
Програма економічного і соціального розвитку м.Києва на 2015 рік 

виконана на 96,6% в тому числі по об’єктах капітального будівництва 

виконано: 

За 2015 рік по галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на 

суму 3137,3 тис. грн. 

По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої 

поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14» освоєно 1 328,8 тис.грн. 

По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної 

районної поліклініки на  вул. Тимошенко, 14» освоєно 1808,5 тис.грн. 

 Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2015 рік заплановано освоєння коштів по галузі “Освіта” у сумі 5 126,1 

тис.грн. 

 За 2015 рік по галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 5034,6 

тис.грн.  

 По об’єкту  «Реконструкція дошкільного навчального закладу №585 на 

вул. Маршала Малиновського, 1-Б» освоєно 3 232,4 тис.грн. Закінчено 

роботи по реконструкції даху. В повному обсязі замінено вікна, виконано 

огорожу, внутрішні будівельні роботи 4 групових приміщень, спортивного 

залу,реконструкцію внутрішніх інженерних мереж. Розпочато роботи по 

влаштуванню дитячих майданчиків. 

По об’єктах «Реконструкція дошкільного навчального закладу №321 на 

вул.Авозаводській, 13-А»,  «Реконструкція дошкільного навчального закладу 

№436 на вул.Авозаводській, 17-А», «Реконструкція гімназії-інтернату №299 

на вул.Макіївській, 9» виконано проектні роботи та передано проектно-

кошторисну документацію на проведення експертизи.  

 По об’єкту «Реконструкція будівлі спеціалізованої школи №211 на 

вулиця Лайоша Гавро, 24-А» виконано мозаїчну штукатурку цоколя та 

озеленення території.  

Містобудування, архітектура та капітальне будівництво 

Взято участь у 27 засіданнях міської Комісії з питань розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування 

біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. За результатами 

проведених засідань Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією розроблено та погоджено 85 схем перенесення існуючих 

тимчасових споруд. 

На виконання заходів із встановлення об’єктів роздрібної торгівлі 

хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються підвищеним попитом 

на території Оболонського району, Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація  в частині, що стосується погодила 24 адреси 

додаткових місць для розміщення тимчасових споруд з продажу 

хлібобулочних виробів. 



До Київської міської державної адміністрації направлено пропозиції 

щодо можливості реалізації інвестиційних проектів під забудову по 4 

земельним ділянкам. 

До Департаменту містобудування та архітектури Київської міської 

державної адміністрації було розроблено та направлено узагальнені пропозиції 

(картографічні матеріали в електронному вигляді) щодо внесення змін до 

Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в місті Києві, в частині 

Оболонського району, якими передбачено розміщення 657 ТС торговельного 

призначення. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією були 

направлені пропозиції до детального плану території в межах вулиць Вербова, 

Куренівська, Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, 

залізнична колія в Оболонському районі м. Києва та детального плану території 

реконструкції промрайону «Подільсько-Куренівський» в межах вул. Семена 

Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського та просп. Московського в 

Оболонському районі м. Києва до Департаменту містобудування та архітектури 

КМДА. 

Проведено обстеження 51 земельної ділянки, на яких ведеться будівництво 

об’єктів містобудування різного призначення, розміщено паркувальні 

майданчики для автотранспорту та по 11 модульним газозаправним станціям. 

Результати обстежень були внесені до веб-порталу Міської інформаційно-

аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний 

кадастр м. Києва». 

Проведено 11 нарад з забудовниками та інвесторами обєктів житлового 

будівнитва. 

Опрацьовано 21 питання покращення умов доступності людей з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів різного призначення та 

проведено 2 наради Комітету доступності інвалідів, в тому числі 1 виїздну 

нараду. 

В 2015 році в районі введено в експлуатацію 7 багатоквартирних 

житлових будинків та 40 індивідуальних будинків в котеджному комплексі 

«Італійський квартал». 

Адреси житлових будинків введених в експлуатацію в 2015 році: пр-кт. 

Героїв Сталінграда, 2Д (ПП «Метал Сервіс»); вул. Макіївська, 10Б (ДП 

«Генератор»);  вул. Дехтяренко, 35 (ТОВ Фірма«Інтергал»); вул. Майорова, 8 

(ПП «Харон-Вестоїл»);  вул. Богатирська, 28 40 індивідуальних котеджей 

(ТОВ «Дніпровська Рів'єра»); вул. Маршала Малиновського, 4-в (ТОВ 

«Будеволюція»); вул. Ю.Кондратюка, 3, ІІІ черга, ПРАТ 

«ЕнергопольУкраїна»); пр.-кт. Оболонський, 26, І черга, (ПРАТ «Будинок 

побуту Оболонь»). 

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2015 рік - 146506,39 м.кв. 

загальна не житлова площа становить – 8980,5 кв.м, кількість квартир –2289, 

що вказує на значний приріст введеної в експлуатацію житлової площі в 

порівняні з 2014 роком. 



Розроблено 31 проект з покращення благоустрою внутрішньо-

квартальних дворових територій. 

На виконання рішення від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання 

ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві» 

районні в місті Києві державні адміністрації в межах повноважень  

здійснюють присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування. В 2015 

році Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією в 

межах компетенції було присвоєно 19 поштових адрес новозбудованим 

багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам 

садибного типу, індивідуальним дачним та садовим товариствам, гаражним, 

садовим, дачним кооперативам (товариствам). 
 

 


