
Інформація про стан прибирання прибудинкових територій, вивіз 

сміття, впорядкування парків та скверів, ремонт доріг. 

Загальна площа зелених насаджень Комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень Оболонського району - 561, 30 га. 

Прибирання територій, підпорядкованих підприємству щоденно починається 

із 7-00 год. Так, першочергово це - прибирання місць масового перебування 

громадян, маршрутів проїзду посадових осіб, що охороняються державою 

(пр. Московський (С. Бандери), вул. Богатирська, транспортна розв'язка 

Московський міст, вул. Електриків), маршрутів найбільшого 

пасажиропотоку. 

На підпорядкованих підприємству територіях станом на 10.10.2016 

встановлено та функціонує 432 урни для сміття, 35 контейнерів для збору 

сміття. Урни очищаються від сміття щоденно, а контейнери - по мірі 

наповнення. Протягом 2016 року силами підприємства вже зібрано та 

вивезено 1278,5,8 куб. м. відходів. 

Наразі вже виконано І чергу капітального ремонту парку 

відпочинку Оболонь в урочищі Наталка, а саме: проведення ландшафтної 

реконструкції території парку, влаштування газонів, висадка квітів на площі 

600м , влаштування паркових доріжок із ФЕМ-покриття, наявна велосипедна 

розмітка, встановлено паркові лави, урни, інформаційні щити тощо; 

У ході II черги реконструкції парку, що передбачена у 2017-2018 

рр. передбачено продовження влаштування доріжок з ФЕМ-покриття, 

встановлення зовнішнього освітлення парку з можливим встановленням 

ліхтарів на сонячних батареях; створення поливо-зрошувальної системи 

зелених насаджень в місцях влаштування газонів і квітників; влаштування 

газонів та створення нових посадок зелених насаджень. 



Капітальний ремонт парку культури та відпочинку 

Пуща-Водиця. Проведено часткову санітарну очистку та кронування 

сухостійних та аварійних дерев. Виконуються роботи з укладання паркових 

доріжок. Роботи з капітального ремонту парку культури та відпочинку 

Пуща-Водиця, які будуть проведені при умові виділення ціьових коштів у 

2017 році, що передбачені згідно програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва: влаштування спортивного майданчика та зони активного 

відпочинку; влаштування майданчика для проведення 

культурно-пізнавальних заходів з можливим спорудженням сцени з 

амфітеатром; облаштування доріжок і спусків до води для можливого 

використання рибалками; реконструкцію існуючих і влаштування нових 

паркових доріжок і алей; влаштування вело доріжки з розміткою, 

встановлення паркових лав, урн, паркових скульптур, інформаційних щитів 

тощо; влаштування зовнішнього освітлення парку з можливим встановленням 

ліхтарів на сонячних батареях; влаштування поливо-зрошувальної системи 

зелених насаджень в місцях влаштування газонів і квітників; майданчик для 

встановлення сміттєвих контейнерів; влаштування газонів та нових посадок 

зелених насаджень. 

Також, згідно програми економічного і соціального розвитку м. Києва 

у 2016 р. наразі ведуться роботи з капітального ремонту скверу між 

будинками по вул. Північна, 46 та просп. Героїв сталінграда, 61-А, скверу по 

просп. Героїв Сталінграду, 49-Б-53 та біля будинків на вул. Г.Дніпра, 

42-Б-62, скверу по вул. Г. Дніпра, 42-42-А. 

Ідуть до зевершення роботи з благоустрою скверів по вул. Героїв 

Дніпра, 40-А-42-Б та 30-32А. 

Станом на 10.10.2016 у сквері за адресою м. Київ вул. Героїв Дніпра, 

30-32А вже висаджено 37 шт. хвойних та 125 шт, листяних кущів. 

Встановлено 6 урн, 1 контейнер для сміття. Влаштовано 1900 м^ газонів. 

Висаджено квітів - 1000 шт. 

У сквері за адресою м. Київ вул. Героїв Дніпра, 42-42А влаштовано 

живу огорожу з форзиції.40 м~, висаджено 120 кущів. Влаштовано квітники 

на 15 м
2
. 



Комунальним підприємством надано до КО «Київзеленбуд» 

пропозиції щодо проведення толок з озеленення та санітарного прибирання 

об'єктів зеленого господарства 22.10, 29.10 та 05.11.2016 року на території 

Оболонського району. 

Проте є й проблеми, що потребують негайного вирішення: 

• пошкоджені елементи освітлення у парках, скверах та на зелених 

зонах району; 

• відкриті оглядові люки на опорах освітлення; 

• відсутні люки на оглядових колодязях. 

Це  представляє  загрозу  життю  та здоров'ю  мешканців та  гостей  

міста, особливо у осінньо-зимовий період, коли світловий день дуже 

короткий. 

 

  

 


