
Інформація  

«Про хід проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Оболонського району м.Києва у 2016 р.» 

 

 Після зими, як зазвичай, всі районні підприємства, установи та організації взялися за 

весняне прибирання. Однак лише спільними зусиллями громадськості, мешканців кожного 

будинку, кожного працівника ми намагаємося зробити наш район чистішим, охайнішим, 

красивішим.  

Що вже зроблено? А що ще необхідно зробити?  

Планується збирання та вивезення побутового сміття, опалого листя, ліквідація 

загального засмічення зеленої зони, берегових смуг водойм.   

З метою попередження спалювання сміття будуть виставлені інформаційні таблички, 

дошки.  

Встановити перепони для запобігання заїзду автівок на зелену зону (176м/п)  

Встановити дві «П»-подібні огорожі сміттєвих контейнерів в парку Оболонь та у сквері 

біля кінотеатру Братислава.  

Планується відновлення зовнішнього вигляду газонів (оброблення, вирівнення ґрунту 

культиватором, завезення рослинного ґрунту та органічного компостного перегною (220т), 

посів насіння газонних трав (500кг) на таких обєктах: 

- тролейбусна розв'язка по вул. Героїв Дніпра; 

- проспект Московський, 

- проспект Героїв Сталінграду, 

- вул. Маршала Тимошенка. 

Розпочати роботи по підготовці садивного матеріалу (дерев, кущів). 

В теплично-парниковому господарстві вирощено понад 210 тис. розсади квітів для 

подальшого висадження у районі, та облаштування вертикального озеленення. 

Продовжуються роботи по відновленню квітників та клумб. 

23 квітня в рамках всеукраїнської соціально-екологічної акції «Зробимо Україну 

чистою разом!» на різних районних об’єктах буде проведена одноденна толока з прибирання 

та благоустрою засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку. Головною метою 

цього проекту є не тільки глобальне прибирання міста від сміття, а також збільшення 

відповідальності українців за навколишнє середовище. 

 У акції, вже традиційно беруть участь трудові колективи підприємств, установ, 

організацій, учнівська молодь, представники громадських організацій, зірки шоу-бізнесу, 

волонтери, жителі району. 

 Основні об’єкти масового впорядкування:  

Територія біля озера «Кирилівське» 

Територія вздовж вул.Прирічної 

Територія затоки «Верблюд»- вздовж вул.Північної  

Територія вздовж вул. Озерної 

Територія затоки «Собаче гирло» - дорога до Яхт-клубу  

Територія біля озера «Біле» ( озеро «Центральне») 

Парк «Оболонь» в урочищі «Наталка» 

Територія біля озера «Йорданське»  

Сквер по вул. Г.Дніпра, 67-69 

За активної співпраці депутатського корпусу Київради від Оболонського району, керівництва 

адміністрації Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в районі передбачено 

проведення капітального ремонту 10 об’єктів благоустрою для забезпечення комфортного 

відпочинку мешканців району та гостей столиці із використанням зелених насаджень, 

адаптованих до стресових умов довкілля. А саме, капітальний ремонт: 

- скверу між будинками на вул. Північна 46 та просп. Героїв Сталінграду 61-В в 

Оболонському районі. 

- скверу між будинками на просп.Героїв Сталінграду 49-Б-53 та біля будинків на вул. Героїв 

Дніпра 42-Б –62-В. 

- скверу на вул.Героїв Дніпра між будинками 40-А та 42-Б в Оболонському районі. 

- скверу на вул. Героїв Дніпра 30-32-А в Оболонському районі. 

- скверу між будинками на вул. Героїв Дніпра 42-42-А в Оболонському районі. 

- скверу на вул. Героїв Сталінграду 35-А в Оболонському районі. 

- скверу на вул. Прирічна 3-5 в Оболонському районі. 

- парку культури та відпочинку Пуща Водиця. 

- скверу по вул. Героїв Сталінграду, 7-б. 

- парку Оболонь 

Відповідно 8 ескізних проектів уже підготовлено та надано до Держекспертизи. 


