
 

 

Доповідь 

з весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району міста Києва» 

 

На обслуговуванні підприємства знаходиться 627 житлових будинків з 

прилеглими до них прибудинковими територіями. 

З метою створення необхідного санітарно-епідеміологічного стану та 

безпечних умов проживання мешканців, поліпшення екологічної ситуації, 

укладено договір з підприємством перевізником КП “Київкомунсервіс” про 

надання послуг з вивезення побутових відходів.  

На прибудинкових територіях ЖЕД 501-515 виставлено 1262 контейнерів 

1,1 м
3
 для вивозу твердих побутових відходів та 16 контейнерів «КУБО».  

Для покращення якості надання послуг з вивезення побутових відходів 

продовжуються роботи із впровадження системи роздільного збирання, на 

прибудинкових територіях ЖЕД 507-511 КП «Київкомунсервіс» виставлені 

контейнери 1.1 м
3
(сітки) для роздільного збору ТПВ в кількості 105 штук.  

Постійно вживаються заходи щодо підтримки прибудинкових територій 

ЖЕД 501-515 в належному санітарному стані. З метою покращення ситуації з 

вивозу великогабаритних відходів  працює 13 одиниць прибиральної техніки 

підприємства та дробильна машина.  

Для проведення весняного двомісячника підприємством заплановано 

виконати роботи на суму 3019,17 тис.грн, а саме: 

- вивезення ТПВ- 52260,86 м.куб 

- вивезення ВГВ – 5508 м.куб. 

- висадження дере –930 шт. 

- висадження кущів – 200шт. 

- висадження квітів – 3000 шт. 

- кронування дерев – 1380 

- ремонт дитячих майданчиків – 92шт. 

- ремонт спортивних майданчиків – 12 

- ремонт контейнерів – 20шт. 

- ремонт лав для відпочинку -218 шт. 

- завезення грунту – 120т. 

- заміна піску – 90т 

- пофарбування дитячих майданчиків – 65 шт. 

- відновлення освітлення входів у будинки- 1025 шт. 

- ремонт фасадів – 0,3 тис. кв.м. 

- емонт зливостоків – 4шт. 

З початку весняного двомісячника з благоустрою розпочато роботи по 

ремонту та відновленню дитячих та спортивних майданчиків, станом на 

сьогоднішній день підприємством уже закуплено 4т. вапна та фарбу різних 

кольорів – 2525 кг. Також працівниками підприємства буде проведено 

суботники, до яких будуть залучатись працівники ЦРБД підприємства та 

мешканці мікрорайону. 



За перший тиждень проведення весняного двомісячника виконано 

наступні роботи, а саме: 

- очищено зливоприймальних колодязів – 121шт. 

- кроновано дерев – 235 

- знято сухостійних дерев – 31шт 

- знято омели – 68шт. 

- відремонтовано контейнерів для ТПВ- 10шт. 

- відремонтовано лав – 32 

- вивезено ВГВ – 650м.куб. 

- вивезено ТПВ- 7629,6 м.куб. 

- відремонтовано дитячих майданчиків – 11шт. 

- відновлено освітлення входів у під’їзди – 241шт.  

Роботи по санітарній очистці та ремонту обєктів благоустрою 

продовжуються. 

 


