
Згідно розпоряджень Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 25.03.2015 №145 "Про проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району у 2015 

році" та від 18.09.2015 №487 "Про проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району у 2015 

році" було проведено заходи з благоустрою території Оболонського району.  

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні відділ контролю за 

благоустроєм Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

активно залучає до участі в благоустрої району свідомі  громадські 

організації, представників бізнесу, що небайдужі до екологічного 

майбутнього району. 

На проведення благоустрою Оболонського району за період осіннього 

місячника з благоустрою  в 2015 році фактично витрачено 48643,2  тис.грн., в 

тому числі: бюджетних коштів – 9120,5 тис.грн.; позабюджетних –  39522,7 

тис.грн., із них витрачено на житлово-комунальне господарство – 2047,81 

тис.грн.; озеленення – 627,5 тис.грн.; шляхово-дорожнє господарство – 

8290,0 тис.грн.; об’єкти комплексного благоустрою –   28557,39 тис.грн. 

В 2015 році на території Оболонського району за підтримки 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, меценатів, 

громадських організацій  комунальним підприємством по утриманню 

зелених насаджень району (далі КП УЗН) та КП «Керуюча компанія по 

утриманню житлового фонду  Оболонського району»  проведені комплексні 

роботи по оновленню, створенню і збереженню зелених насаджень, 

охоплений великий обсяг робіт по упорядкуванню та очищенню територій 

скверів, бульварних зон та міжквартальних територій; приведені до 

належного санітарного стану об'єкти масового перебування та відпочинку 

мешканців району, особливо прибережна смуга р. Дніпро та підпорядкована 

зелена зона біля озер «Йорданське», «Вербне», «Біле» та іншим. З додержанням 

сучасної технології садіння на території району висаджені великорозмірні 

дерева та декоративно-листяні кущі, влаштовані нові та відремонтовані наявні 

газонні покриття, оформлені квітники. 

В основу заходів осіннього місячника з благоустрою району по 

озелененню було покладено  виконання робіт, спрямованих на відновлення 

зелених насаджень, підвищення якості озеленення та благоустрою шляхом 

заміни окремих елементів озеленення на більш сучасні, а також посадка 

нових декоративних дерев та кущів. 

На території Оболонського району в ході проведення осіннього 

місячника з благоустрою  всього висаджено 2196 шт. дерев та 9133  шт. 

кущів, в тому числі на таких основних об’єктах: Сквер по вул. Маршала 

Тимошенка, 21;  територія вздовж бульварної зони по вул. Богатирська; сквер 

по вул. Маршала Малиновського, 25; територія вздовж тр/розв'язки по вул. 

Г.Дніпра - вул. Зої Гайдай; пр-кт Московський; сквер по вул. Лайоша Гавро, 

11А-17; сквер по пр. Оболонському, 18-Б, 22-А, 22-Б, 36.  

Відповідно  до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2015 №127 «Про 



затвердження Переліку об'єктів капітального ремонту парків і скверів та 

влаштування об'єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік» (із змінами і 

доповненнями) на території Оболонського району протягом 2015 року були 

проведені роботи з капітального ремонту 8 нових скверів: на вул. 

Тимошенка, 3-11: на вул. Зої Гайдай, 9/6; на вул. Героїв Дніпра, 53-55; на 

вул.Героїв Дніпра, 67-69; на вул. Прирічній, 17; на пр.-ті Маршала 

Рокоссовського, 2: скверу на вул.Прирічній, 19: на вул. Зої Гайдай, 10-В .      
Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, у 2015 році 

здійснював в межах своєї компетенції нагляд за додержанням правил 

благоустрою території, затверджених рішенням Київської міської ради "Про 

правила благоустрою міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051. В разі 

виявлення порушень Правил благоустрою території в місті Києві, у 

встановленому порядку складали відповідні приписи та протоколи про 

адміністративні правопорушення. Складені протоколи про адміністративні 

правопорушення надсилались відповідно до ст. 257 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення органу, уповноваженому розглядати справу 

про адміністративне правопорушення. 

Працівниками відділу контролю за благоустроєм Оболонського району за 2015 

рік: 

- виявлено загальну кількість порушень правил благоустрою – 3427, із них 

усунуто – 3129; 

- складено протоколів про адміністративне правопорушення по статті 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення –  1014. 

Разом з тим, в 2015 році, проведеною роботою, шляхом самовивозу  

було демонтовано 80 тимчасових споруд. 

В 2015 році, за адресою вул. Г.Дніпра, 41-43 було демонтовано 

ролетний ряд на 50 торгових місць. 

На прилеглій території до ринку ПрАТ Ринок «Оболонь» на протязі 

останніх років був осередок стихійної торгівлі. Для вирішення питання 

ліквідації стихійної торгівлі по домовленості з адміністрацією ринку 

«Оболонь»  на території ринку було організовано 215 соціальних місць, 

вартістю 5 грн.  для продажу продовольчих товарів. 

Осередок стихійної торгівлі ліквідовано спільними рейдами 

працівників Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві та відділу 

контролю за благоустроєм району (проведено 17 спільних рейдів) та 

проведено благоустрій прилеглої території, а саме: висаджено 26 дерев; 

встановлено 15 антивандальних лави та  3 урни для сміття.  

За адресою вул. Г.Дніпра, 35 (кінцева зупинка трамваю №16) було 

демонтовано 10 тимчасових споруд, та 2 ролетних ряди, на 15 торгових 

місць. В період проведення осіннього місячника з благоустрою були виконані  

роботи з комплексного озеленення скверу ст.м. «Героїв Дніпра».    

Працівниками відділу контролю за благоустроєм проводились 

перевірки відновлення благоустрою відповідно до аварійних контрольних 

карток та планових контрольних карток, виданих Департаментом міського 

благоустрою та збереження природного середовища. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA150271.html


За 2015 рік у відділі контролю за благоустроєм  району закрито 357 

аварійних контрольних карток і відповідно відновлено благоустрій по 357 адресах.  

Підводячи підсумки виконання заходів з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану в Оболонському районі в 2015 році, 

працівники відділу контролю за благоустроєм району Оболонської районної 

у м. Києві державної адміністрації і в подальшому будуть спрямовувати свої 

зусилля на вирішення питань щодо покращення благоустрою району. 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в 

Оболонському районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, 

стану поверхневих водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення 

екологічної ситуації не спостерігається. 

          В Оболонському районі зберігається позитивна  тенденція стабілізації 

загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення 

якості атмосферного повітря. Порівняно з 2014 роком,  очікується зменшення 

викидів від стаціонарних джерел на 11 тонн. 

Стан атмосферного повітря  залежить насамперед від обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами. 

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

Оболонському районі проводиться  на 3 постах - №№ 10,17,21, які 

знаходяться  в районах Петрівки, Оболонського просп., вул. Скляренка. 

Контролюється 8 інгредієнтів забруднюючих речовин, а саме: пил, двоокис 

сірки, окис вуглецю, двоокис азоту, фенол, аміак, формальдегід, хлористий 

водень, а також, важкі метали: залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, 

свинець, хром, цинк. 

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення 

атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території 

поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – проспект 

Оболонський, вулиця Скляренка та пр. Московський.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району на 2015 рік заплановано ряд заходів на загальну суму  біля 

2 млн.грн. для реконструкції діючого обладнання та впровадження 

маловідходних технологій, спрямованих на зменшення антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище, які  проводяться за власні кошти 

підприємств.  

Протягом 2015 року підприємствами району виконувалися роботи з 

виконання  заходів, а  саме: ЗАТ «Чинбар» - на модернізацію сушки агрегату 

«Ролмак» затрачено 72 тис.грн.; проведено режимно-налагоджувальні роботи 

парового котла на загальну суму 31,2 тис.грн., а також здійснено 

теплоізоляцію ємкостей з гарячою водою у котельні на загальну суму 104 

тис.грн.; ПАТ «Оболонь» – здійснювався контроль за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на що було витрачено 46,0 

тис.грн.; проведено розробку нормативних розрахунків та документів щодо 



отримання дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря на 

загальну суму 17,6 тис. грн.; ТОВ „ Бетон Комплекс” – здійснено заміну 

картриджів очистки повітря на силосних відсіках на загальну суму 82,0 

тис.грн.; ДП «Київхліб «Хлібокомбінат №10» – здійснено режимно-

налагоджувальні роботи хлібопекарських печей з видачею режимних карт на 

загальну суму 102,0 тис.грн.; здійснювався контроль за викидами 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря, на що 

було витрачено 52,0 тис.грн.; ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» – 

здійснено розробку документів для отримання дозволу на викиди в 

атмосферне повітря на загальну суму 31,0 тис.грн.; ДП «Поліграфічний 

комбінат «Зоря» – здійснено розробку документів для отримання дозволу на 

викиди в атмосферне повітря на загальну суму 32,5,0 тис. грн.; ДП «Київська 

офсетна фабрика» – розроблено документи для отримання дозволу на викиди 

в атмосферне повітря на загальну суму 32,0 тис.грн.; ПАТ «Лінде Газ 

Україна» – на захід щодо здійснення контролю за викидами відпрацьованих 

газів автотранспорту витрачено 78,8 тис.грн.; КП «Автодорсервіс» – на 

модернізацію фільтру мокрої очистки відпрацьованих газів витрачено 15,0; 

Завод «Поліськсільбуд» – проведено заміну фільтруючих картриджів на 

складі цементу на загальну суму 16,0 тис.грн. 

З метою охорони водних ресурсів району та зменшення в місту 

забруднюючих речовин у р. Дніпро підприємствами району виконано 

наступні заходи: ТОВ «Бетон Комплекс» – здійснено прочищення 

каналізаційної системи на загальну суму 121,0 тис.грн.; ДП «Хлібокомбінат 

№10» – здійснювалися заміри та результати досліджень якості виробничих 

стічних вод на загальну суму 36,2,0 тис.грн.; проводилось геологічне 

вивчення та дослідно-промислова розробка питних підземних вод, 

моніторинг та науковий супровід на загальну суму 50,0 тис.грн., проведено 

чистку каналізаційних мереж, на що витрачено 50,0 тис.грн., а також 

отримано дозвіл на скиди до міської каналізації, на що було витрачено 18,0 

тис.грн.; на захід з проведення наукового супроводу відповідно до дозволу 

користування надрами витрачено 38,0 тис. грн.; на захід з розробки плану 

відбору та витрат питних підземних вод на ділянці надр та його затвердження 

витрачено 18,0 тис.грн., а також отримано дозвіл на спеціальне 

водокористування, на що витрачено 100,0 тис.грн.;  ВАТ Завод 

«Київпродмаш» – проведено очищення каналізаційних мереж на загальну 

суму 57,0 тис.грн., а також здійснювався лабораторний контроль стічних вод, 

на що було витрачено 5,040 тис.грн.; ПАТ «Лінде Газ Україна» – на 

проведення очистки каналізаційних мереж витрачено 25,0 тис.грн.; ПАТ 

«Макаронна фабрика» – здійснювався контроль за якістю стічних вод, на що 

було витрачено 9,5 тис.грн., а також було проведено прочистку 

каналізаційних мереж на загальну суму 21,05 тис.грн.; ТОВ «Полімер 1» – 

проведено гідродинамічне очищення каналізаційних мереж, на що було 

витрачено 52,0 тис.грн.; ПАТ «Завод пластмас» – на прочищення 

каналізаційної системи затрачено 28,08 тис. грн.; ПАТ «Завод ЗБВ №1» - 

проведено гідродинамічне очищення каналізаційних мереж на загальну суму 



25,0 тис.грн.; ПАТ «Тодак» – проведено очистку каналізаційних мереж на 

загальну суму 18,0 тис.грн.; ТОВ «Київське управління комплектації» – на 

проведення реконструкції дощової каналізаційної мережі витрачено 6,03 

тис.грн. та здійснено чистку каналізаційних комунікацій на загальну суму 

12,5 тис.грн.; КДВП «Контакт «УТОГ» – здійснено прочистку каналізаційної 

мережі на загальну суму 21,7 тис.грн.; ПАТ «Тутковський» – проведено 

гідродинамічне очищення каналізаційних мереж на загальну суму 25,0 

тис.грн., ТОВ "Перший трубний завод" – передача відходів на переробку чи 

захоронення – 4,085 тис.грн., ремонт та перевірка автотранспорту – 35 

тис.грн., санітарне очищення території –  24,0 тис.грн., ТОВ СК "Джонсон" - 

здійснювався контроль за викидами забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел в атмосферне повітря, на що було витрачено – 20 тис.гр., заміна 

фільтрів – 12 тис.грн., ВАТ "ДОК - 7" - здійснювався контроль за викидами 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря, на що 

було витрачено – 4,18 тис.грн., ремонт автомобілів (заміна газового 

обладнання) – 46, 66 тис.грн. 

Використання водних об’єктів району досить різноманітне - для 

рекреацій, риборозведення, декоративне, ін., крім того, води річки Дніпро 

використовуються для водопостачання  на питні, господарські та промислові 

потреби. На території Оболонського району зонами відпочинку є: затоки                 

р. Дніпро «Собаче гирло» та «Верблюд»; озера «Вербне» «Центральне» та 

«Редьчине»,  озера Пущі-Водиці.  

Для запобігання забруднення водних об’єктів району, збільшення зон 

відпочинку для населення району та міста, а також попередження 

забруднення нафтопродуктами, завислими речовинами, іншими 

забруднювачами басейну               р. Дніпро надавалися пропозиції щодо 

заходів для включення їх до Переліку природоохоронних заходів м. Києва, 

зокрема: очистка та регенерація каскаду озер системи Опечень та прилеглої 

до них території; демеркуризація люмінесцентних ламп з бюджетних 

закладів району. 

 


