
1. Громадський проект №327«Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці» 

виконані наступні заходи: 

1.1. Проведені наради з автором проекту та фахівцями КП «Плесо». 

1.2. Проведено обстеження території майбутніх робіт, складені акти 

обстеження та виконано фото фіксацію. 

1.3. Виготовлено дефектні акти та виконання робіт. 

1.4. Виготовлено ескізи елементів благоустрою. 

1.5. Проведені обміри обсягів робіт по очищенню озер Міський Став та 

Горащиха. 

1.6. Готуються кошториси на виконання робіт, узгодження з автором 

проекту та передачі до експертизи. 

 

2. Громадський проект №332 «Очищення та облаштування 10 джерел у Пуща-

Водиці» КП «Святошинське лісопаркове господарство» було виділено 

474 300,00 грн., які згідно лімітної довідки були виділені за кодом економічної 

класифікації видатків бюджету – 3210 «Капітальні трансферти  

підприємствам (установам, організаціям)». 

КП «Святошинське ЛПГ» оголосило тендер на закупівлю послуг з утримання 

території (ДК021:2015-77314000- 4). За процедурою відкритих торгів було 

обрано переможця та укладено договір. Районне казначейство відмовляється 

реєструвати договір та брати грошові забов’язання, т.к. послуги відносяться 

до коду економічної класифікації видатків бюджету – 2610. В той же час, КП 

«Святошинське ЛПГ» не може використати виділені кошти на збільшення 

свого капіталу, так як джерела не перебувають на балансі підприємства. 

У зв’язку з чим, за результатами наради у департаменті було прийнято рішення 

використати дані кошти на капітальний ремонт території навколо джерел 

(очищення, облаштування). Відповідно, укладений договір на послуги буде 

розірвано та укладений прямий договір на роботи з капітального ремонту, 

завершення яких планується на кінець жовтня. 

 

3. Громадський проект № 381 – станом на  28.07.2017 розроблено цикл з 5 тем: 

1. Ми не такі страшні. Знайомство з амфібіями рептиліями і комахами. 

2. Пухнасті зубастики. Знайомство з гризунами. 

3. Великі коти. Знайомство з родичами домашньої киці. 

4. Наші найближчі родичі. Знайомство з приматами. 

5. Домашні улюбленці. Правильне поводження та догляд. 

Кожна тема включає теоретичну та практичну частину.  

Теоретична частина доповнює шкільні програми з зоології за вказаною 

тематикою і викладається в спеціально об лаштованій аудиторії з 

використанням аудіо - та відео - матеріалів. Практична частина включає 

безпосереднє спілкування з тваринами (теми 1, 2 та 5) та спостереження за 

тваринами за спеціально розробленими програми (в темах 3 та 4 

використовуються програми зоопарку зі збагачення середовища тварин). 

Теоретичну частину читають 2 викладачі, в організації практичної частини 

задіяно 2 асистенти. 



По кожній темі фахівцями-зоологами розробляється методичний матеріал. 

Заплановано за 2017 р. викласти курс з 5 занять для 30 класів (з 10 районів 

м. Києва відібрано по 1 класу з трьох різних шкіл).  

Перший етап проекту - з 24 квітня по 24 травня. На період літніх канікул - 

перерва, другий етап - з 15 вересня по 31 грудня 2017р. 

За квітень-травень навчання пройшли класи з таких шкіл: №45 

(Подольський район),№ 9 (Оболонський район), №106 (Шевченківський 

район), №251 (Деснянський район), №303 (Дарницький район), №177 

(Соломянський район), №31 та №30 (Дніпровський район). Таким чином було 

проведено загалом 40 занять для восьми класів. 

Приїзд до зоопарку і від’їзд після занять здійснюється спеціальним автобусом 

з дотриманням усіх вимог по перевезенням груп дітей. 

Згідно із затвердженим кошторисом проекту витрачено такі кошти: 

1. Перевезення дітей – 52 тис. 666 грн. 80 коп. 

2. Розробка методичних матеріалів та друк поліграфічної продукції 

(спецвипуск журнала «Пізнайко», дипломи, сертифікати, шаблони 

стенгазет тощо) – 119 тис. 889 грн. 

3. Зарплата викладачів та асистентів - 16 тис.966 грн. 54 коп. 

До закупівлі подано таке обладнання та матеріали: 

1. Ноутбук - 10 тис. грн. 

2. Мікрофон для викладачів (2 шт) – 1 тис.166 грн. 67 коп. 

3. Колонки для ноутбука - 199 грн 

4. Комплект витратних канцелярських товарів на заняття - 3тис. грн. 

5. Друк фотографій (принтер для друку фото та комплект витратних 

матеріалів) – 5 тис. грн 

Висвітлення подій відбувається у ЗМІ та на сторінках соціальних мереж: 

спільнота «Zоо-урок: просвітницький цикл» (автор проекту Коваленко О.) 

https://www.facebook.com/zoourok/; 

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення 

https://www.facebook.com/pg/zoo.kiev.ua/photos/?tab=album&amp;album_id=11

86162 

464839205 

 

 

 4. Громадський проект №174 «Освітлення парку між житловим мікрорайоном 

та метро Сирець», на суму 880,7 тис.грн. – роботи тривають. 
 

5. Громадський проект №306 «Лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» 

в парку Березовий гай" на суму 75 тис.грн. – роботи проведено. 
 

6. Реконструкція міської «Зони Здоров'я» на Лівому березі Дніпра #27- 721,400 

тис грн. – роботи розпочаті. 
 

7. Скейт-парк на березі Дніпра («Зона Здоров'я» м. Лівобережна) #357- 954,673 

тис грн., – початок реалізації липень 2017 р. 



 

8. Громадський проект №291 Створення фітнес-парку «Озеро Лебедине» 

(бюджет 958,489 грн.) – на стадії підписання договору з переможцем торгів. 


