
Виддткп яа фiЕдпсувахпя природоохороннпх заходiв в 20l4 роцi зr рахунок коштiв Киiвського мiського фонду охорови
навколишньоr0 природного середовишlд

тис.грн,

Гшовппй роrпорядняк, одерж],воч

ДсшрцФ х,сьrоФ б$Фa,сrроо п
r or.P, Вир]щ , ДrрпяФkом} рiЬц в т ч праffi, зфреrcню лряроrюrc с.!еlоi щ!.

K{tKB фiнднсув.ння B20l4

РФчФ ъ рснф сп.рu о] Гопt (Фrю.
Ь,*пяй) r пФL1**ош Dапо

Дй.рfuft licýioФ блаф}сrDоо б
]6срсýнu лрqрФв ссрсло.lц4

Розчяm!ъбi!ФсФ,й Ф.р, Рrйý \ ДкпроФ*оs
рпйох, м КнФ,.т r прфm, р.6ов

дспаFысп у,ською блав Ф в
rфреЁнш пряроJюm ерцомщ

РФslФ ъ бmD}6рiй @р! ТФьбв у Дхiпро*ьюху
PHi ц КЕ,.т{ lФо.пi р.6dп

Д.шр!{ф s,ськоФ бл.Ф.сrрою та
бсr*ш !р,Фодш qр.рrщj

РФlФ iб,пмоi- що-frl п рсюп Фdя Д. рfuф хЕLФ ФшýrD..о в
,JбФ*!ш прФоФоФ фр€до.ищ j

Обdфяi т. роrчffiа rlBя Воiб l@ (! т ч Дсп,рЕусп мrclюФ 6,rifuycrr.Ф п
]Ф9Фяы прцrФфф..Фq!е.щi,

РФчлfiа рt]. р Любкi v Сзmшяrcьхок райоRl
ч КlФ,тч lФосп, рсЬоrk

Дспiрпшп !l.!хоm йlrоусгrоо т!
з6.роЕiý lр{роlФdФqsЕдl

П!спорт@цi нмш\ р,чок , ююй ! Кя.., Дсmрrамсm licýrorc бмФrЕrDqо ,!
r6.тФru ,рнро]юФ qФа,!'

Обстфнu п p.r{Ф иclr D,cIH Лrбць \

Гш.a.Lм,. Шс.Фm*Lmц- Ti СоюrtrcьФ1
р.йон Ti прlФнu йою до нмФ ft\яiчщо

Дфрп!m liсьrф бЕ,о5ф ъ
rб.9Фш lтlФо!ш фrrфщ4

rakpmi чаft!нш ко].хтора р Лябirь\ Гоtrфiiеькомl
,iйох, (.ц,\] с!ftрЕсtrо6,хько,ф лrc, гФа)

з0?8,76

lцхрпi ч8н|а rФтхl!рý р ЛибЬь, Шс!сс пеьхоп
фПояi цj М!!ш{{бiряк! ]] l0 l],]4

l I0
сrЩнш л*лорrii лЦщi {mц! oтxi.,
рсФшошп я. рiчк,\ ъ Фойх!t

ДЕмлш.fr iiсьхоФ 6rФ}dроФ т!
зфроЕlu trряроlФ..рсФщц з] l0 lбз.90

l ll

Б аi.ниl!Ф т! р.коясrрукчi очrcних споrя миюБ
ц u rfu Вяп!..щrф ТрG{нш (lI ч.рп), . r ч
прфпн, робсrя (Р.юктуkцп щфф,доццm фиснm
сфФ: !м ш м]ФФ yerr Вшрiщм-
Трф&ffi (ll с.тm), . т { прФm, робоп)

Дспrрr!мсп яiс.юф бмm!Фроот,
,6стоЕм прчро]Ф.сFфФ..

з2l0 5l7,?0

l l2
РФчlfiа. б,uб сФ,й т! -юФФн р НявI.r
хlкрор.йоп Жlтнн l чсрп юл
Бп,чffi ý!,! tT t lФocmi робсп

Д.пар шпf,i.Lrфб]t !стрфъ
]б.тфхш прхDоФФф сЁдоrвщ, 400,00

l l]

Реryлюваяня рiвяя юди водойми "озеро Глlнка"
] вихонаяням бер€гоярlOепня та блаrcусгрою
пiвде{ноi ii часlини,ут с просfrпiроботи

Д.лOрrrмф м,сьФ фшrýФоо t
1бсrф!м 19,ФодФ сФсф!лцr.

з] l0 591,6] з2,1,85

Розчистха, благоустрiй та оздорошення водойм
(Лr9l таl{9 l]9) у 2,му мхр ж\м Поr!яхн (or
Жа!дарха)ут ч прфпнl роботя

Дс.артпl.п м,сьIоф бл!тý tарф т!
]6Фсýнrr прнроlю с.?еslищ ]] l0 ]00.00

Ll5
Розробха лрфrп з.млеустрою цодо
орйнвац| l вФановiехнr мсж lхт,олоlо_
ботанlчного ]ака]няка or Вербяе

Д.ФрЕкл "iсtrcФ 
йrrФФ п

j6.рсЕkяl прсро!|оФ.срс!о.iцп ]2l0 280.00

2] Будi!ницrво ввробничоi дiльницl rл,шlзцii
рФлч!tц вlдходl! пря Свfошяясмому УЗН
(втч прфпнiробфл)

мlськоrc блаrcустрою
з6€р.*ёяпя прирошоrc

с.редо.ица Комуп.льве
пi!пр!сiФво по }трннtнню

Святощпясько.о р.йоя, MiФi

9l9.] 7l

20о.00

?2 Заход, з овлененв, мiФа та мацtтуааняя
полнФзроп,rмьн,х сносr, в тому ч{слl

]2l ВлашryФвя, поrявФзропryмьноi сяФеми
tлсних насайень в схерi"чсрФlа Прсснi'

Депдртамеп MicbKorc блафустрою
та збср.те!м пряршоф
с.редо ща Ком}пшьяе
пiдпрн.мФо по }трим!няю
tфеяяt н.с.джевь подiльсько.о

]"7]

Роботя ] шашгування розарiiв яатериторlзх
FомуяФьнiх п,длрнсмоа по }трнм.няю
зыених насФжень Micra ки€rа в

Департамевт мiського блдгоустрою
та збер€женнс прнродноrо
середовица Комун!льне обl.днlння

Голфliвському районl

:

2.otop.я. i р!цiояuьпе ввФрпФ.няя лр,родниt рФианш рфур.iб

Kl]KB

I

],l0 
|



Святошиясьхому рsйовi
Солом'янсьхому рsйон,

Ш.OчеькlФькому райоll
211 Деп.рtаяеят мiсь*ою блФустою

та з6.р.ж.в,я прярд!ою
сер€до!tщз КомуЕшьне обlсдн.ннr 2??5,9l l?]8,з1?96

Голфtrасьkояу райояi

]]0.Е] 2]0,8200о

461,58 l66,48579

]9,0l lз,758о0

Дн,проsсьхояу районl

il4],45 ]97,98з72

114,11 lзз,28002

l9,1,08 7],09584

297,956]I

Св,тошинсьхому райояl
2]4,872м

Солом'я нсыому районi

270,з4 l l0,5]l58



Шевченк,всьхому райо l

l]0,48 ?9,5]406

221 ОФся.ннi схер,lMcH! ВасФ Сrусв sa розi
прФп.кry Академiха ПФадiяата лрФпекту
Пер€моф у СвmоDяяському район l

Д.,арш.л яiсьхоФ блаюусгроФ
та зберсж€няя прqродпоф
середовица КО 'l Кпiв9енбуд"

:]j Влащryба{н! полиsсзроцув
зел€ннх насадж.вь ! парkу яаДнiпровсьхlй
наб.р.жн,й (Dтомучяслl прФпнlробФя)

Д.пэре.п мlсьхого блафусгроD
та зберсжсняс прiродпою
сер€довнща Ко llкнiвренбуд'l 29,,l8 29.д1

226 Влашryвдш поливфзрошуФьвоl системя
зФсNЕх насадж.нь в парr} iM Пушкiна(втому
чиФ! лрфýцl робФи)

ДепартамсЕ йiсьхо.о бмrоустрою
та зб€!.ж.вm прgродвоф
середо3rца КО'lКiiвrФ.sбуд" l02.12 l02.12

Стфр€яня ехспоз{цlй (волцрlв) в Шчлi!сьх!й
бацlдля прських копитннх тварин тs
пре!стазникь ykpaiHcbxot фауии

Депарrаrсm MtcbKoю блфустrоо
та збер.жеяя, лряродвоrc
сеrЕдо3tца Кв'iвськиЙ rомогiчвиЙ
п.рк ltгмьподершввФго tн.ченнr

]4061]5 ]] l0

з6,1, 1

]2 Рехонстрrтцlя тз розщqрс8н, експо]ицiЯ
{Фл*рЬ) хоплноФ рцу та зб.р*с{л, лрtродяоФ

сер€дов ща Квi8ьпЙ rФоriчнlй
пrрк t.гмьнодер*.вного !i.чення

240605 ]2I0 .l56,?]

]] Розробхs прсп1 *шеустрою регlонФьЕоrc
лаtдцаф!оrc лар{у "Д! lпрофьх! ФроDи"

ДеларгФсm м,сь.оrc бrlФусlрою
та з6.р.жеяня лриродноФ
с.р€довяща КП 

llПлФ'l

]]]о

,ll iсьхоrc бmфуФрю
Фр.*.им прlродfiого

сер€доOищ., Ktl !Jrп! DJol t[ пrрп!,

j: l0

2 025J0

lз,j0

l2l9,28850

5l невiдклщпi rаходи з забезп€чеяяя ехологiчяо
безл.чяою збираняя, пер.ве]ення, r&рlmння,
обробл.!ii, л,rtацп, аидФсн!я,
знешkодження r захороненнr морорвнlчцяl та
яе центифlховалях сполух я5 т€ритор]l ВАТ

l

869?,29000 4]26,54528

5]

РобФя з обmднзявя теплячно_парнякоФф
Фподр.тФ рэйовних КП УЗН татсрпорlй
ЛПГ !@rcц.rаторнпIr хФлшя яа тердому

пФяЕi та л€р.ед€вня lx нд,щлglдушьfiу
сиФ€муопаення, or ч проепн, роботп

?Ъптпsп !,шfuтФýрl] Tr
r&P.Eшr iрqrш Ер.lдщ

]]060.1 ]]]0
l ] l6,60 12,69

52] з2l0 808.30

j]] ],1060,1 з] ]0 ll],5
52] ]2l0 l48,8

п,6абlб5 ].1 24060.1 l45,5

всього l0 013,89 .l ]99Jз

Розробк. прфкry рехопструкцii та блафусrрою

р€kрФцiйнfiх та мяхнtх]о! юд!цх обепiв
Депар!ееm мiськоrc блаюусроо
та зФж.ння прлродяоф
середобrща КП "ПлФ"

24060,' ]2l0 l01,86

всього l01,86

l Охорона та рацiонмьнФ вrкоряФанп, водяп р€.}рсlв

ll Реtо.сфукцiя даr вуrоЕ,х полiв,'{9l та 
'Ф2Борrнiцьхоi Фаяцll аерцll

]2l0 2?0l1].(x) 19997,887]2

Bcbolo 27000.(х) 19997,88732

з.

5.

6. iяlфр rцiя i ocвiтr, пiд.оfrDкr к.дрiвt екфо.iчя, еrcлерт@, ор..вir.цiя лр.!i, ибс!леченнl уч!Фi у дigьнmi мiж.родяп!

I

I

TvoclBTB.Dпl

| "**
l

24060] 2]82

|Департееm {яrловФtо{rъшыоi
Il н Фрастр} }ту!и, Kll llяр€кчu r

|,ш.ш.Ф-ыд.""*ы ъ 
:

|'biuOy:p.*on".pr*u,"o



2 Рацlовдьlе !иtориФа!вя, з6.рlшя, вiводlв вяробняшм i по6}товхх вiдход,в
]I Реконсгрухцiя та т€яiчн. пер.Фяацеяяя

лолtrcнутsердих побrтов,х вlдходlв.lФ5 а

:,10б02 j2I0 50(ю,00

Bcbol о

з1
полвФ,зрошувшьнп сяо.м, в roмy чlФ l Ё зб.рса.Ф лрiрод!оф

ОФ.я.iнr скфру на розl прФп Псреяоff т.

]1] Озы.н.ння схверу мlж вул Красно!ата

]]]

]l4 схфру на вул Депrта,ськlй, l]_l7

24060l j2I0 0,00

],r060l ]]I0 l65,0o

]] 10 290,00

24060l ]2l0 ]08,65

]t0601 j2l0 220,00

51119,4з ]] 487.75202

з

Д.ларrа!.л жf лоrо.{о}tувдмоi
iнфрасrруктур{ 'КП "ДПфкцiя з'' '

хдп@Еоф 6,двнlшв та

р€ковсфу(цп
' кяlв6r!псrонmч*лir'

|Р,Йм за itiвдiло' rll з2 783,65 х4 996J5



Звiт про використання коштiв Киiвського мiського фонду охорони навколишнього природного середовищд за 20l5 piK

тис.грн.

l2

]]

5

Р.юлювOння PiDHr Фди Фдоймп'Оr.ро Глiн*r" 1

)(оlrянrr 6.р.rоуФ,пr.ннr в бла.оусtрою пiадснноl i
ч!Фkнп. утч прфЕнi робот!

Одерж},вsчi бюджетяих коштiв
20l5 роцi

миllулrп роках

Обсвtння п ро}чиfi. п.р.пускнп ЕнФЬ (труб )фрхяп r,
нп,нi(оЕrОпф.нь.Оболонсьхомурайонi,,Фмуч слl
пойц€пня боргi. мпнулпх п.рiодiь

674,78358

ТорхрФуфнн, й Фшпаро!у!!ння ш!iв а 4,х вйФiйнхх l00

'п 
дл, м!чrгуциш пдро!Фл,ц!] н!очиснжспоруах

'ТФпчФ'. 
' 

Фп чrсл, пофшеннrЬрп. чпнrл l п.р,од,ь

l7,69000

РфчиФо Пi!нiчяФДiрвпцьхою lоiор!т,ь,оФ мнФу bi!
прйп€п АJiш.рлНдвоl оо,t КlрiаФыь}оrо, в Фч) чп(л,
повU.нн, борП. млнчплх п.D,од,s

]23]
1,37000

РФчиф n рФоm споруд Р}gлiЕьюrc вндпу . . т ч

прфп{i робоrи, з фму чиqi пофш€нм боргiц rляул х ]210

,77,,78426

Будi.нишао та р.консФухцi, очисапх споруд зл!фаих вод на
,\r ВиD?овщrн. -Тро€щпiа (lI черй),, т ч просп, роботл
(РекоясФrлцй н.дФбулоцюп очпсяпх спорд uпOовпх аод
хmффФ ме.ву Влr}т,ацина_Троецина (ll чtрг6). а

, ч лрфfri робФи , Фм

516,lз 4,78,07з7о

2з.96 23.96000

Роtчлfi! п р.моfr спору, на оз.рi Го]ry6. (ффl Бjакmяй
), в юху чиФi поdш.нЕ бор;, чинулlý лерiодiь

ll54,05025

РФчцФк. iryмулФючоl фдойми та р.чоп нlсФноrФпцп
"Довфш. "(ДВРЗ). з,очу 0Фл, пойш.няr борПа ялхулпr ]]3]

32,07000

Улаштrвення гИрm€хяiноi спорудп дя смщння води 9 о].ра
Впрлищ у ,ll.рницькому рлйонi,в т ч прФпнi робоги,. rcму
чпслl борги ххнулпх п.Dlодiв ]2ll]

13,40644

Розчпqм ф блimусг?iй шерд Тфйiн у Днiпро&ьхому рдйояi
ч Кясц.1 { препнiробйи,, Фч} члфiлопш.нн. борП. 6?0,]?

670,з7000

l ll Обфrcнн, Ф ро!чиФк русл. р Л,бць у СоломянсьхФму,
Шс!чd(ецо*у fr Гоrфiiйьхому раПопц ъ прифдФн!
йоф до нмсхноrc tхнiчноф фну. з тоrу чlФi попш.нля
борПз мпнулих л.рiодiз;

0,00000

lll l У ГолФiiфьхому р,йояiпхр,Ф чаФпi, iол.пор, (,iд,ул
Сlпсрно_( юбiд!ыФ!о )рочпщ, Лио l opal,, rоr, {п.п,
поrашеннr йрПь м пулях перФдli

]28l б l9,]9
607,872l9

l]l 2 вiд[тй чдФлна колеrcру р Либiдь у Ш.!челкiвськояу
райрвi,(вул Млмiна_Спбiрlха) в rcму члслi погrшеня, борпв ]2l0 Iз.]4

1з,з4000

ll2 Слщ{нr п&поф. пiдюднох чафня плrжi!, роФоФяп
я. рiчg п юдойуц,в Dму чпслiпойц.нш борПD чпнуляr ]2l0 l6],90

t бз,89500

1 ]]
Паспоргвзацiя ммtх рiчок i водойм м.Киева, втому
числl поrашевня боргtв мянулих перiодiв 228l 56,?4

56,7]600

всього бЕ70,75 3988,40l42

0.0xopoнa та рацiональне використднпя водвих pecypciB

]3

кФкв кЕкв

]2l0

I



2. ох цlональне вико их инних в
ВлаUlтувавяя та вlдяомеýяя поливо-
зрош)ъальнlfiспстем для з€л.яи,( насадкеяь м Кисва,
в т,ч проекпl рбоп,, в m } чllсл| пога|llе яя fuрпв
миЕул!х перiодiв, в т,ч .

Комун!льпе об'сднавяя

2ll Ком}а!льне о6'.Фl!нrlя
" К,laззе,lенбуд" ]: l0 j0,00

0,00

]l] Комун!льне о6'.дя!ння
]2l0 ]22.00

2в4,7з

2,1,з алашr}мнffя пол и всrрошувальвоi сисrемйl в парку
на Русаяiвськiй набереr(ýiй (в тч, проеmjробогн)

Комун.ль!е об'€дв.няr
680,00 94,92

Заходи озеленення BiФ та влашryмявя лолв.е
зроцtушьнп сяФмl втому чяслi пога lеян,6;ргiв

Кому!i,lьЕе об'.лвапня 98,42

221 Влацrryмння полию-зршувальни\ систем розарiiв в Комун!льяе об'сдяrнЕя

4]6,20
0,00

ДФявцькому райоя; Комуп.rьЕ€ об'слl.нпr
l00.00

96,00

Оболffоському райовt Комувальве об'сма.н!
0,40

0,з9

Подйьсьмму районi Комун!,1ьпе о6'€дsаввr
]20 I88,20

0,00

Комупальпс об'€днаяня
бi|,70

0,00

Солом,яському районl Комувмьпе о6'.днrпш
]2l0 62.10

1,23

ШевчеЕкiвському райовi Комун!льне об'сднап !
j]L0 0.1j0

0,80

],l Розрбl€ про€кгу земл€усг?оlо регiояальноm
ледшаФпого парку "Дяiпровськl осгрови",
втому чясл' логаLllеян, боргlв мянулп перiодiв

в(,ь()-о l16E,20

699,26

{78,06{,l2

670,15486

Розробка проекry землеустрою щодо органiзалli'i l
всгановл€яня мех ii-полого-6ойнiчноrо заказвиха оз
Вербне, в mму чяслi пойшевш борпв минулих 279,92 27l 

"7 

5974

в(,ього 979,1E 911,9l4б0

5,1 Розрбка проекгу р.копсrрукцii m бллоусrрою
рекрсацjЙвях та mлжвпх зон водних об'.пiв Micm,
тому чнслl погашенпя боргiв минулих перlодiв

81,68 81,6746

всього Е1,68 Е 1,67.160

Ра]ом з^ I

]l.зАходи,роБоти,пQ чинАlоться y.,20l
9399,8l 5.t90.05504

1.1 заtодя щодо вlдяовлення i пiдтриманяя сприятливого
пдрологlчного режимуй сая,mряого Фаву р,чоk, а
1,акох( заходи дlя боротьби з шкiдлиrоtо дiсlо вод

lбiологiчна мелjорацi{ во!ни\ об'.кпв. дератиячiq та
вtвiз cxim з т€рпорiй лр,6режноi за{исноi смуfи

lll ПИтримши, слрипливого саяimрною Фву р'чок ъ
пршеглих до нп reриmрiй (збирання та вивезеявя

24060l 26l0 l000

877,50378

заiоди з п,дrриманпя гjдрологiчносо режимуm
санimрпого стаfiу plcoк (дератпзацiя)

24060l 26l0 220.00
197,48з00

J.Зберея(ення пряродно_заповiдвого фонду

5. Наук8 , iпформsцiя i ocвiт9, пiдготовка кадрiв ! екологiчна екслертllзх, оргrпi,}sцiя лрацi, забезп€чснfiя учдстi у дiяльностi мiх(няродних
lllзalllп ого сп пняt вл ня екоll0мlчлого пiехаtllз здбе}печенtlя павколишllьOго п

l. охо она ! lовальне ви истанвя водних lB

l12

2l

:],2

Влаштуваяня поливо_зрошувшьноl Mepe*t в парk}
"Парпзанська Слава" (в т с проеюяl робот,)

lсвrтоцинському 

галонt



llз Розробм проекrу еколого_бiологiчноI очистки водойм
м Ки€ва та його реалiзацiя па водкйх о6'€кгах озФах
Совячн€, Тельбiн, ВФбне

21060l з2I0 28E,4l

0,00000

в(]ього l508,4l 1 074,98678



2. оrороЕs i рrцiонrльне вякорхФsпя прпрод!иI рос!шЕяt pecypciв

2 2,lJ

]l

]ll ваr€рпюрii ком}яальяоrо пiдпрп€мФва "ДарЕицьkе
лiсоларкове господарсrво"

КП dдрiяць& riсоп.рков. 24060] 26l0 l 200,00
l200,00000

2l2 на I€рrrорli хом}тмьвого пцпри€мсгва
"Свяmшинське лiсопархове господарсво!l

ТП €,fi ошrпсьЕ лiсопrрIо.. 26I0 l884,78
l884.78000

2 l.] на Tepгmpii комуlмьного лiдприсмgгsа "Лiсопаркове
госпо!арсгво "Конча_Заспаl'

КП diсопорю...оспо!,рст.о 2610 800.00
649,99988

]2 заходи оrелененн, мiсrа кясsа в т ч КомуЕsльsе об'сднsяня

11]' Озеленення в смадi о6'€rту "Калiгальяий Dемоm
сЕеру бЬя пампика Небесноiсоmiпо sул
Дкадемiка Заболотного s Голосiiвському районi"

Комунальне о6'.дн!ння
"Кяfu.пелбуд"

]4060l ]2I0 l50,00

l49,99880

)22. Озеленення в сшадiоб'€хry "Капiтальнйй ремовт
скверу по .ул ТqвмпвсьюЙ,2_,1у ГоiФitвському
районi"

Комуsr"rьпе об'сдпiпвя
" Киiвr€:1еибуд"

24060l ]2l0 250,00

249.2i980

22] Робопi з озеленlrя терmорi D Голосiiвсьхому районi м
кисм

КомуllальUе об'.дяrпtiя
" Кяiвrс,lелбуд"

2,1060l ]2l0 2 000.00
l99з.з966l

]24 О]елененiя в смадi о6'.кт}"'Капlтм ь н ий р€монт
парку Воiнiвrнтернацiояалlспв по вул Apxiтelfiopa
Вербпцькоm в ДарRицькому вйоsi"

Комуsа.пьне об'сднs{tя
"КttЪrелеfiбуд"

24060l ]2l0 290.00

289,38780

] 2,J Оlелененfiя в сgадiобЪкry "КшiФьняй р€моfr
парку "Тарацанець" у Дарпицькому райовi"

Комупмьне о6'.дяlmя 2,1060l з2l0 500,00
499.2286о

22-6 Озелеяення в сшадi обfrry "Калiтальвяй ремонт
с@р} iM.H| Т Шевченhа ! ДарниUьrому районl'

Комунмь{е об'€дяiвн! 24060l з2I0 l40,00
lз6,7408l

221 Озеленевяя скверу iM Коч]иця у Дарняцькому районi Комунsльпе о6'щядвпя 24060] з2l0 940,00
9з8,22260

Озёqе!епfl я в сOадi o6'crI}_ "Кшi@ьняй ремонт
naprf "ПривокзальниЙ" яа пл Прявокзальнiй у
Дарницьl(ому районi"

Комуllмьпе об'сд!tн я 2.1060t 295,00

29з,9125з

219 Оjеrl.ненпя в складi о6'€rт "Капiтмьний ремонr
сюеру "Привокздьялй" на вул Прйвокзальний, З в

Дарницькому районi'

Комуяшьне об'сдlsння 21060l ]2l0 195,00

490.14203

]2]0 ОrФснення в складi об'скгу "Капiтальний ремонт
скверу бЬя стадiову "Восход" яа sул Прявокlальнjй
l0-A в Дарнпцькому районi"

xoM},la,lbEe о6'€дпrння 2:l0o0l _]2l0

0,00000

22ll Комупrjьпе об'.дяrвнi 24060] ]2l0 l 200,00
l l75.448зб

Роботи з озелення територii в Дарницькому районl м

l21,60

l21,60000
22 |2 Озелеяевня в схладi об€пу "Калiтальвий ремонт

териmрiiзеленоi зони на пр. Маrtовського, ] в

Десня нському районi"

Комунмьяе об'€дlдввя 21060] з2l0

24060I ]] l0 520.00

5l9.18046
] 2 ]з ОrФеяенн, в сшал об'скгу "Капiшьний ремовт

схверу ва вул Миколп Лавр}аiяа, l I в Десяявському
КомунLпьяе об'сдядвв!

Комуна-пьле об'сдяrнвя 24060] з2l0 :]06,00

305,1l997
2214

КомуЕальяе об'fдlдш 240601 ]2]0 2з5.00
2з4,46924

Оýлеfiення в смадi обЪrry "Калiтмьний ремоr
сGеру яа вул, Лискiвська у Деснiвсьl(ому районa"

21060з

24060з

I

I

228 ]2l0

lозелененнl всхладr об'сrтt''капiтальний реvоп
|парц rMeHr Генерма Вагrтна у Десн,нському районl"

I



2 2,Iб Роботи з озелеввя Tepпopii в Десl]янському районi м Комунальнс об'сдн!ння 21060l ]2l0 l 249,00
l246-2з504

2211 ОФененнс в смадl й'(rт "Капга,lьнлй р€мог
скверу на вул Туvаняна. навпрmи жиlлових б}динкiв
52-в ва вул М PacKoвoiTa l5-a на вул Туманяна (вул
Флоr,енцii) у днiпроsсьkому райовl"

Комуrtrльне об'сдяrнш ],1060] ]2l0 280.00

279.9l509

]2 ]8 оrелененн, в смадI объкг} "каппмьний ремонт
clGcpy по вул, Ссрфlri.овхча у Дяiпроs.ькоt{у
районi"

Комунальяе об'сдпапю
"КяIвзе,lенбуд"

24060l 32l0 400,00

з96,06165

2 219 Робоп з озелення Tep,TopiiB Двlпровському районiм Комувальfiе о6'сдндввя 2,1060l ]2l0 2 400,00
2з91.14l80

2220 оjел.нення в сшй об€кга "капi@ьяий ремоп
скверу на вул,тимоtllевка,з_l l в Обопонському
райояi"

Ком}а.льв. об'сдlання 2,1060l з2l0 з00,00

зOOл00000

222l Озеленен я в сшапi об€rта "Капiтшьвий ремонт
скверу ва вул Ъi ГайлаЙll0- В в Оболонському райояl

Комупальпе об'сднаяfiя ].1060l з2l0 з80,00

з,79.99815

]2]] О]елевеввя в смадi о6€кrа "Кал;тальпий ремоm
скверу на вул ЗоiГайдай,9/6 в Оболонському райовj

Комуп.льs. об'сдtlrrlня :1060] 290,00

289.64812

12 2з О]ел.lrення в сOалi обtпу "Капiтальний ремонт
сквФу яа вул, Г€роiв Днiпра,5З-55 в Оболонському

Комув!льsе об'сдsавsя 2,]060] ]2 ]0 ]50,00

з50,00000

)224 ОзФене!яя s складaо6'.кrу "Капiтальний ремоm
скверу яа вул. Героiв Двiпра, 67_69 в Оболовському

Кому!альне об'сднsяsя ]{060] з]l0 ]50,00

з50,00000

Йеленення в смадiоб?хту "Калiтальвий Ёмоп
скверу яа просп Героiв СталlнФму. 44_Б у
Обоmнському райояi"

Комувмьне об'.дIдвsя
"Киlвзелевбуд"

2,1060l з2l0 570,00

569,9991з

2226 О]елененяя в смадi о6'€ю] "КшiФьнвй ремою
сl\зеру ва вул, Лрирiчна, I7 в Оболоsському раЙонi"

Комуп!лsне об'сд{rяня
"Квiвзеленбуд"

2,1060] 405,00

405.00000

]]]] озелеаенвя s сма!i об'.кr!"'капiтмьяий р€чонт
скЕру на зул. Прирiчна, 19 в Оболонському раЙонi"

Комунrльне об'сднавня 2l060l з] I0

404.99957

]228 24060l ]2l0 з60,00

359,89з50

7129 Роботи з озелелня TePFюpii в Оболонсь*ому районl м 24060l з] I0 l 000,00
994.45262

22]0 Оrелеsенfiя s смаоiобiпf "Капi@ьний ремог
квiпоrоm годинника на вул lнсгиDтська в

Ком}тальsе о6'сднавп, 2,10601 .19,00
48,86634

2 2 ]l Роботи з озелевяя TepпoPii в Печерсьхому районi м KoMyB!,rbHe об'сдпlяня :1060l ]2l0 l0l7,20
l0l0,2l l74

2.2-з2 Озеленення в складl о6€rга 'Капiтмьвяй ремоm
ларку MoprKiB в ПодЙьському раЙонi"

Комунrльве об'€дllаиця 2.1060l 245,00
244.22l58

2 2,3] Роботи з оз€ленн, Tepfюpii в Подиьському районi м
ки€ва

Комуядльве об'сдвrпtс 24060l ]2l0 l555,00
l544,з92l,|

22з4 О€левеннq в сма.цl обi кгу "КJпlгмьнии реvон1
скв€ру lмеяjВасмя Стуса у СвягочJпвському райояI'

Комунlльне об'€дн.нllя 24060l 32l0 5з],00

5 l9, l21з2

2 2.]5 О]еленення в cмa.ll об'скгу "Калlшьннй р€моп
скв€ру MiK вул. Красноза га вул, Сема,llка (II ч€рга) у
Свягошпському райовi"

КомуЕдльне об'€дндзпя 24060l ]2l0 525,00

520,94496

) 2-зб озелеяеняя в складiобъкrу "капiтаjьвий р€мою
скв€ру !а перегинi вулицi Велика Кiльцеsата вулицl
Зодчtх (вздовж оз€ра Bjpa) у СвятоU,lияському районi"

Коууя!льне о6'сднанllя 24060l з2l0 220,00

2l9,99880

22]7 2,1060l з2l0 250,00
249,9l l58

2 2,з8 21060l ]2l0
0,00000

2239 Робогп з озеленяя T€pпopii в Святоt!иясъкому райовi Комунальне об'сдндвяя 2,1060l j2l0 l l00,00
l094,8962з

Оgененн, в смадi об'.кry "Капilмьний р€монт
скЕру на бульварi Лепсе,77 в Солом,яяському

Комупдльн. об'.днrяяя 24060l ]2l0 84,00

8з,87814
22,10

з2l0

2225

з2l0

405,00

|О,еленеял s s с мадl обi щ ''Капi гальни й pevom 
| 
Кочуя!льне об'сднrяпя

li:;ll 
-"*" Po'o(o'cb*o о,2 в оболон(ьком) 

|"киъtелвбуд"
ко!9fftlьне об'.дяднпя

]'K.i"з*.,o."
]2l0

з2l0

О,Фененнi в смадlобim .КапiФьний peмoнl 
| Коvуншьне об'(дн!внr

парý 'Совkи" } Св,тоц]инсььоv} районl" 
|'КпЪ}€л.пб)д"

Озелененля в Калlldльяий ремонг cKBept на po,1 
| 
Коп}вальнс об'сднання

просп Лер€моtи й вул Чорнобшьськоl |"КиIв tе.rtевбуд"



Оз€лененflя в складi о6'скry "КапiтальЕий ремонт
скверу на фзi вул Донця, l е лрслек1 Вiдрадвого"

Комунмьве об'€дяrннr ]4060] ]2l0 ]з6,00

з35,232l l
) 2_42 оз€л€яенн, в смадiоб'екгу "капiФьяий р€мол

парry "Суп}.гних' по !ул, УмалськiП у
Солом'япськояу районi (друга чсрга)"

Комуffаrьне об'сдвýн!я 24060l ]2l0

0,00000

12 4з Робоrr з оз.леппя TЕprюpii в Солом'япському районi Koмyl!а'lbнe об'сднrцпя 24060I ]2t0 2 249,00
224з,91з9\

2 2.,l4 оl€ленення в сgадiоб'екту "капiшьний р€моm
скверу па лерФя, вул Зоологiчнаm вул

Депярlвська у Шевченювському райою'i

Комундльне об'.!шанsr
"КяЪ]сленбуд"

24060l з]l0 5l0.00

4з5.з4052

О]елеяевяя в складi об€кr} "Капiтальвяй ремонт
парку .Вес€лка|! 

у ШеOченкiвському район'"
KoMyEалbfie о6'сдн, пяя 2]060] ]2l0 il00,00

з99,99998

2246 Оз€ленення в сtспадi об'€кry "Капiтальяий ремоп
дiлпкя Сирецькою парý ,ra poll вулиць Ри]ькоl та
Шамрила у Шевч€кiвському райояi"

Комунзjьве об'..tяiння ]1060l ]2l0 ]00,00

260.58006

ОзелеяенЕ, в складi обЪкту "Капiвьний ремонт
парко.пх алей схiдяоi часгини парl\l "Нивкt"
наближевоi до *итловоi забудови у Шевченквсь{оцу
районi"

Комуllмь!е об'сдl!пяя
"Кlliвrслеfiб}д"

21060l з2l0 з50,00

з49.4з261

ОзФеяевяя в смадl о6'сrп, ' КалlтапьЕ, й ремонт
скверу "Верстrrобудiвпшй" па розi вул Тешйба€ва та
Вiльгелъма Пiка у Шевчелкiвському районl"

KoMyna,rbfle о6'r,щrпш ],]l]60] 4l0.00

4l0.00000

2 2,49 о3еленеяня в смадi об'скг}, "калгjльвий ремовт
парку на схилаt вул Оrю Шмiдта у Шевченкjвському

Комунtльпе об'слядннс 2.1060l з2l0
0,00000

2 2.50 оj€лен€ня, ь смадiоб'€кгу "капiтмьнвй ремою
скверу "Сiчневнй" по вул, Баггов}тircькiй у
Шевчаltпвському райояi"

Комуцальне о6'сд!iвня 2,10601 ]] 10

0,00000

] ] 5l Капaгальний ремолдй,нки парп "Нявки" (схlдпа
часгхна) з боif проспекrу Пер€моги в

Шевченкiвськояу районi

Комуядrь!е об'.дя!ннq ]]060] ]2l0 99,00

98,98з7l

2-2-52 Робой з оз€л€Евя ,€pEmpii в Шевченкiвському райояi Комуilrьпе об'сдпаннс 2,1060l ]2l0 l 500.00
l499.89740

всього ]l ?96,58 зl 424,143l20

Утичанн, о6'.кry пряроднФъповlдно|о фонл) _

Киiвськйй зооло.iчний парк загальнодерхавного
Кяiвсьвrt mологiчявй п!рх
}агмьнодерхавного ]начсння

240605 26l0 l000

999,992l8

]] Будiвнrцво усгановкя )фi]ацii прдупiв
метаболiзму тварвн у Кяiвському зоолопсяому парку

КЕiвсьýit rоологiчп й парк
игапь{одерmввого ]{rчепня

2.10605 ]2l0 бl00
2140.14,7 4з

зз ПрпдбаЕЕя спецiмьвою обладнав!я та транспорпях
засобiв для обслуговування iхтолого_боrаfi iчного

кп "П"lесо" 240605 l70,9

l70,8996з

],1060 ] ]6l0кп "плфо" t l0

721о,9

,1 l ЗяиUrеfiпя kарантинн!\ та аlвелинних рослнн

всього 3 31l

0,00000

40

в(jього 0,00000

5l Вядавяя лолiграфiчвоi продукцii з екологiчноi КомуяLtьне об'сдвrяня 240604 26l0
0,00000

50,00в(]ього

210602 32l0
t0735,89 з5 810,16914Paroм r5 lI ро i!ом

ного

.{ Рsцiопальне впкорясrаняя i rберirsняя вЬодiв sяробн!цтв, i по6}товвх вiдходiв

5 llayкa, iафрмrцiя i ocвiтa, пiдrотовl(а кадрiв! eкortoriqяa скспертизr, оргаЕirацiя працi, забезпсчевня }чsстi у дiяльЕосri мi,кнrродsпх орг!!Ьцiй

50.00

2241

]2l0

ll0

41 з00,22421



Головний роrпорядsЕк, одержувrч кФкl]

Розчиф t р.чоп споруд нl o1.pi ГФу6.
(ФФкБrакпнUй ). Подiлкьхоlу p!fioнi, Клеьа

Д.п!ртамсп liсьrоф бл!фусфоФ fr
rфрсх.нн, пряродtоф с.рёдовпца,

]2l0

26ý],]5

Обо€ж€ння п розчlФп руФа р Либiдь у
Солошнсьkому, Шс.чсяхiаському m ГолФilшьхому
райоя впрgвсд.нЕ Поф до нм*воmмнiчяоm
фнуi у Солоя'нськоху. Ш..ч.нхiOсьхомуп
Голфiiвськом' райол!х вiдхрmоl чаФинп руслп

Д.мрr.м.F мiсьfiоФ fuаrоуФроФ п
з6.r.rcяя, лриродноФ Фр.дов'щ.,

]2l0

Будiвни@m п р.кояФрукцi, оч снпх слоруд !ивовпх
Ф' нажЬ Вяryро.щвп. ,Тро.цин. (Il черm), отч
проепн, роботх (р.конструхцп н.доФдо,анпх очисн х

споруд uпвовп( Фд жlfлоього яаспв, Вигr?i,цляа_
Тро€цпнд (Il ч.рв),по.ул Ел.rгро,.хнiчнii1 у Д€

Депаttrамеп мiсьхоф блдmустою т!
збер.хеннл прхрод!оф фр€довища,

]3,1l

Розробка прекгу землеусrрою р€гiовмьяого
щодо оргаяiзацii iвсгаяовлення меж Tepпopii
iхтолопчного_ботанiчного заказника мiсцевого
зff ачепял "озеро Вербпе"

асього

ДсмлшсF мiсьхоф fuафrýгрою й
зб.р.ж.яя, лрир!ноФ.ередовящз,

.]69l

8,1б

8.1б 0,00B(,bOI,()
J. охоDояs i Dацiональflе вякоDист3нпя oeYDciB тваDшя!о.о cвiтt'

Д.пryгrrcп мt*оФ бл.,0уgрою п
16с!.х.ям пряродяоФ Фр.до.!щд,
КП (Прнтr,окщl рпп,

j2lo 500,00
]l Будiвяицво цеЕrру rа\исry @рпя яа вул{цi

Аагопарковifi у Данtлцьуому районi м,Кисва

4. Рацiоl|rльне вкоDис..пня i]fuрiгдння вiдlодiв вимЕящвs iпобуrових виходiв
Робоm з обладнанвя виробничих баз та

т€пrлчно-ларнякових гослодарстз комунмьних
пiдпри€мст! ло}триманпю :]еленяr васаджень

районiвм,Кисвата комунмьних пiдпри€мств
лiсопарковиI господар.тв твердоплавни м я
котламн в пер€веденн, lx на lндивjдуальву

l299,8]r200]2l0 l]00.00

]ll Д.п!qйм.п riсьхоф блаrо}9рою п
fi.p.x.Hяr прrродноф сt едо.ицr5
rоrунмья. пЙпрп8Фо по утр,х.пяФ
,Ф.вit {rсц,.яь с!ятоднпсь.оrо

450,00 449,8l280

Д€пвртiм.л мiськоф бrаrcуФрою ъ
збефжецнr пряродноФ сер€довпц4
комунuьн. пЦпр'.йФ'о ло ут!пмrнпа
1Ф.н"r нrсш.вьДrрявцьФФ р.Лону

I750,00acbol'o

I
l7{9.627000

] 5кд

l,Охорояа та рацiоttальп€ sвкорясгаяш водяих рес)?сIв

з2l0 l000,00
976,987200

24060lД.партам.й liФьхою блrmус,эою п
ф.!.ж.ня, пр ро!но.о Фр.довища,

ll Рекоясrрукцiя пдротехпiчних слор,чд р Либiдь, в

Розчистка та благоусаiй водних об€\,пв м

Ки€ва,в т ч лроепнl роботи

l2

з93,500000

j2l0 800,0024060lд.пз!тамент мiського блафусгrою m
зб.Dе*.ннr r9иродноfu с.Ёдоl'щ.,

l2l Розчястката благоустрlй озер у ларкf "Нивки"в

Шевч€ffкiв.ьхому райовi, втч пректнi роботв

1370л{Е7200lll00,00всього

3BiT про використання коштiв киiвського мiського фонлу охорони навколишнього природного середовища
за 20lб piK

Tr р.цiоямьн..яФри.тlпп9.однit р..ур.jб

l2l

2. Збер*е!пя природяфз!повiдпого фоlщ,

Kl]Kl]
Гр!яич!i обся.u

фiн,ясув.яяя в 20Iб
роцi

]2l0

2-1

32l0

4l

4 1,2

5 9.19.52

II. зАходк; роютtl по як}Iх р( 20lб роцl

l]

l]



2 Охорояа iрацiональне вйхорясmнвя земеrь
2l Коммекс протизсувних заходiв,спрямомних на

запобiганsя розвrпку sебезпечних геологiчяих
процссiв , усун.ння або зниже!и до
доIryсгхмою рiвня ii негапввого вIIJiпэу на
тЕрrюрii парку "Нявп" (схiдна часгgва) ,в т,ч,

Делзртамсfr мiсьхого блдюуорою т.
зб.р.х.пш прпродноф Фр.до.яща,

2]060l ]2l0 750,00

з74,879460

Bcbol о 750,00 .]?{.8?9.160
З Охорона iра]хоншъве використаян, ориродпих рослиdпих рес}Dсjв

jll ]а\опи r оrеiенс ня Mlcтa в ДЕлар6з.Е мi.ьrоф ФDФусtрою п
з6.!.*.яш прлродлоф ссасдо.ицц

22260,48 21979,э7z!20

Голосiiвському районi 2.1060l 32l0 l]94,I9?65

Дарпицькому районi ]10б0l 32l0 l52],9з506

Деснянському районi 21060l ]2]0 l960

Днiпровсьtому райовi 2.1060l ]2]0 26l0 260|,66l50

Оболовському районi 240o0l з2]0 2з80 2з,lз.44212
24060l ]2l0 I960 l870,66978

ПодиьськомY Dайон1 21060l з2]0 2з?0 2з68.05l58
(]r,тпlllин.ь*пм! пайпнi ]:l060l з2]0 2660 265411о16
Соломянському райовi 26I0 258l.зl62l

з210 2700,48 2651,82l07Шевченкiвському райои j 21060]

22260,,l8

]2 Лiквiдrцiя пrс,riдхiв буреломiв! снiголамiв,

2610 700.00]2l на Ериторll комуямьного пцприсмства
"Дарiицьке лiсопарков€ мподарсm"

Д€йрвЕп tiсцоф 6r.фуf,!ою п
зб.рёже{м прlро!ноrc ер.!оrяцц
КП {Д,рнвцьЁ,iсоi.D.о*

700.00Д.лiр!ам.Е мiсьхою йаrcуfrрою тl
зфр.*.як лриродноф с.р.довица,
КП {С.!тощянськ. лiФпr!ко..

]22 на терrгорil комунальяого пiлпря€мФ
"Свrтошинське лiсопарков€ гослодtрgгво"

l00,00Д€fuрмв хiс*оФ блФуй!ою ъ
зб.рж.нпя пря9одiоФ..9сдоr{цr.
trП iЛi.оп.рФЕ тоспод.рфф "Конч.-

24060]з2,з на терtfгорli комунального пiдпри€мствз
"Лiсопаркове господарсmо "Копа-Заспа"

l500,00

2,3479,з723760,18

4 Зберсження природно ]апозlл ого л)
Розрбка проепiв землеустою щодо

вjдведеяяя у постiйве користуваяня зем€льяих

дiлянок обсmв природяо,]аповiдяого фпду
м кисва

210605 з2]0 240,00Депарmмеп яiсьхоф бл!фусфою та
збеD.хенн, природлоф фрс!оьпща.
юiу,мьн. пiдпрхсмd.о по,три,rпню
]Ф.ляl нtс.дr.нl п.ч.р(ьюго р.йои,

4ll Парк Наводницький у Печерському райояi
м кисва

l98,8l862]2l0 200,00Департамеп хiсьюф блмочстрою т!
ФtЁхення прлродноф фрсдозлца.
яоIу!мьн. пцпрвсмп.о по уrрпп.iню
B.nit н.сш.яь ш..с.{кi.сь*о.о

ПаDк iц Пушхiна у Шевченкiвському райовi

I98,82

з2l0

.u0,00

l000.00240602Дпдртам€Е яiсьrою бл!rcустрою п
з6€рqс!ш природноrc фр.доаящl.
КП "Кнi..омусс.р.iс"

Закупiшя копейнерlв для роздiльного збору
вердих поб}аових вцходlь та н€б€зп€ся*

в|дходlв у смадl поб}Фвпх

5,1

2406Oil 2282Д.партiмеп мiсь(оrо 6rаюусrрю та
36ере*ення лрхродноФ.ередовище,
КП "K{i.{oMyff..poic"

Створенпя m розповсюдження полiфафiчноi
продукцii з темати ки поводкення зроздььво

зiбраяимй вlдходамй

бl

5 Рацiовмьяе викорисгаяrя i з6.рimfiня siдходiв вирбниlrБа i поФ,товrх вiд(oдiв

0

о Huy"u. i"ф.р""чь io*lTa, пiдготовка кадрiв. екологiчва експертиза, оргавiзацiя працi, забезпечеян, учасгi у Лиьяосп мlшародних органiзацiй природоохоронного

]00.00

J00,00 0,00

I

I

l400

lб l0

l959,50649

24060I з2] 0

2|979.з72з2

I

21060:]

2il060] 2б]0

26l0

l500,{ю

2406054l2



ФАкIично
Головппй розпорядниц одерхувач кФкв кЕкв фiнднсувrЕвя в 20l7

РФчrrcвr..рхтоiqспrr Iол.кторо р Лr6,дt у
ГФф,iЕьковч р.йон, r Кп.и (на д,лrнц, оlд
.ул Сm.рпо_С,обlдс9rоl до ур Ляф ГоЁ)

Д...рпrфт хiськоф бФуЕrроь n
!6.р.ж.ня, прпродо.о фр.!оrяшi,

СФомrисrkо у, Шевченхlвському, mГолФliвськоя}
районах.й*рхтоiчiстrня руфа р Либiдь

Делiр@ент мiсьхого блаоустrою ъ
]6.р*4яя прrродного фр.доsп щ,

ЬопсФухцir пдромвlчних.пору!рЛrбiд, ! т ч Д.п.рш.нт хiсюф 6,.ф}ýr?оФ п
з6.р.х.вн, природого фр.до.яоr,1

Розwсm ъ р.*онт споруд я, o*pl Гол16е (Фох
Бецппй). Подиьсьrо{у p.toнi

Д.парм.{т xic*oro блФусi!ою п
зб.р*фпr прrрошоrо фр.до.нщ,

26r],2,

РФчясffi ъ блцоу.rр,й ,одн нх о6.п,в х К,€ш.в т ч

РоrчвФа в блгоуст,й отр у парху i'Нивхtr!'l

Шевченкisськонуфйон,,sтч проёкпiробоп
Д.п.р@.нт м[ьkоrc бдrc}qDою ъ
Фсрсжсняl пр}родноф фр.!озиц.,

]2]0

2.o!opoпi i рдцiонiльн. впхорп
д.паDfu.нi яьькоrо блfоусlроФ ъ
,6.рёж€ххr прнD.дноrо фр.до.rца,

50]9ll0 ]]l0

l

]?5.12

375,120000

l250l I299

Комшекс прсги]суших rаходiв,спрrмомних на

прцесlв , уrylr.нfiл або rяи).(eння до
доIryсrимого рjвllя li неmтявноm впливу на
терптор,iларку "Нивки" (сх'дна чаФияа).в т ч,

всьоrо

]l Розробка про€rry ]€млсусгрю р€riовального
лаffдшаФпою парrа "Днiпров.ькi осrрви"

всього

MicbKorc блчоусrро0 i
зб.ре{е,нr пр.родого фр.до.,!r.,

50]9]50

237

29.10

l20000

0,00

ДФзршФт IiФrоф бФуqrрою ъ
з6.рфФl,.рироцоФ Фр.довнщ,

50]9ll0

8,1б

]2 Розрбка проехту зешеусrрою щодо оргая!зrцii
i всгавомення меж ftprropii iхтiолопчного-
бmнiчноm запrяяка мlсu
"Озеро Вербве"

J?

550,00

6

550,00

Micbкo.o бяrо!,сrрою ъ
бс9€ж.ннr прrродоrо фр.домща
КП УЗН Дrрirц!яоrc р!у

4зl

401.70
Д.п!ртеент мiськФф 6'fоусiрою t
ФеDеження пряроаоrо фр.дов цl,

4 з,2

400,00 з9з,994з2

Д.п.р снт мiського йшоусФоФ ф
r6.раtян, прпродоrо с.р.до.ящ!,
кп r{}H шфч.пti,Ф*о.о Ёiy

4з]

Рбота ] обладнанвя виробнячях баrп
relLшчвФпарнихових господарсгs КП УЗН

районiв D КЛ ЛПГ м Кисва тв€рдоплавн нмя
котлаirи m лср€велення ix на iрцивцумьну

спсг€му опа,lення, з т ч проепвi роботи

а(]ього

9d3,99l351,70асього

ll Розчиска та бла.оусrрiй воднйх об€пiв м,

Кл€ва,в т,ч, про€кгяi роботи
50l9] l0 з2l0 500,00Д.п.9@Ф хiсьхоф бяфrстrою п

ф.рёкяяr лр"родоrc с.9.до.хчц
lll Розчtска в блаюусарiП оз€ра у па9ку

Вiдрадяtй у Соломянському раойвi. в тому
qmi пр@@l робсв

600.00

575,8з7860

Д.парвфт хiФхоФ бшусrроФ п
Ф.рффкr природою ФDФо.хФ,

50l9Il0 з2l0lI] Розчистtа m блаюусгрiй озФа Пйбiрпа вiд
вулицi М!лоземельноi до вулиць Маслiвки.
пiдrмпки та коспнтина др.Ф€ва у
Дарницькому раойн l. в тому числ, прФюнl

800.00
708.470000

50l9I l0 з2l0Ро]чистка та благоусфiй orepa Гни-ryша у
ДФняяському районiм,Кt!сза, в тому чйсл,

lll

lI2

l]

l]

Звiт про використаНня коштiв кнiвськОго мiського фонду Охорони навкоJlишвього природного середовища за 20l7 piк

1.oropoвa та рацiоtмьн. впкориф!шq водцпl p.cypciв

3. 3берелення пршродпо,!дповИпого фопду

l Охорова та рацiовальне виkорисmнвя вод!их pecypciв

Депарmiент мiського блuоусФою ъ
]б.p*eвHl прярошого фр.до.{щ,

1lз

15 62].Е.3 13 Е?0,8з
,]0l7 Polll



l 14 Розчисп€ m благоусфiй озера Йордаffськс у
Оболяському раЛонi м Кисм. в тому числ'

ДелrрФ.хt Micbioro блФоуст?ою п
i6.р*.ян, пряDошоrо Ф!едо.пщ,

50]9l I0 800,00
11з,51з44о

]15 Розчиспа та благоусфiй озера Кирилlвськсу
Оболвському paf,oнl м Ки€ц втому числl

Д...рй.нт licbkoro 6,моусФоФ ъ
!б.DФ.drr пDиDодяоrо фr.довя]ла,

50]9l]0 ]2]0 800,00
77],965920

l 1,6. РозчпФз та благоусФjП озера Bipa у
Свrюшинському районi м Ки€м. в тому числi зб.р*.ннr прнродого фредо.ищ,

50l9] 10 з2]0
29з.5з5600

з00.00

|1,7 Розчисгl(а тп блаmусФiП озера Т€льбifi у
Дяiпрrсьхому райояi м.Кие.а, в mму числi

Д.п,рfu.ят мiськоф бfuоусr!оФ й
ф.р.жсlнr прпродого Фр€доьячlа,

50l9] l0 з2]0 0.00

l]8 Розчисгl(а m блаmусгрiй декоратgвноi водоПмя
яа вул Булrаком у Свггоlllпнському районi
м.Киtе. в тому числ, лроепя, роботя

Д.mршфт li.шоrc бшуý,рою m
Ф.!.ж.няI прrророф фредовgща,

.]] l0 j00.00

28],Е27з90

lt9 Ро]чисва та благоустрlfiозера Длма],lе у
Деоlяtському райою м Кtсвэ. в mму числi

дф.rfu.хi ri.l"оф бшr€rrою в
!6.ра(dяr лряродхоФ с.!.дФ{цlr,

50l9] l0 ]2l0 ]50,00
]36.259200

1,1. ] 0 Розчисгха га блаmусфiП озераМпколаПчих у
Голосiiвському раЛонi м Кисва, в тому числi

Розчясг*а руспа рiчки Конtк. в тому чяслi

ДФрuФ t|сцф бФоуglDоФ п
.6.?йаш пряроаф с.р.дфцr

Д.лдрfuФт tlсьхф бФусфоФ в
з6.рффш .ряродяоФ фя.до.kп,..

50]9l ]0

50l9l l0

з2t0

]2l0 l000,00

]50,0о ]25,EI680

84з.l43l7

Створеввя водоохорнних ]он, спрямованих яа
залобimввя ]абр}денню. rасмlченню m
вrснrженвю воднях р€с}т.iв м,Кисм:

Д.пврпм.нт {iсьrого 6,фусrрою ъ
,6.p*dнr пршроФоф фредф{цц

Jt l9,1]

водойма Bipa у Святошинському райопi м, Ки€ва 50]9l10 32l0 l68.00

озеро Б,ле в Оболонському районl м Ки.вз 5019l10 32I0 468.00

озеро Райдуга в Днiпровському районi м Ки.вs 50]9l]0 з2]0 540,00

50l9] l0 з2]0 456,00сmвок Горащиха в Оболоl]сь{ому район,

50l9Il0 32]0 468,00Фавох N!I4 на рiчцi Нивка в Святоl!инському

50l9l l0 з2l0 672,00озеротельбlн у Двiлровському райояlм Кисвз

]47,1зозеро Нвжвiй Тельбiн у Дарпицькому районi 50l9] l0 з2]0

з2l0

50l9ll0

всього 1ЕOо,Oо 4075,2E62l

1.2

lз

всього 4l l9,1з 813,14]l7

В€ього по ро]дiлу II пiпtроrдiл l 8919,1з ,l9lE.,|29J8

I



Заходи з озеленеяня MicTa та вrаU]туrанвi
поливо,зроOJувзльних сисгем:

2,1.I Заходи з озелеяеяяя Micтa у ДепарФевт м$ьrоrо бФфус.рою ф
}6ерФення прUроао.о серФовица,

ГолосiIвському райояi 50l9ll0 32l0 5l00.6

50I9ll0 з2l0 ]650

Деснянськоtr} районi 50l9] ]0 з2 ]0 2000

50l9l l0 32l0 6600 6580,89973Днiлрвському рsйояi

Оболонському рпйонi 5019l10 з2]0 з805

50l9] l0 32l0

225о50]9l10Подiльському райояi

]] l0 560050l9] l0

54505019l10 32l0Соломявсъкому райовi

2 Охорона iрацiонаlьне вqкористалня лрнродвих росли н них pecypciB

5l00,50507

з58з,12769

l995,8з8l9

з5,72,22162

2249,770з8

4545.42зз

5422,1669,7

2l

з800

32l0

з799"76129



2 1-2- Заходи з влаштуваявя лоливо-зропryвшьвях
сисгем, в тому чвслi проеппiроботи:

Шевчевкiвському pailoHi 50l9ll0 ]] l0 4?25,84

Оболонському районi ДGп!ршФт llс9lого блuоуст?ою в
]б.рфепr прпроФого фр€дозхц4

50]9l]0 :]] l0 l295,00

Подiльському райовi Д.парfu*т *icr(oro блrгоустрою ъ
зб.рж.вн, прпродого фредоDпвrq

50l9I]0 ]2I0 l850,00

]] l0Д.п,Dfuент xiclкoro 6,Фrс,rою в
б.rсх.ня, лрrродого с.r.до.щ!.
кп !л]}н дrрrirьюm }}ry

50l9ll0 l200,00

]2l0 2200,00Деснянському районi Депарmмент ff iсьюrо блаrоуст}ою в
]б€р*ен uя . ря родного ФрФовиц1,
КП УЗВДкхянського Fпу

50l9ll0

Спорудlсвяя усmновох дrtя упrлiзацii вiдходiв
лiсозаroriз€льноi та дерФообробноi

Шевчеякlвському райояi Д.ларfuекr llcb.oro блтоусrрою п
Ф.рйФяr пряродноrо фrФо.ица.
КП tЗЕ ШФч.l*i*!.оrо рпу

--...],-------] ._
Д",,р**, "t"-"- 6,*),.,r*"
rбсрсження лрлроллого сереповпца,

50l9l l0

50]9l]0

]2l0

]2l0

l200,00

600,00

4l Проведення науково-технiчних конфереfi цifi j

ceмlнapiB. орйвПацп висrавок та jнUJих ]аходlв
цrодо лропоrапдл охорови

прtрдлою сер€довичr4 iидднш полiфафiчноI
прдеIrri з еколопчвоi тсматrrки:

50l9140 26l0 500,00 490.290Депарmмепт мlсь,ого бпаrоустрою в
зб е9ежен н я п рн Dодного сер.довица,
КП " Квiвсь*хй Mi(b(ii Будl{ок

4.] ] Видаввя полiфаФпноl продуtцli з екологiчноi

47I1,5605

lI2з,9l682

39,355l2

963,8496

2l87,]80]з

l l99,99з6?

4 науха, lнФормацй i ocвim. пшготовка кадрiв, екологiчна експФп]а, оргаtsiзацй праlu, забезпечеяня }часп у д'яльвосгi мiffiардяп органi3ацiй пркрдоохоронвог0
спрямування, впровадr(ення екояомiчвоm механiзму забезпеsевня охорони навколишяього природ!ою с.редовя,lltt

4298l,,l.r0ш 4l56l,88074

7745,00 55 t 4.195]4,],

2-2.

B.bol! по роrдLr] 4 500,00 {90J9

Раюмза ро,]дiлом II: бl 745.5? a3 32Е,04

Разом ]я перелiкомi 11369,40 67ld8,87



aa

КИIВСЬКА lЦIСЬКА РАДА
VI СЕСIЯ VII| СКJIИКАННЯ

рIшЕпня
/€.оr..\Q/i Nе +?glц€з/

Про затверлженllя перелiку
п риродоохорон них rаходiв
у MicTi Кисвi, що фiнансуватимуться
з Киiвського мiськоrо фонду охорони
навколишнього природного середовища
у 2018 poui

Вiщiовiдlо до статгi 16 Закону Украiни <<Ilpo йсчеве самовряд),ванiя в

YKpаthil>, статгi 47 Закону Уrсраirти <<fIро охороrгу навколиuIнього природного
середовиIцФ), постilнови Кабiнец, MiHicTpiB Украt'шл вiд 17 вересrrя 1996 potcy

Np l l47 <Про затвер;океrrяя перелiку вршiв дiяльностi, шо належать до
природоохорнню< заходiв>, Положенru про IfuiЪський мiськй фнд oxoporм
н€вколиrrIньою природного середовшIIа, затвердженого рiшеннялл Кш'вськоi
MicbKoi рада вiл 24 вересrrя 1998 року N9 10/1 11 (в редшоrii piuIerrmr Киi'вськоi
MicbKoi ради вiд 26 iпотого 2010 року Nэ 18/3456), з метою подыьшого
оздоровтеннJl довкi,rля, полiлшеrпrя екоэtогiчного i санiтарного cTarT1, столишi
КйЪська MicbKa рала

_ ВиРIШtr{ЛА:

l. Затверлити перелiк прирдоохороннлок заходiв у MicTi Кисвi, що
фiнансlъатшr.тлься з КиiЪською мiського фон.ry охоролrи назкоJlиItjньою
природного середовища у 2018 poIri (далi - Перелiк), згИно з додатком до цк)ю
рiшеrшя.

2. Виконазчому органу Киrвськоi MicbKoi рали (Itиrвськiй йськiй
лержавнiй адцrлiнiсгрщi0 здiйсrповати фiнанqвання природоохороr+пп заходiв
вiдповiд,lо до Перелiку, з.IIвердженою гг}+]юом i цьою рiшеr*я, в

усl,€lIIовленоl\т\, порядк}.
3. Контро.гь за !икона}ffrn,, rього рiшешrя покцасти на rrосdй-ф койсiю..]киlвськоl Mlcbкol ради з питд{ь еколоцчноl полlтики. .,

китвський м.iський го-цова В. Кличко



Лодаток
дор iшення Китвськоi йiськоi ради
вtлХ €. Р4

Перелiк природоохоронних заходiв у MicTi Киевi, що фiнансуватимуться з
КиiЪського мiського фонду охорони навколишнього природного середовища у

2018 рошi

Назва заходу

2

I. ЗАХОДИ, РЕАЛIЗАЦUI ЯК}lХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИХ РОКАХ

Обстеження та розчистка русла р. Либiдь у Солом'янському,
Шевченкiвському та I'олосiiвському районах та приведення його до
ныIежного технi,lного ста
Розчистка закритоi частини колектора р. Либiль у Голосiiвському
районi м. Киева (на дiлянцi вiд вул. Саперно-Слобiдськоi до ур. Лиса

у Солом'янському, Шевченкiвському та Голосiiвському районах
вiдкритоi частини русла р. Либiдь

1 .3.

Розчистка та благоустрiй водних об'ектiв пt. Киева, в тому
проектнi роботи:

Розчистка та благоустрiй озера у парку Вiдрадний у Солом'янському,
районi, в тому числi проектнi роботи

Розчистка та благоустрiй озера Пiдбiрна вiд вулиui Малоземельноi до
вулиць Маслiвки, Пiдлипки та Костянтина Ареф'ева у ДарницькоIчlу
районi м. Киева, у тому числi проектнi роботи

розчистка та б.,lагоустрiй озера Гнилуша у f{еснянськоп,rу районi
м. Кисва, у тому числi проектнi роботи
розчистка та б;rагоустрiй озера Иорланське в Оболонському районi
м. Кисва, у тому числi проектнi роботи

г

чисJl

Nь

1. Охорона i рацiональне використання водних pecypciB

l

I

]t
l

I

1.1.

1,.2. Реконструкчiя гiдротехнiчних споруд р. Либiдь, у т.ч. проектНi РОбОТИ

Розчистка та ремонт споруд на озерi Голубе (ставок Б,;lакитний1 в i

Подiльському районi м. Киева i

i

i

|,4.

Розчистка та благоустрiй озср у парtсу <Нивки> в Шевченкiвськоп,rу |

районi, в тому числi проектнi роботи i

I

I

I



Розчистка та благоустрiй озера Кирилiвське в Оболонському районi
м. Кисва, у тому числi проектнi роботи

Розчистка та благоустрiй декоративноi водойми на вул. Булгакова у
Святошинському районi, у тому числi проектнi роботи

Розчистка та благоустрiй озера Алмазне у flеснянському районi
м. Киева, у тому числi проектнi роботи
Розчистка та благоустрiй озера Миколайчик у Голосiiвському райоrri
м. Киева, у тому числi проектнi роботи

1.5, Розчистка русла рiчки Коник, у тому числi проектнi роботи

2. Охорона i рацiональне використанIu земель

2.|. Комплекс протизсувних заходiв, спрямованих на запобiгання розвитку
небезпечних геологiчних процесiв, усунення або зниження до
допустимого рiвня ix вегативного впливу на територii парку <Нивки>
(схiдна частина), в тому чиспi проектнi роботи

3. Рацiональне використання i зберiгання вiдходiв виробництва i побутових
вlдходlв

3.1 . Заходи з демеркуризацii промислового майданчика ВАТ <Радикм>,

у тому числi проектнi роботи
п. зАход4, роБоти по яких розпочинАються у 2018 роц

1. Охорона i рацiона,чьне використаншI водних pecypciB

1.1 розчистка та
роботи

благоустрiй водних об'ектiв м. Киева, в т.ч. проектнi

|.2 Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобiгання
забрудненню, засмiченню та виснаженню водних pecypciB м. Киева

2. Охорона атмосферного повiтря

11

3. Охорона i рацiона.пьне використанIш природних рослинних pecypciB

3.1 . Озеленення територii м. Киева

5,z. Влашryвання поливо-зрошувztльних систем об'ектiв благоустрою
зеленого господарства м. Кисва

Проведення робiт з iнвентаризацii джерел заб
природного середовища на територii м. Киева

руднен}ш навколиllJнього

Розчистка та благоустрiй озера Bipa у Святошинському районi м. Кисва,

у тому числi проектнi роботи

I

l



5.1.

6.1 .

o.1-

J-_) Спорудження установок для утилiзацii вiдходiв лiсозаготiвельноi та
де вооб бноi п N{исловостl

4. Збереясення природно-заповi,lного фонлу

4.1. Розробка проектiв землеустрою шодо вiдведення у постiйне
користування земельних дiлянок об'сктiв природно-заповiлного фонлу
м. киева

4.2 Проведення спецiальних заходiв, спрямованих на запобiгання
знищенню чи пошкодженню природних комплексiв територiй та
o6'eKTiB одно-заповlдного он

5. Рацiональне використання i зберiгання вiдходiв виробництва i побутових
вlдходlв

1нше

6. Наука, iнформацiя i ocBiTa, пiдготовка калрiв, екологiчна експертиза, I

органiзаuiя прачi, забезпечення 5частi у дiяльностi мi,tснародних органiзаrriй '

природоохоронного спряIчIування, вI]ровадження економi.lного механiзму 
i

забезпечення охорони навколишнього природного середовиша

Проведення науково-технiчних конференrtiй i ceMtiHapiB, оргая
виставок та lнших заходlв щодо пролаганди охорони навколиш
природного середовища, видання полiграфiчноi продукuii з екологiчно'ii
тематики

Розробка концепцii запровадження та обслуговування функцiон чвання
системи мон1 лиlцньоt,о II дного се едов й. Киевi

киiвський мiський голова " В. Кличко

i

!

!

Придбання контейнерiв та iншого обладнання для транспортування та i

тимчасового зберiгання небезпечних вiдходiв (контейнери, пiддони, та i

I

l

i



Сrпо mрчOqяmь п'яmь

18 р,

Штатний розпис на 20'l8 piK
Управлiння еколоrij та природних pecypciв виконавчого органу КиIвради (КМ,ЩД)

ЗАТВЕРДХЕНО
Наказ MiHicTepcrBa фiнанс|вyxpaiiи
28.01.2002 м 57
(у редахц[i наказу MiнicrepcTв!
фlнахс|в Украiнl.
вiд 26.1120l2 t& t2?0)

"3атвердlкую"

tllTaт у кiлькостi
25aаmаmнuх оduнua|ь

з мiсячним фондом заробiтноi плати за посадовиlrи
окладами

0 коп.)

кии мlськии rолова
(посада)

в.в. кличко

Фонд заробiтноi
платй на мiсяLlь
за посадовими
окладами, (фн,}

(1

Nсз/п Назва струкryрного пiдроздiлу та посад

l Нацальни( рромiнвя
8lддiл бухrалlерського облiку та планубаняя

2 Начальник вiддiriу - гсrювний бухвлrвр
3 Провйний спецiалiст
4 головняй спец|алiст

Сэкlор ор.ая]зайkоrо забезпечечня
5 За3]дуи\ се,.тору
0 Голоении спецiалlст

Сеrrор експертиэи Iа мон,торинrу
7 ЪЫдувач секrору
8 Головний споцiалiсr

9 Голоsrий сriецiалiсl - юри(хонсульт

10 Голов8ий спецiалiсг з питань персоналу

11 Першиi1 заступник начальника управлiння
ВМiп реrулФваllня зелеяях насадr(ень
12 Нвчальник B,Aцily
1з головi,ti.сl:ец]аlliс,

Вlддiл прирояояористлrаllня та коllтрслю
14 Застуlрик начальчина управл,ннr - начальниу вtддlлу

15 ЗасrулникяэчальникавМiлу
16 

_ 
'оловtiий 

сп€цjа4iсr

Итоrо

Сформова}tо за допоraогоlо €дrноТ iнфорвацiйвоi систейи уп

кiлькiсть
штатних
посад, од,

Посадовий
омад (Фн)

25,00

1,00
5,00
1,00
1,00

з,00
2.00
]00
1,00

з.00
1,00

2,00
10с
1,00

1,00
4,00
]00
з с|с
7.0о
1.00
,i,00

5,00

25.00

9 000,00
1з5 430.00

9 000,00
24 8оO,оо

6 00о.Oо
4 400.00

14 400,00
10 200.00
5 400.00
4 800,00

15 000.0о
5 400,0о
9 600,00
4 800,00
4 800,00

8 7з0,00
20 4о0,00

6 000,00
14 400,00
э7 700,0о
8 000,00
5 700,00

24 000.0о

135 430,00

6 0ю0,0о
а 400,00
4 800,00

5 400,00
,{ 800.00

5 400,00
4 800.00
4 800,00
4 800,00

8 730,00

6 000,00
4 800,00

8 000,00
5 700.00

..1800,00

с.В. москалевськчй
(iнiцiали i прiзвище)

В.п. сidiченко
ли i прlзвище)

€Icy5)

//Й

}
Jtоерзси еrч- ]

7q,л^rr_,_" клФ; чr^нJ-LЁ
| ,_х 9 J

t (лч.rрсrмекЯЗ Т

q\л Ре 
}dO?(L

*iudB D}о|*о

ГолоонUй бухzалm9р

ý_-/



Jл l oErJrncn(,
Нахаз Мiнiсrорсгва фi8ансiв УlФаirи
28.01,2002 м57
(у редащai хаказу Мiнaсгерсва фiнансlв
УкраТни
04 12,2015 м 1118)

Затвердхонхй у cyмi:

Bicirrcom п'япdесяfu
ч Blci com zр!вень 00
5 85ý 8а0,0а

{i

ll.t,t,/\
Застулнrх .ало,ви КиiЪсь,(оТмiськоТ
дврrхавнбi ад itliстрацii

_, {посада)

П.О. [IaHTe"recB
t пla]lали iпр

кошторис
на 2018 ptк

418194З1 Управпiнн9 екологГi та прrродних pecypciв
викоr!авчоrо органу К}{Твсько1 MicbKol ради (KxiBcbKoT MicbKoi дерхавноI адмiri гa}

(,(оА за едРпоУ та наймевуваняя бюджетноi установи)
м.Киiв, Подiль ськrй р_н

(найменуваяrtя rllста раrlоiу областij
Вид бюдхету Мiсqевйй
КОД Та наЗва виомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюФкеry 28 Упрsвлiння еколоrii та природних pecypciB
викOнавчоrо органч КмР (кмдА

код та наз8а проrрамноi клас ифiкацi] видаткiв та кредитчвання дерхавного бюдхетч
(код та назва проrрамноa класифlкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюяжетiв (код та назsа типовоТ проrрамноi
класифiкацiт видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюФкетiв / тимчасовоi класифiкацiт видаткiв та кредиryвання для бюджетis
мlсцевоrо самоарядувавня, яхl не застосовують програмно-цiльовоrо методуi ' 2В10160 Керiвництво l управлiння у сферl
еколоrli та природних ресурqs у Micтi Киевl

Усього на piK

Наймену8аrlня коА
заfальняй фонд

спgцlальхrй
фо1rд

рАзом

t 2 з 4
нАДХоДХЕннЯ - iсБоrо 5 855 800,00 5 855 800.00

Надходr(eння хоштtв rз заrальвоrо фЪнду бlодlкету 5 855 800 00 5 855 800 00
адхQдже}ittя KotlJTlB lз спецIальноrо фонду бюд)кеry, у тому числl

- цаdхоd,коняя Bia плаmч за псiлуеu. цю
бюdжеmнчuч усФацовамц зелdllо в 3аNо|лоOввсmвом 25010000
iро!писат9 за пЦ,рупаuб

ншl ёйерела власвч, dаdхфхёнь 6,оёхеrпнiх усйаiiов 25020000
iрозлисати за пцФупами]
- lнul нddхоФконня, у поиу ччслl
- lЧu,li аохоёч (розпuсdmц за юde,rлц класчфiкацi aoxoalB
бюёжвпу)
- фlнансування (разпчсапч за коОаuU класчфiк?ц'l фiнонсування
бюOжеmу за пUпом бореовоао зобов'язання)
- поверне8ня креdчпiв 0о бюажеmу (ро3пчсgmi за KodBMl)
проzрамхоi класчфlкацl' вчdаm х!в mа креduпування бюdжеmу
класчфвацi кроаJmуввння бюё]кеmу)

ВИДАТКИ ТА НАДДННЯ
КРЕДИТlВ - ycboro

5 855 800,00 5 855 800,00

Поточнl видатки 2000 5 855 800.00 5 85ý 800.00
Оплаmа працi 2110 4 296 300.0о 4 296 300,оо

Заробlтна плата 21i 1 4 296 з00 00 а 296 300 00
Гроц]ове забезпечення вiйськовослrхбовцiв 211?

Нарахування Rа оплаmу працi 2120 945 200,о0 945 2о0,00
Вчкорчсmанifl mogapig i послуz 22оо 564 зоO.о0 564 з00,00

Пред!.rе.ти, матерaали, обладнання та iHBeHTap 221о 132 000.00 132 000 00
Меди(аменти та переа'язувальнi матерlали 2220
Продуl(ти харчування 22за
Оппата поспуr (KpiM комунальltих) 2240 2зб 000,00 2зб 000,00
Видат{и на вИрядхення 2250 2 300,00 2 з00.00
Видатхи та заходи спецiальноrо призначення 2260
Оппата комунальних послуг та eHeproнociiв 227о 190 000.00 190 000.00

(/



ата теплопостачання 2271 144 000,00 144 000 00оплаtа вод опостача я та аод овЦ8€д 2272 2 000,00 2 000,00оплата елеkтроенергii 2273 44 000 00 44 000,00
оплаlа п ноrо 227 4
опл ата lнших енeproHocil'B
оплата он 22,7в

ня роз хв. ок заходrt по р€ilл зац
вRхх ьних 4 000,00 4 000,ý0
цженхя okpelrl заходя розвитку по реалiза

t]альних] п 22в1
(реgl заtодl no реалiза дерхсlвних (регiо

rрам. не ацпесе8l до заходiв 4 000 00 4 000,00
обсл ов'язань 2400
обсл яв цlнiх гових зобов'язань 2410

ння зоsнi[!нiх бо ових язань 242а
Поmочнi mрацсфqрmU 26о0

п риемствам
ановам, нlзацlям 2610

оточнl тран ти органам державного управлiння
lнших lBHlB 2620
Поточнi трансферти уряД'
мlхвародним орrаиiзацiям

м lноземних держав та
2630

Соцiальне забезпечення 2700
Виплата пеiсй i допомоrи 2,| 10
Стипендii ?7 2а
lншl виплати каселенню 27 зо

lншi поточнi видатки 2800 50 000.00 50 000.00
Капiтальнi аидаткв 3000
Лридбання основного капiталу з100

Придбання обладванвя i предмёiiв довгострокового
ко ван ня 31 10
Капiтальне будiвнrцтво (прrrдбання) з120

Капiталь8е буд jвництво iпрфбаiiiJ йтла з",21
Каппальне будrвництво йrйПdriйrПБrrЪбЪйБ

Капiтальний peMoнr зl з0
Капiтальний реяонт хитлового фохду (примlщеньi
Калiтальний ремонт iнших об еrтiв з]з2

Реконструкцiя та реставрацiя 3140
Реtонструкцiя rмтловоrо фонду (примiщень) з 141
Реконструкцiя та ресrаврацiя iнцих o6'cпiB з142
реставрацlя пам'ятох кульryри, rcTopit та архгёrrури зl4з

Сrварення дерхавних запасlв i резервiв з150
Придбавня землi та нематерlальних активiв з 16о

Капiтальнi трансферти з200
капiтапьнa трансферти пиприемствам (установам
органiзацiям) 3210
Капiтальнi трансферти орrанам дерх(авноrо управлiння
lнLljих plEHiB з220
Капi:альнi трансферти урядам iншемних держав та
м (народнй,,, орrавiзацiям з2з0
Капiтальнi трансферти населенню 3240

Внуrрiцrн€ (редиryвання 4100
Надання sHyTpiцlHix кредитiв 4110

Вадання кредrтiв органам дерх(авного управпlх8я lншях 4111
Наданн, {редитiв пИпрйOмствам установам, орйнlза1.1iям
Надання I8ших внлрIшхlх хредитlв 41 1з

Надання зоsнiшн|х кредитiв 4210
Нерозподlле8i видатхи 9000

-\

UНачальнчх Управлiння ехолоеii mа flрuроdнчх расwсis С.В. Москалевський

посада ]
i лил 1iвiцiал, iпрiзвице)

г, в.п. с lчепко
а] пИпис) (iнiцiали i прВвице)

rrlсяць pir()

мп

" Сума п за кодом вцловцно до класифiхаLtii кредиryванFя бюджету та ве враховусться у рядку "НАДХОРКЕННЯ - усьо.о"
"' Эаповнооться розлоряднхкамt iижчоrо рlвня kplм aоловнrх ро3порядхrхl8 та нацlо8альнйх виulих навчальних !аl.!rlадlв, яхим

безпосередЁьо астановлеfil прязнач9t ня удер)еаномубюджетl

UуосидlI та поточнi трансферти

,


