічних 
вимог (ТВ) 
(06,03,2021)     

та календарного 
плану (КП) 
(06,03,2021)

100,706 Погоджено з автором проекту технічні 
умови. Погоджено схему реалізації ГБ

0,00 0,00

8 Проект № 650, 
"Тротуари біля 

МВЦ – 
пішоходам!", 
К.Макарчук

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

КП "ШЕУ 
Дніпровського 

району" 
Начальник

138,012 Погоджено з автором проекту технічні 
умови. Погоджено схему реалізації ГБ

0,00 0,00 Реалізація Проекту 
планується на 

небалансовій території 
ШЕУ



9 Проект № 1065, 
"Безпечні 
пішохідні 

переходи поблизу 
КПІ", В.Корж

1. Вихід розпорядження 
про визначення КП 

Київміськсвітло 
замовником робіт; 2. 

Розроблення завдання на 
проектування і 

календарного плану та 
погодження їх з авторами 
проекту; 3. Проведення 

процедури закупівлі 
проектно-вишукуваль-них 

робіт; 4. Проведення 
експертизи проектно-
кошторисної докумен-

тації, розробленої 
проектувальником; 5. 
Проведення закупівлі 
будівельних робіт та

КП 
"Київміськсвітл

о" КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 

316,600 1) Проект розпорядження про 
визначення КП "Київміськсвітло" 

замовником робіт          № 413-ПР від 
11.02.2021р.; 2) Вихід розпорядження 
про визначення КП "Київміськсвітло" 

замовником робіт №856 від 12.04.2021р. 
3) Розроблення і затвердження завдання 

на проектування; 4) Погодження 
завдання на проектування з автором 

проекту;                           5) Підготовка 
документації для проведення процедури 

закупівлі проектно-вишукувальних 
робіт;

0,00 0,00



10 Проект № 1310, 
"Облаштування 

безпечних 
пішохідних 

переходів/антикиш
ені",М.Маршаленк

о

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Печерського 
району, ШЕУ 

Шевченківськог
о району

498,960 Опрацювання з автором проекту 
технічних умов. Отримано від автора 

перелік локацій для реалізації проекту. 
Опрацьовується перелік локацій 

запропонованих автором. За локаціями: 
вул. Лисенка ріг вул. Богдана 

Хмельницького та бульвар Тараса 
Шевченка ріг вул. Пирогова для 

влаштування даних переходів 
розроблена та погоджена схема ОДР;

за локацією: вул. Богдана 
Хмельницького ріг вул. Пирогова 
планується влаштування острівця 

безпеки на наземному пішохідному 
переході. Антикишенню, на 

запропонованій автором проекту 
ділянці, буде визначено відповідною 

горизонтальною дорожньою розміткою

0,00 0,00

11 Проект № 1500, 
"Перехід на 

Арсенальній" 
Ю.Степаненко

1.Визначення технічних 
умов проекту.2.Розробка 

схеми організації 
дорожнього руху . 

3.Погодження схеми 
організації дорожнього 

руху.  4.Проведення 
процедури закупівлі 

матеріалів необхідних 
для реалізації проекту. 

5.Виконання будівельних 
робіт проекту. 

6.Прийняття об'єкта в 
експлуатацію. 

7.Погодження виконаних 
будівельних робіт 
проекту з автором 

громадського проекту

КП ЦОДР 
Директор - 

Черній В. Д. 
+380 (44) 374 11 

01
+380 (44) 374 11 

07 Начальник 
служби 

капітального 
будівництва 

Піскунов Д.В. 
374-11-10

396,000 Розроблено технічне завдання на 
проектування "Реконструкція 
світлофорного обєкту по вул. 

М.Грушевського-вул. Московська у 
Печерському районі м. Києва". Технічне 

завдання погоджено Департаментом 
транспортної інфраструктури та 
Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення. Проводиться 
закупівля робіт з розробкипроектної 

документації.

0,00 0,00 Протокол розбіжностей не 
враховано ГБК. Доведеної 

суми недостатньо для 
виконання необхідних робіт

Всього: Х Х Х Х 3147,384 Х 0,00 0,00 Х Х
2020 рік



1 Проєкт № 2226, 
"Підвищений вело-

пішохідний 
перехід на 

перетині вулиць 
Янгеля і 

Політехнічної", 
вул. Академіка 
Янгеля, 22, Рак 

Олександр 
Олександрович

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, 
проведення електронних 
закупівель, будівництво 
підвищеного переходу, 
поновлення розмітки, 
встановлення знаків, 
реалізація проєкту, 

прийняття робіт

КК 
"Київавтодор" 

ШЕУ 
Соломянського 

району 
головний 

інженер ШЕУ - 
Мацюк К.Є., 

моб.тел. 
0981690740

ТВ та КП 
Погоджено 
13.03.2020

Проводиться 
процедура 
тендерних 
закупівель 

на товари та 
послуги 

156,000 Проведено виїзну нараду за участі 
автора проєкту 20.02.2020. Дві локації 

узгоджено з автором.  Реалізація третьої 
локації опрацьовується з КП ЦОДР. 

Затверджено календарний план, станом 
на 06.08.2020 заключено договір з КП 
ЦОДР для розробки відповідної схеми 

організації дорожнього руху. На 
06,11,2020 КП ЦОДР усуває зауваження 
отримані до розроблених схемОДР. На 
02,12,2020 зауваження поліції по схемі 

ОДР усунуто. 22,12,2020 отримано 
погоджену схему ОДР. Роботи  

передбачені проектом заплановано 
виконати в рамках поточного ремонту.

0,00 0,00 Кошти на 2021 
рік не 

передбачено.



2 Проєкт № 510, 
"РеаніМетро 

Майдан 
Незалежності, 

Хрещатик, Палац 
Спорту - 

встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Нечай Кіра 
Ігорівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

580,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

3,70 0,64 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

3 Проєкт № 511, 
"РеаніМетро Льва 

Толстого, 
Театральна, Золоті 

Ворота - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Нечай Кіра 
Ігорівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

572,400 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр

3,17 0,55 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

4 Проєкт № 1963, 
"РеаніМетро 
Арсенальна - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.



5 Проєкт № 2025, 
"РеаніМетро 

Академмістечко - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

6 Проєкт № 2145, 
"Реаніметро 
Святошин - 

встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

7 Проєкт № 2239, 
"РеаніМетро 

Лісова - - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.



8 Проєкт № 2270, 
"РеаніМетро 

Дарниця - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

9 Проєкт № 2284, 
"РеаніМетро 

Лук'янівська - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен,  
Назарова Марія 

Давидівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

10 Проєкт № 1969, 
"РеаніМетро 

Почайна - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Макарова 
Людмила Сергіївна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.



11 Проєкт № 2118, 
"РеаніМетро 
Контрактова 

площа - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Макарова 
Людмила Сергіївна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

12 Проєкт № 2117, 
"РеаніМетро 

Політехнічний 
інститут - 

встановлення 
громадських 

дефібриляторів",  
Метрополітен, 

Николенко Иван 
Васильевич, 

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

13 Проєкт № 2119, 
"РеаніМетро 
Шулявська - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів",  
Метрополітен, 

Николенко Иван 
Васильевич

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.



14 Проєкт № 2196, 
"РеаніМетро 
Осокорки - 

встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Овсянніков 
Михайло Ігорович

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

15 Проєкт № 2213, 
"РеаніМетро 
Олімпійська - 
встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Брем Софія 
Андреасівна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.

16 Проєкт № 2245, 
"РеаніМетро 
Вокзальна - 

встановлення 
громадських 

дефібриляторів", 
Метрополітен, 

Буренін Дмитро 
Сергійович

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП "Київський 
метрополітен" 

начальник 
структурного 

підрозділу 
Служба руху 

Ткачук С.Д., 238 
43 10

ТВ та КП 
Погоджено 
04.06.2020

Договір № 
567-Д-20 від 
11.11.2020

190,800 Узгоджено схему розміщення 
дефібриляторів. Технічне завдання 

погоджено з лідером команди. 
Проведено процедуру закупівлі 

автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
(в комплекті з шафами). Укладено 

договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання 
дефібриляторів. Придбано медичні 

аптечки (20614,62 грн по всім проектам 
РеаніМетро). 22,12,2020 комісійно не 

прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ 
"Дефгруп" (не надано пакет документів 
визначених договором, дефібрилятори 

не відповідають технічній специфікації). 
На 01.03.2021 встановлено 

дефібрилятори передані підприємству 
КНП "Київський міській центр 

громадського здоровя" на 28 04 2021

1,06 0,56 22,12,2020 комісійно не 
прийняті дефібрилятори 

поставлені ТОВ "Дефгруп" 
(не надано пакет документів

визначених договором, 
дефібрилятори не 

відповідають технічній 
специфікації). Кошти на 
2021 рік не передбачено.



17 Проєкт № 561, 
"Наземний перехід 

до метро 
Університет", 

бульв. Шевченка, 
Пасюта Сергій 

Володимирович

Розробка схеми ОДР. 
Розробка проєктно-

кошторисної 
документації, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП ЦОДР 
Директор - 

Черній В. Д. 
+380 (44) 374 11 

01
+380 (44) 374 11 

07

ТВ відповідно 
до проєктно-
кошторисної 
документації, 
погоджуються 
Національною 

поліцією.

Розробка 
проєктно-

кошторисної 
документації 

власними 
силами КП 

ЦОДР

402,000 Розроблено схему ОДР. Управління 
патрульної поліції в м. Києві відмовлено 

у погодженні схеми ОДР з 
влаштуванням наземного пішохідного 

переходу. КП ЦОДР повторно 
розробило схему ОДР. Повторно 

розроблену схему ОДР Управлінням 
патрульної поліції в м. Києві відмовлено 
в погодженні. На даний час  розроблено 

в повному обсязі том №1 проекту 
регульованого пішохідного переходу 

"Організація дорожнього руху" передана 
втретє на погодження.  Схему ОДР не 
погоджено Управлінням патрульної 

поліції в м. Києві.

0,00 0,00 Управління 
патрульної поліції 

в м. Києві 
відмовило у 

погодженні схеми 
ОДР з 

влаштуванням 
наземного 

пішохідного 
переходу. Лист 

від 04,03,2020 № 
9283/41/11/10/01-

2020. Також 
розрахунок 

бюджету проекту 
не відповідає 

діючим цінам на 
матеріали роботи

Всього: Х Х Х Х 4191,600 Х 20,65 0,49 Х Х

1 Проєкт № 1198, 
"Встановлення 

розумного 
економного LED 

освітлення 
пішохідних 
переходів з 
сенсорними 
датчиками", 

Голосіївський, 
Соломянський, 

Шевченківський та 
Печерській райони, 

Барабошко 
Олександр 

Олександрович

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП 
"Київміськсвітл

о" Директор - 
Круценко В. І. 
(044) 458-05-14

612,000  фінансування у 
2021 році не 
передбачено.

Всього: Х Х Х Х 612,000 Х 0,00 0 Х Х

2019 рік

2018 рік



1 Проєкт № 695, 
LED-освітлення 

парку "Сирецький 
яр", вул. Ризька, 

Студзінська Любов 
Юріївна

Погодження 
календарного плану,  

технічних вимог, проекту 
кошторису, проведення 
електронних закупівель, 

реалізація проєкту, 
прийняття робіт

КП 
"Київміськсвітл

о" Директор - 
Круценко В. І. 
(044) 458-05-14

2018 4000,000 Погодження календарного плану,  
технічних вимог. Затверджено завдання 

на проєктування.

КП "Київміськсвітло" не може
реалізувати проект, оскільки 

без виконання КП по 
утриманню зелених 

насаджень Шевченківського 
району розробки проектно-
кошторисної документації з 

влаштування пішохідної 
доріжки із визначенням її 

трасування в частині її 
ширини та розміщення, 
підприємство не може 

приступити до розроблення 
проекту зовнішнього 

освітлення цієї території. КП 
УЗН необхідно нанести на 

схему М:500 відповідні 
доріжки та погодити ПКД в 
установленому порядку. КП 

"Київміськсвітло" надало 
розяснення КП УЗН щодо 

процедури погодження ПКД 
та готове сприяти в супроводі 

оформлення відповідних 
документів. 

Всього: Х Х Х Х 4000,000 Х 0,00 0 Х Х


