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ПРОГРАМА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТНИХ БУДІВЕЛЬ 

31,2 млн. євро = МФО+МТД 



ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА 
БУДІВНИЦТВО СЕС (9,9 МВт) БУДІВНИЦТВО 3-ох ГЕС 

1,6 млн € в рік 
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БУДІВНИЦТВО 4-ох ТЕЦ 

7,1 МВтheat  + 8,0 МВтheat  + 46,0 МВтheat  + 14,6 
МВтheat  
1,2 МВтelectricity   3,7 МВтelectricity   16,0 МВтelectricity   4,0 
МВтelectricity  

-10% вартості теплової енергії 

77,8 млн € 

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

КП «ЖТКЕ» 
ЖМР 

Private 
Investor 



ЗАМІНА ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА 
СВІТЛОДІОДНЕ 
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ЦІЛЬ – 100 % LED освітлення 



ЗАМІНА ЛІХТАРІВ ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ НА СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ (LED) 

• Замінено 7067 ліхтарів зовнішнього освітлення на 
LED; 

• відновлено зовнішнє освітлення території в 4-х 
загальноосвітніх навчальних закладах та 7 
дошкільних навчальних; 

• продовжуються роботи в НВК № 11 та ДНЗ № 32; 

• у планах замінити ще майже 8000 ліхтарів на LED та  
стати першим містом в Європі із 100%-м LED-
освітленням вулиць. 

 



Відремонтовано 
асфальтобетоне покриття 
вулиць, провулків та 
прибудинкових території 

площею на суму 62,8 млн грн 
156 тис. м. кв. 



Нова технологія 
аварійного 
ремонту 
дорожнього 
покриття – 
«холодний 
асфальт».  



Капітальний ремонт 
тротуарів:   
• по вул. Київській,  
• по вул. Великій 

Бердичівській,  
• по вул. Театральній. 



Реконструкція 
скверу на розі 
вулиць Перемоги 
та О. Ольжича. 



Реконструкція 
скверу на розі 
вулиць В. 
Бердичівської та  
Шевченка. 



Благоустрій вул. 
Михайлівської та 
встановлення 
фонтану. 
 



620 
будинків, в 
яких 
встановлено 
теплові 
лічильники. 
 



Співвідношення тарифів в розрахунку за 1 м.кв. в будинках обладнаних тепловими лічильниками та 
розрахунковим тарифом в залежності від середньомісячної температури зовнішнього повітря 

  

Січень Лютий Березень Жовтень Листопад Грудень Середній за 2017 рік 

Середній тариф по будинках обладнаних 

лічильниками в розрахунку грн за 1 м.кв. 34,27 31,50 18,45 7,77 21,76 21,79 24,64 

Тариф розрахунковий грн за 1 м.кв. в 

залежності від температури зовнішнього 

повітра 37,27 34,03 19,28 10,76 23,33 26,09 27,41 

Фактична середньодобова температура 

використана в розрахунковому тарифі -5 -3 6,1 8,2 3,6 1,9 2,15 
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Тарифи на централізоване опалення по Україні  
2017 рік 
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 Проект з енергоефективності у м. Житомирі  за фінансування 
державним секретаріатом з економічних питань швейцарської 

конфедерації (СЕКО)  

 1. Заміна мережі центрального теплопостачання котелень РК-9, РК-10 із загальною 
довжиною теплоізольованих труб – 6,81 км. Виконано 50 % контракту. 
2. Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 - всього 119 шт. 
Поставлено обладнання для 59 індивідуальних теплових пунктів. 
 



Встановлено 266 
лічильників води у 
багатоповерхових 
будинках. 
 



Динаміка споживання електричної енергії 
КП «Житомирводоканал» 
впродовж 2015-2017 років 
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Рівень оплати за спожиту електроенергію  
КП «Житомирводоканал» у 2015-2017 роках 
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Заключено 
договір 

реструктуризації 

83,3% 

99,7% 
102% 



Встановлення 
енергозберігаючого 
обладнання на 4 
водопровідно-насосних 
станцій та 5 
каналізаційно-насосних 
станцій.  



Реконструкція водопровідних очисних 
споруд в рамках співпраці зі Світовим 
Банком 

•Якісне водопостачання Мета 

•Нове будівництво, відсутність хлору, 
очистка активовованим  вугіллям Переваги 

•12 -14 млн доларів Вартість 

•Більш 6 млн грн/рік Економія 

•До 2033 року Окупність 



• Чисте навколишнє 
середовище  Мета 

• Нове будівництво, якісна 
очистка стічних вод Переваги 

• 13 млн доларів Вартість 

• Більш 13,5 млн грн/рік Економія 

• До 2033 року Окупність 

Реконструкція очисних споруд 
каналізації в рамках співпраці зі Світовим 
Банком 



• Енергозбереження Мета 

• Зменшення витрат на аварійні 
ремонти Переваги 

• 14,6 млн грн Вартість 

• 6,393 млн грн/рік - е/енергія 

• 4,933 млн грн/рік – ремонти Економія 

• 1 рік 4 місяці Окупність 

Частотні перетворювачі ВНС-2 



• 75% виконання Стан 
проекту 

Частотні перетворювачі ВНС-2 



23 ОСББ отримали 
«Теплі кредити» на суму 
3,8 млн грн. 
 



Інвентаризація земель міста Житомира 

Виявлено близько 33 000 земельних ділянок, серед яких близько 15 000 
раніше не були в несені до бази даних публічної кадастрової карти України, 
серед яких близько 6000 взагалі не мали ніяких підтверджуючих документів на 
володіння чи користування земельними ділянками.  



Інвентаризація земель міста Житомира 

Вперше за історію міста опубліковано на сайті www.opensity.zt.ua вся 
публічна частина містобудівної документації різних рівнів (від креслень 
генерального плану, плану зонування до містобудівних умов та обмежень).  
Після завершення проекту мешканці міста зможуть отримати повну 
інформацію про стан, межі, розміри та власників землі в електронному вигляді.  



Житомир став ПЕРШИМ 
містом в Україні та ТРЕТІМ в 
Європі, де запроваджено 
безконтактну форму оплати 
у міському наземному 
пасажирському транспорті.  



разів скористалися Е-квитком 
у громадському транспорті 
міста. 

1 672 000 



Безкоштовний проїзд для 
пільгових категорій громадян: 

• учасники АТО та члени сімей загиблих 
учасників АТО; 

• інваліди І та ІІ групи; 

• діти-сироти; 

• діти-інваліди та особи, що їх 
супроводжують; 

• ліквідатори ЧАЕС І категорії; 

• учасники бойових дій та інваліди війни; 

• діти-інваліди, яким встановлено 
інвалідність пов’язану з Чорнобильською 
катастрофою; 

• діти з багатодітних сімей: 

• пенсіонери  (76 000 осіб). 

 

Проїзд для школярів – 2 грн.  



 

 
    

 
Фінансування галузі «Освіта» 
2015-2017 років  

2015 2016 2017 

432 872,50 

568 950,50 

818 769,60 

Загальний фонд 

тис. грн 



Будівництво корпусу 
гімназії № 3: 
 - 15,0 млн грн (кошти 
міського бюджет), 
 - 17,0  млн грн (кошти 
державного бюджету) 

 



Відкриття 5 
медіатек:  
ЗОШ №6, 7, 28, 
гімназія №23, 
колегіум. 
 
Загальна сума 
 1, 050 млн грн. 
 



4 сучасних 
кабінети фізики  
оснащено необхідним 
приладдям ліцей № 24,25, 
ліцей при ЖДТУ, ЗОШ № 5 на 
загальну суму 2, 366 млн грн. 



Реконструкція 
ДНЗ № 58 
 



104 
інклюзивних 
класи 
створено у 9 школах та ще 20 
інклюзивних  груп у дошкільних 
навчальних закладах. 



У художній школі міста 
відбулося відкриття 
другого в Україні класу 
комп’ютерної графіки 
та дизайну. 



Розпочато 
будівництво нової 
спортивної зали 
вартістю 7 млн грн у 
ЗОШ № 10. 



Проведено капітальний 
ремонт 11 приміщень 
харчоблоків та пралень у 
навчальних закладах міста на 
загальну суму 8,149 млн грн. 
Закуплено 80 одн. 
холодильно-технологічного 
обладнання на суму 2,587 млн 
грн. 
 



Утеплення 10-ти 
дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ 
6,26,29,42,43,57,59,69,66,70) 
та 3 загальноосвітніх 
навчальних закладів (ЗОШ 
№6,14,17) за проектом 
NEFCO – завершення 
планується у 2018 році. 
 
Утеплення 5-ти 
дошкільних навчальних 
закладів за проектом 
SECO (ДНЗ №44, 46,52,56,73) 
– завершення планується у 
2018 році. 



Капітальні ремонти трьох спортивних 
майданчиків у закладах освіти на суму 
3,981 млн грн. 



. 

Придбання 37 смарт-дошок для 
ДНЗ вартістю 1,3 млн грн. 



 

 
    

 
Фінансування галузі «Охорона здоров’я» 
2015-2017 років  

2015 2016 2017 

9 880 407,44 

23 926 019,07 

30 828 301,06 

Загальний фонд 

 тис. грн 



Відкрито дві 
амбулаторії 
сімейної 
медицини 



Працює попередній запис пацієнтів 
до лікарів шляхом приєднання до 
інформаційної системи «Поліклініка 
без черг».  
Також діє система «Оцінка якості 
обслуговування». 



80 комплектів 
комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення для 
приймальних відділень стаціонарів, 
реєстратур поліклінік та  амбулаторій. 



Повністю відремонтовано 
лор-відділення 
Центральної дитячої 
міської лікарні.  



Створено педіатричне 
відділення 
короткочасного 
перебування в 
Центральній дитячій 
міській лікарні.  



271 учасників АТО та 

членів їх сімей отримали 
адресну матеріальну 
допомогу в сумі 2, 7 млн грн. 



4200    
житомирян отримали адресну 
допомогу на загальну суму 4 700 
млн грн.  



740 дітей 
учасників АТО 
було оздоровлено за кошти міського бюджету, із них 25 
дітей відпочивали на лікувальних курортах Грузії. 



У 2017 році учасники АТО, 
сім’ї загиблих та воїни-
інтернаціоналісти отримали 
29 квартир. 
 
Був підписаний меморандум 
з Міністерством оборони про 
забудову ділянки по вулиці 
Покровській на 12 га землі. В 
результаті учасники АТО 
зможуть отримати більше 150 
квартир. 



 

 
    

 
Фінансування галузі «Спорт» 
2015-2017 років  

2015 2016 2017 

667,0 

7 830,3 

8 388,9 

Загальний фонд 

 тис. грн 



6 сучасних 

спортивних 
майданчиків 



Здійснюється важливий проект з 
навчання дітей міста плаванню 
(початкові класи) – щорічно 
орендуються плавальні доріжки для 

400 дітей. 



Розпочато 
реконструкцію 
стадіону 
«Спартак». 
Вартість 
будівельних 
робіт становить 
23,6 млн грн. 
 



 

Діє професійний ФК «Полісся», забезпечено 
його участь в ІІ Лізі Чемпіонату України з 
футболу 



Освітній портал «Gurtok.org». Доступна база 
позакласної активності для дітей  

Станом на 31.12.2017 на порталі зареєстровано 625  
гуртків різних форм власності. 



Спортивні заходи 
Всього за 2017 рік було підготовлено 119 спортсменів найвищого рівня: чемпіони 

та презери всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи та Світу з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту. 

У загальноміських спортивних спортивно-масових заходах взяли участь 22 тисячі 
осіб. 


