
П А С П О Р Т 

Оболонського району станом на 01.04.2016  
 

1. АДРЕСА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: 

     вул. Тимошенка, 16, м. Київ, 04205. 

     телефон – 418-38-49, факс – 418-70-77 

     e-mail: info@obolonrda.gov.ua 
 

2. ПЛОЩА, яку займає Оболонський район – 11,02 тис. га 
 

3. ГЕОГРАФІЧНІ ДАНІ:  

Район є адміністративно-територіальною одиницею міста Києва розташований 

на північному заході міста, на правому березі Дніпра. З півночі Оболонський район 

межує з Вишгородським районом Київської області, зі сходу – з річкою "Дніпро", з 

півдня та заходу з Подільським районом. 
 

4. ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ: 

Штатна чисельність 333 особи, з них посад державних службовців – 329. 

Укомплектовано – 306 посад. 
 

5. НАСЕЛЕННЯ: 

320,36 тис. осіб, або 11,01% населення Києва, з них: 

107,5 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років (33,7%)       

83,83 тис. пенсіонерів (26,2%) 

Природний приріст складає 2 особи. 
 

6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: 

Ринок праці становить 4306 осіб, з них мають статус безробітних  2581 особа.  

Станом на 01.04.2016 в районі: 

239 осіб пройшли професійне навчання; 

452 особи працевлаштовані; 

Рівень безробіття - 0,86%. 
 

7. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: 

71 – велике промислове підприємство, що ведуть свою виробничу діяльність у 10-ти галузях:  

6 підприємств металургії та оброблення металу; 

11 підприємств хімічної промисловості; 

24 підприємств – галузь машинобудування; 

2 підприємства виробництва деревини та виробів з дерева; 

5 підприємств з виробництва неметалевих виробів; 

7 підприємств легкої промисловості; 

2 підприємства харчової промисловості; 

11 підприємств поліграфічної промисловості; 

1 фармацевтичне підприємство; 

2 підприємства інших галузей. 
 

Показники 
січень-лютий 

 2015 року 

січень-лютий 

 2016 року 

Обсяг реалізованої товарної продукції, млн.грн. 700,17 342,86 

 

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві – 9,3 тис.осіб.  

   



  8. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА  

Згідно з Табелем форм статистичної звітності, затвердженого наказом 

Державного комітету статистики України № 471 від 26.12.2007, надання статистичної 

звітності по формі «1-інновація» проводиться один раз на рік. 

В промисловому комплексі Оболонського району м. Києва в 2014 році працювало 88 

промислових підприємств, з яких 25 - займались інноваційною діяльністю (в 2013 року 

інноваціями займалось 24 підприємства). Питома вага підприємств, що впроваджували 

інновації становить 31,1%. 

Промисловими підприємствами району було реалізовано продукції на суму 

5483332,3 тис.грн, з них 457974,9 тис.грн склав обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, що становить 8,4% до всієї реалізованої продукції. За межі України було 

реалізовано інноваційної продукції на суму 33169,8 тис.грн, або 7,2%,  а в країни СНД - 

на 11537,4 тис.грн., або 2,5%. 

14 промислових підприємства району придбали нові технології (устаткування), 

впроваджено 75 нових технологічних процеси, з них 15 - маловідходних, 

ресурсозберігаючих.  

Інноваційна діяльність спрямовувалась, здебільшого, на впровадження нових 

прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів 

продукції. Так, впродовж 2014 року було впроваджено 274 інноваційних видів 

продукції, з них - 33 нові для ринку, 241 - нові лише для підприємств. 

Загальний обсяг витрат на інновації в 2014 році склав 64060,2 тис.грн, з яких 

63614,2 тис.грн. є власними коштами підприємств, 446,0 тис.грн. складають кошти 

іноземних інвесторів. 
 

 9. НАУКА: 

7 науково-дослідних інститутів і організацій. 

Чисельність працюючих -  1192 особи.  

Середня заробітна плата -  4154,6 грн.  

Середньооблікова чисельність виконавців досліджень і розробок 975 осіб. 

Науковими організаціями району за 2015 року виконано загальний обсяг робіт на 

суму 110847,2 тис.грн.   
 

 10. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: 
Показник І квартал 

2015 року  

І квартал 

2016 року 

Введено в експлуатацію житла, кв.м.,  
в т.ч. на замовлення Оболонської РДА, кв.м. 

11516,9 

- 

0 

Кількість житлових будинків введених в експлуатацію 2 0 

Освоєння коштів при будівництві об'єктів, тис.грн., в т.ч.  

- в галузі житлове будівництво, тис.грн. 

- в галузі комунальне будівництво, тис.грн. 

- в галузі освіта і спорт, тис.грн. 

- в галузі охорона здоров'я, тис.грн. 

1420,0 

- 

0 

820,0 

600,0 

492,7 

0 

0 

490,3 

2,4 

Освоєння коштів при капітальному ремонті об’єктів, 

тис.грн., в т.ч. 

- в галузі житлове будівництво, тис.грн. 

- в галузі освіта, тис.грн. 

1241,0 

 

90,0 

1151,0 

1350,0 

 

0 

1350,0 
 

11. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА: 

Станом на 01.04.2016 в районі зареєстровано 70916 суб’єктів господарювання, в т.ч.: 

- фізичних       – 44851 особа; 



- юридичних   – 26065 осіб. 

    Із них діючих – 45870, в т.ч.: 

- фізичних       –  23309 осіб; 

- юридичних   –  22561 особа. 
Показники І квартал 2015 року І квартал 2016 року 

Всього зареєстровано суб’єктів господарювання, 936 831 

в т.ч.: - фізичні особи 458 512 

          - юридичні особи 478 319 

На 01.04.2016 до бюджету міста від діяльності малого підприємництва надійшло 

66,71 млн.грн., що у 2,6 рази більше, ніж у І кварталі 2015 року. 

Дозвільний центр 

Станом на 01.04.2016: 

- надано адміністративних послуг – 8830; 

- прийнято заяв – 9312; 

- кількість виданих документів дозвільного характеру – 16; 

- кількість наданих консультацій – 282; 

- сформовано дозвільних справ – 36;   

- зареєстровано 17 декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 
 

12. ТРАНСПОРТ: 

17 великих та малих автотранспортних  підприємств (1 підприємство займається 

пасажироперевезенням, 16 – вантажоперевезенням). 

2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту. 

5 трамвайних,  13 тролейбусних  маршрутів, 12 автобусних  маршрутів. 

40 таксомоторних  маршрутів, 1 лінія метро  та 1 маршрут міської електрички. 

34 гаражно-будівельних кооперативи. 

Пасажирооборот складає 97462,8 тис.пас./км., перевезено 7204,6 тис.осіб. 

Вантажооборот склав 10833,61 тис.тонн/км., перевезено 40,21 тис.тонн вантажів. 

По трасі руху міської електрички на території району розташовано 3 посадочних 

платформи: «Петрівка», «Зеніт», «Вишгородська».   
 

13. ЗВ’ЯЗОК: 

На ринку зв’язку працюють ВАТ „Укртелеком”, Північна філія ВАТ «Фарлеп-

Інвест», ТОВ «Голден Телеком» та інші оператори телефонного зв’язку. 

Станом  на 01.04.2016  загальна ємкість складає  150 тис. номерів.  

Відсоток  телефонізації  квартир  -  99,4%. 

Встановлено та працює 268 універсальних (міських, міжміських та міжнародних) 

таксофонів: карткових таксофонів типу «Телекарт 121» - 233 одиниці та 35  

комбінованих  таксофонів типу «Ротор 2000У». 

Населення  Оболонського району обслуговує 14 відділень зв’язку. За І квартал 2016 

року отримано доходів від наданих послуг населенню та організаціям на суму 7729,4 

тис.грн., що на 5,8 % більше, ніж І кварталі 2015 року. Доставлено 184,5 тис. примірників 

періодичних видань, 593,6 тис. простих листів та 108,3 тис. рекомендованих листів. 
 

14. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: 

Електропостачання Оболонського району здійснюється від  підстанцій 110/10 

кВт  «Куренівська», «Оболонь», «Кабельна» та «Мінська», далі через розподільчі 

пункти РП – 38, 422, 417, 217, 222, 162, 121, 122, 227, 271, 323, 215, 376, 309 і 

трансформаторні підстанції безпосередньо до споживачів. 



Теплопостачання установ, організацій Оболонського району здійснюється від 

СТ- 2 та ТЕЦ - 6 по 2 магістральних теплових мережах, від них через 189 

центральних теплових пунктів (бойлерів)  надається споживачам. 

Всього в Оболонському районі розташовано 90 котелень, з них: 

- 17 знаходяться в управлінні АЕК „Київенерго”; 

- 69 розташовано на підприємствах (в т.ч. 24 міні котельні); 

- 4  відомчих. 

На альтернативних видах палива (відходи твердої деревини, брикети, 

електроенергія) працюють котельні ВАТ Київський завод „Ріап”, ЗАТ «Протекон», 

ЗАТ «ДОК-7», ТОВ «Київське управління комплектації» санаторного комплексу 

«Пуща-Озерна» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» (частково) 

Окрім власних потреб, забезпечують теплопостачання інших споживачів відомчі 

котельні санаторного комплексу «Пуща-Озерна» (8 будинків), Центрального 

військового санаторію «Пуща-Водиця» (2 будинки) та комплексу відпочинку ДУС 

«Пуща-Водиця» (8 будинків). 

Газопостачання споживачів Оболонського району здійснюється від 2 об’єктів 

магістрального трубопровідного транспорту: 

- магістрального газопроводу «Київ-Брянськ» ДУ – 500; 

- магістрального газопроводу «Тула – Шостка – Київ» ДУ–700, ДУ–500 та 1 

об’єкту газопостачання – газорозподільчої станції  № 9 м. Києва. 

Станом на 01.04.2016 в управлінні освіти, управлінні охорони здоров’я, відділі 

культури – де є технічна можливість, встановлено та введено в експлуатацію усі із 

122 запланованих модульних індивідуальних теплових пунктів, що дає можливість 

заощаджувати до 30 % бюджетних коштів при сплаті за споживання теплової енергії, 

проведено ущільнення вікон, дверей  та встановлені рефлектори - радіатори. Завдяки 

встановленню та технічному обслуговуванню вузлів обліку та модульних тепло 

пунктів, сумарна економія коштів по сплаті за теплову енергію на об’єктах 

бюджетної сфери та КП УЖГ за І квартал 2016 року склала 311,9 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2016 року промисловими підприємствами району було 

виділено 708,4 тис. грн., що дало змогу заощадити 844,46 тис. грн. Економія паливо-

енергетичних ресурсів склала 0,119 тис. т. у. п. Впровадження заходів по 

енергозбереженню найбільш активно проводиться на ПАТ «Оболонь», АТ «Чинбар» 

та ТОВ «Перший трубний завод». 

Оснащено 581 (92,8 %) будинків комунальної власності району лічильниками 

холодної води, 236 будинків (37,7 %) – лічильниками гарячої води, 199 будинків 

(31,8 %) – лічильниками теплової енергії та 620 будинків (99 %) – лічильниками 

електроенергії.  

ЖБК: встановлено 102 (100%) лічильника холодної води, 65 (74,7 %) 

лічильників гарячої води, 96 (100%) лічильників теплової енергії та 102 (100 %) 

лічильників електроенергії.  

ОСББ: встановлено  15 (100%) лічильників холодної води, 11 (91,66 %) 

лічильників гарячої води, 15 (100%) лічильників теплової енергії та 15 (100 %) 

лічильників електроенергії.  

Відомчі: встановлено 11 (100%) лічильників холодної води, 7 (63,6 %) 

лічильників гарячої води, 1 (9,1%) лічильників природного газу, 8 (72,7 %) 

лічильників теплової енергії та 11 (100%) лічильників електроенергії.  



Інвестиційні будинки: встановлено 96 (100%) лічильників холодної води, 96 

(100 %) лічильників гарячої води, 20 (21,74%) лічильників природного газу, 96 (100 

%) лічильників теплової енергії та 96 (100%) лічильників електроенергії.  

Приватні будинки: встановлено 252 (100%) лічильників холодної води, 984 

(100 %) лічильників природного газу, 917 лічильників електроенергії (100%). 

По району заборгованість за спожиті енергоносії по всіх видах енергоносіїв, води 

та водовідведення складає 44,7 млн. грн. і збільшилась з початку року на 1,2 млн.грн.  
 

 15. ТОРГІВЛЯ: 

693 стаціонарних об’єктів торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих товарів; 

332 підприємства ресторанного господарства; 

632 об’єкти побутового обслуговування; 

11 ринків на 7647 торгових місць (площа 17,45 га); 

29 АЗС, 10 АГЗС; 

За І квартал 2016 року роздрібний товарообіг очікується до 3500 млн.грн. Обсяг 

реалізації побутових послуг очікується в сумі 75,0 млн.грн. 

За І квартал 2016 року відкрито: 

- супермаркет «АТБ» на просп. Оболонському, 52А; 

- супермаркет «Еко-маркет» на  просп. Оболонському, 29; 

- магазин непродовольчих товарів «Простор» на вул. Героїв Дніпра, 41; 

- ювелірний супермаркет на просп. Оболонському, 26; 

- магазин «Алло» на просп. Оболонському, 26. 

За І квартал 2016 року проведено 20 сільськогосподарських ярмарків, 

реалізовано 1579,9 тонн сільгосппродукції та інших продовольчих товарів. В 

районних ярмарках взяли участь 1512 сільгоспвиробників та товаровиробників з 

міста Києва, Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської,  Чернігівської  

Черкаської, Чернівецької, Сумської областей та інших регіонів України. 
 

 16. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: 

Станом на 01.04.2016 до Зведеного бюджету Оболонського району мобілізовано 

1774,7 млн.грн. (з врахуванням надходжень по підприємствах, які перейшли до СДПІ 

по роботі з ВПП), що на 26,02% більше, ніж за І квартал 2015 року. 

Податковий борг (недоїмка) по зобов’язаннях до Зведеного бюджету на 01.04.2016 

становить 477,4 млн.грн. без врахування підприємств, по яких порушено провадження у 

справі про банкрутство.  

На 01.04.2016 до Загального фонду бюджету міста Києва надійшло податків та 

зборів, зібраних на території Оболонського району на суму – 444713,0 тис.грн., що 

становить 142,0% до індикативного показника (313266,4 тис.грн.). 

Видаткова частина бюджету міста Києва по Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації за І квартал 2016 року виконана в сумі – 193 029,5 тис. грн., що 

становить 83,2 % до уточненого плану за І квартал 2016 року – 232 112,0 тис. грн. 

 

17. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
Показники 01.04.2015  01.04.2016  

Збір до Пенсійного фонду (млн.грн.) 3,46 2,56 

Обсяги виплат (млн.грн.) 517,2 540,92 

Кількість пенсіонерів (осіб) 84684 83831 

Недоїмка (млн.грн.) 11,44 8,21 

 

 



18. ОСВІТА: 

В Оболонському  районі налічується:   72 дошкільних заклади, в. т. ч.  

 комунальної власності району – 57,  

 відомчих – 3,  

 приватних – 8,  

 школи-дитячі садки комунальної форми власності – 2 

 школа-дитячий садок приватної форми власності – 1 

 НВК «Перша ластівка» – 1  

Дітей в них – 12043. 

16 загальноосвітніх навчальних закладів   класів – 476,  учнів –12270. 

3 початкові школи I ступеню     класів – 21,  учнів – 548, 

      з них: 1 спеціалізована школа     класів – 11,  учнів – 302. 

1 школа II-III ступеня       класів – 30,  учнів – 553. 

1 неповна середня школа I-II ступеня    класів – 9,   учнів – 155. 

11 спеціалізованих шкіл      класів – 312,  учнів – 8814. 

3 гімназії         класів – 64,  учнів – 1744. 

1 ліцей        класів – 44,  учнів – 1346. 

4 інтернати       класів – 72,  учнів – 666. 

1 гімназія-інтернат       класів – 10,  учнів – 142. 

3 школи-дитячі садки      класів – 17,  учнів – 419. 

7 приватних шкіл       класів – 95,  учнів – 918. 

Крім того, в районі працюють спортивні школи: 

ДЮСШ – «Зміна» по футболу    груп – 60,    дітей – 878. 

ДЮСШ – 13       груп – 51,   дітей – 603. 

КДЮСШ «Олімп»       груп – 43,   дітей – 552. 

ДЮСШ «Іппон»       груп – 42,   дітей – 472. 

Діють позашкільні заклади: 

ДОЕЦ       груп – 185,   дітей – 2570. 

ЦНТТМ «Сфера»      груп – 161,   дітей – 2153. 

ЦТДЮ        груп – 180,   дітей – 2559. 

КЮПД «Школа мужності»     груп – 25,   дітей – 305. 

Центр військово-патріотичного та фізичного виховання дітей та молоді «Єдність» 

        груп – 45,   дітей – 710. 

Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді груп – 68, дітей - 885. 

Середня заробітна плата працівників Оболонського управління освіти 

 

 

Назва посади 

Дошкільні 

навчальні заклади 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Загальноосвітні  

школи-інтернати 

Позашкільні 

навчальні заклади 

Середньомісячна 

з/пл. за І квартал 

2016р. (грн.) 

Середньомісячна 

з/пл. за І квартал 

2016р. (грн.) 

Середньомісячна 

з/пл. за І квартал 

2016р. (грн.) 

Середньомісячна 

з/пл. за І квартал 

2016р. (грн.) 

Директори 6038,90 6283,34 7568,67 5834,83 

Заступники  5969,17 7275,73 5543,09 

Вчителі  4882,67 5465,73  

Вихователі 3827,37 3820,27 4226,4  

Інші педпрацівники:  
Пед.організатори, практичні 

психологи, соціальні педагоги, 

асистенти вчителів, вчителі-

логопеди, музичні керівники, 

інструктори з фізкультури. 

 

4216,00 

 

3642,25 

 

4566,44 

 

3399,11 



 

19. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 

Мережа лікувально-профілактичних закладів району: 

3 комунальних некомерційних підприємств галузі «охорони здоров'я» районного 

підпорядкування: 

1. КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району (вул. 

Тимошенка, 14) обслуговує  320,2 тис. населення; 

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 

району (м. Київ, вул. Північна, 4а) - обслуговує 229,6 тис. населення; 

3. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського 

району (м. Київ, проспект Мінський, 8 ) - обслуговує 90,6 тис. населення; 

Пункти невідкладної медичної допомоги, які є структурними підрозділами 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» розташовані: 

1. Для дорослого населення на 5 бригад за адресою проспект Мінський, 8, та    вул. 

Тимошенка,14; 

2. Для дитячого населення 1,5 бригади за адресою вул. Вишгородська, 54 та    вул. 

Лайоша Гавро, 26 

2 стоматологічні поліклініки: 

1. ТМО «Київська стоматологія» у місті Києві (вул. Малиновського, 9-А) - 

потужність планова 531 відвідувань в зміну. 

2. Дитяча стоматологічна поліклініка ТМО «Київська стоматологія» у місті Києві 

(просп. Оболонський, 32-Д) - потужність планова 269 відвідувань в зміну. 

7 закладів галузі «Охорони здоров'я» міського підпорядкування :  

1. Київська міська клінічна лікарня №8 - ліжковий фонд складає 940 ліжок; 

2. Міська клінічна дитяча лікарня №1 - ліжковий фонд складає 450 ліжок; 

3. Київська міська шкірно-венерологічна лікарня - ліжковий фонд складає 250 

ліжок; 

4. Київська міська туберкульозна лікарня №2 (смт. Гостомель,) - ліжковий фонд 

складає 400 ліжок; 

5. Міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня - ліжковий фонд складає 130 

ліжок; 

6. Міський центр репродуктивної та перинатальної медицини - ліжковий фонд 

складає 115 ліжок; 

7. Міський клінічний шпиталь ІВВВ - ліжковий фонд складає 500 ліжок; 

Заклади галузі «Охорони здоров'я» відомчого підпорядкування розташовані в Пуща-

Водиці: 

Керівники гуртків    3241,32 

Спеціалісти: 
Медпрацівники, зав господар-

ством, секретарі-друкарки, 

бібліотекарі, лаборанти. 

2896,96 2688,20 2924,36 2278,39 

Інші працівники: 
Прибиральники, двірники, 

сторожі, гардеробники, кухарі, 

помічники вихователів, 

санітарки, підсобні робітники, 

комірники, робітники по 

обслуговуванню будівель.  

2053,94 1892,22 2064,25 1715,09 



1.Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення - 

ліжковий фонд складає  100 ліжок. 

2.Український госпiталь для воїнiв-iнтернацiоналiстiв «Лiсова поляна» - ліжковий 

фонд складає  220 ліжок. 

3.Міський центр реабілітації населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС - 

ліжковий фонд складає 250 ліжок (ремонт). 

Санаторно-оздоровчі заклади Пуща-Водиці: 

1. Центр медичної реабілітації та санаторій «Пуща-Водиця» МО України - 

ліжковий фонд складає 250 ліжок; 

2. Санаторій-профілакторій «Славутич» концерну АЛКОН НАН України - 

ліжковий фонд складає 156 ліжок; 

3. Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» Державного управління справами 

Президента України - ліжковий фонд складає 404 ліжка; 

4. ТМО «Санаторного лікування» - ліжковий фонд складає 100 ліжок; 

5. Дитячий санаторій «Ялинка» - ліжковий фонд складає 300 ліжок. 
В лікувально-профілактичних закладах району розгорнуто 149 ліжок денних 

стаціонарів.  
В лікувально - профілактичних закладах (КНП "Центр ПМСД №1", "Центр ПМСД 

№2", "КДЦ") працює 506 лікарів та 603 медичні сестри (фізичних осіб). 
 

20. КУЛЬТУРА: 

Близько 2000 дітей та підлітків отримують спеціалізовану мистецьку освіту у 6 

навчальних закладах:                         

4 дитячі музичні школи (№ 36, 37, 39, 40); 

1 дитяча художня школа № 3; 

1 дитяча школа мистецтв № 5. 

В районі функціонує 11 бібліотек (5 публічних і 6 – для дітей), 1 дитячий кінотеатр 

„Кадр”. 
 

21. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: 

Житловий фонд Оболонського району станом на 01.04.2016 налічує 994 житлові 

будинки, з них: 

-   614 од.  будинків  комунальної власності;     

-   87 будинків житлово-будівельних кооперативів,  

з них на самообслуговуванні  79 буд.;  

-   18 відомчих будинків; 

-   28 будинків ОСББ;  

-   92  інвестиційних будинки;  

-   143 приватних житлових будинки  загальною площею 12,2 тис.грн.; 

-   12 гуртожитків. 

В житлових будинках району експлуатується 2749 ліфтів, з них: відпрацювали 

термін експлуатації та потребують заміни – 1600. 

Протяжність внутрішньо квартальних проїздів складає 155,66 км, їх площа – 

753,7 тис.м
2
. 

На прибудинкових територіях знаходиться 395 дитячих та 136 спортивних 

майданчиків. 

Рішенням Київської міської ради №270/270 «Про удосконалення структури 

управління житлово-комунальним господарством міста Києва» у місті Києві 

запроваджено нову модель управління та обслуговування житлового й нежитлового 



фонду шляхом створення в кожному з десяти районів одного комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду».  

На виконання п.13 цього рішення в Оболонському районі здійснено 

реорганізацію шляхом злиття 3-ох комунальних підприємств з утримання житла 

району з 01 липня 2015 року новостворене комунальне підприємство приступило до 

виконання функцій по обслуговуванню житлового фонду, який був переданий до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

За січень-березень 2015 року підприємствами-перевізниками, які працюють в 

районі по вивозу побутового сміття та великогабаритних відходів (ВАТ 

«Київспецтранс», ТОВ «Володар Роз») вивезено 82,1 тис.м
3
, твердих побутових 

відходів та 6,25 тис.м
3
 великогабаритних відходів.  

Всього за січень – березень 2016 року надано послуг з утримання будинків, 

споруд і прибудинкових територій населенню на суму 41161,7 млн.грн., проведено 

робіт з поточного ремонту на суму 3,6 млн.грн., а саме: частковий ремонт покрівель, 

внутрішньо-будинкових мереж та електромереж будинків, ремонт ганків та сходових 

клітин до 2-го поверху. 

Рівень сплати за утримання будинків і прибудинкових територій  мешканцями,  з 

врахуванням сплати боргів, по Оболонському  району у січні – березні 2016 року 

склав 99,5%. Станом на 01.04.2016 заборгованість мешканців Оболонського району 

за спожиті послуги становить – 20073,0 тис.грн. Для зменшення цієї заборгованості  

до неплатників були вжиті наступні заходи: укладено 308 договорів на 

реструктуризацію боргу на суму 2660,6 тис. грн., підготовлено 240 судових наказів 

на суму 3 млн. 472 тис. грн., винесено 145 рішень суду про стягнення заборгованості 

на загальну суму 1857,3 тис. грн. 

В результаті проведеної роботи та вжитих заходів до боржників у січні – березні 

2016 року ними сплачено боргу на загальну суму 2 млн. 195 тис. грн.   

З метою реалізації Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VII «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках» (далі – Закон), 

який визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, 

регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав 

та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його 

утримання та управління та на виконання заходів загальнодержавної Програми 

реформування ЖКГ з метою створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) в будинках комунальної власності впродовж 2015 року проводилася 

та у січні – березні 2016 року продовжує проводитись системна роз’яснювальна 

робота серед жителів. Всього станом на 01.04.2016 в районі налічується 28 об’єднань. 

Середня заробітна плата по комунальним підприємствам станом на 01.04.2016 

Категорія працюючих Середня заробітна плата 1-го 

працюючого (грн.) 

Керівник, фахівець, службовець 5878 

Ремонтний робочий 4420 

Двірник 4078 

При цьому укомплектованість кадрами складає для категорій: 

Керівник, фахівець, службовець                  - 83 % 

Ремонтний робочий                                       - 95 % 

Двірник                                                           - 65 % 
 

 

 



22. ШЛЯХОВА МЕРЕЖА:  
На балансоутриманні ШЕУ знаходиться 132,29 км. вулиць та проїздів, площею 

2506,9 тис. м
2
,  з них: 

               тротуарів            –   756,3 тис. м
2
 

      доріг                   –   1750,6 тис. м
2
 

Підземних  переходів       –   32 од.  

Підпірних стін                          –   1664,1 п.м 

Направляючої огорожі     –  13342 п.м 

Колесовідбійної стрічки    –  21175 п.м 

Перильної огорожі                –  5042 п.м 

Зливосточної  мережі              –  83,3 км 

Насосні станції для перекачування  зливових  вод – 2 шт. 

На утримання об’єктів зовнішнього благоустрою за І квартал 2016 року 

підприємство отримало з бюджету 7265,0 тис. грн.  

Основні показники виконання виробничої програми за І квартал 2016 року: 

Основні завдання та заходи Од.вим. Кіл- ть тис. грн. 

Ремонт та утримання об’єктів зовнішнього 

благоустрою – всього: 

тис. грн.  7265,0 

 

Поточний (дрібний) ремонт шляхового покриття тис. м
2
 2,3 567,3 

Прибирання доріг тис. грн. 2178,1 6679,6 

В т.ч. утримання доріг та тротуарів в осінньо-

зимовий період 
тис. грн. 1917 810,9 

Очищення оглядових та зливоприймальних колодязів шт. 217 12 
 

23. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 

Водні об’єкти на території Оболонського району займають 1091 га, що складає 

10% від загальної площі.   

На території району знаходиться 21 водний об’єкт, в тому числі: р. Дніпро з 

затоками – Волковата, Собаче гирло, Наталка, Верблюд; р. Сирець; 1 струмок; 1 

канал; 13 водоймів. 

Зонами відпочинку є затоки р. Дніпро «Собаче гирло» та «Верблюд»; озера 

«Центральне»,  «Редьчине»,  «Вербне»; озера Пущі-Водиці. 

Озеро Вербне в 1994 рішенням Київради (№14 від 17.02.94)  було оголошено 

іхтіолого-ботанічним заказником. В озері зустрічається папороть сальвінія плаваюча 

– вид, занесений до Червоної книги України. Також тут нараховується більше 20 

видів риб озерно-річкового комплексу. 

На території Оболонського району знаходяться:  

1. Заказник державного значення „Пуща - Водицький лісопарк” ; 

2. Ландшафтний заказник місцевого значення „Пуща –Водиця ; 

3. Межигірсько -  Пуща – Водицький  лісовий заказник місцевого значення. 

4. Озеро Вербне – іхтіолого-ботанічний заказник. 

5. Лісовий заказник місцевого значення «Межигірське». 

6. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – віковий дуб «Бай-Бай». 

7. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – колекція лісовода Вінтера. 

8. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Царський дуб». 

9. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Куренівські тополі». 
 

 

 



24. ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ: 

Загальна площа зелених насаджень району становить 2016,6 га, підпорядковано 

КП УЗН району – 561,30 га.  

На утриманні КП УЗН Оболонського району знаходяться:  

Парки культури та відпочинку            – 11,92 га 

Парки відпочинку                                 – 89,10 га 

Спеціалізований парк                           – 34,69 га 

Сквери                                                    – 153,13 га 

Проспекти, бульвари, бульварні зони – 47,71 га 

Транспортні розв’язки                          – 17,30 га 

Насадження вздовж вулиць                 – 100,36 га 

Впорядковані зелені насадження загального користування – 105,09 га                                     

        Основні показники виконання виробничої програми (на 01.04.2015): 

№ Найменування робіт Од.вим. Факт  

ОЗЕЛЕНЕННЯ  

1 Ремонт газонів  шт. 1,42 

ДОГЛЯДНІ РОБОТИ  

1 Формовочна і санітарна обрізка дерев, фарбування зрізів тис. шт. 6,2 

2 Догляд за доріжками га 6,87 

3 Санітарна очистка газонів з врах. крат. га 132 

4 Щоденне прибирання газонів та набережної р. Дніпро га 143 

5 Зняття сухих та аварійних дерев шт. 105 

6 Очищення дерев від омели  шт. 290 

7 Догляд за трояндами т. шт. 20,6 

8 Вивіз сміття, гілля, опалого листя, порубочних залишків шт. 820 

9 Догляд за кущами – формовочна обрізка м/п 48,5 

10 Кронування дерев м
3
 80 

11 Догляд за живоплотом т. шт. 2360 

12 Зняття напливів піскосуміші з газонів га 1,42 

У І кварталі 2016 року працівники КП УЗН району активно проводили роботи по 

прибиранню снігу з доріжок на підпорядкованих підприємству територіях та 

зупинках громадського транспорту. Виконувались щоденні роботи по санітарному 

прибиранню об'єктів благоустрою. В теплично-парниковому господарстві закладено 

на вирощування квіткова продукція як килимових, однорічних квітів, так і вазонної 

продукції для влаштування вертикального озеленення в скверах та парках району. На 

відкритому ґрунті підприємства власними силами вирощується посадковий матеріал 

хвойних та декоративно-листяних кущів. 
 

25. ОРЕНДА: 
     Показники Од. виміру І кв. 2015 

року 

 І кв. 2016 

року 

Нежитлова площа комунальної власності територіальної громади 

Всього на балансі, в тому числі: тис.кв.м 627,2 629,4 

комунальні підприємства району тис.кв.м 67,4 66,2 

районне управління освіти тис.кв.м 524,9 524,9 

інші установи району тис.кв.м 34,9 38,3 

Нежитлова площа, яка здається в оренду, всього, в тому числі: тис.кв.м 62,4 62,5 

комунальні підприємства району тис.кв.м 24,6 23,8 

         з них : комерційним організаціям тис.кв.м 10,1 9,3 

бюджетним організаціям тис.кв.м 14,5 1,0 

районне управління освіти тис.кв.м 30,1 31 



з них  комерційним організаціям у т.ч. погодинно тис.кв.м 16,0 14,8 

бюджетним організаціям  тис.кв.м 14,1 5,0 

інші установи району тис.кв.м 7,7 7,7 

Кількість орендарів, всього, в тому числі: од. 497 585 

комунальні підприємства району од. 327 399 

районне управління освіти од. 139 153 

інші установи району од. 31 33 

Одержано орендної плати за здачу в оренду нежитлової 

площі, всього,  в тому числі: 
тис.грн. 2450,0 3154,6 

комунальні підприємства району тис.грн. 1700,0 2191,3 

районне управління освіти тис.грн. 450,0 466,9 

інші установи району тис.грн. 300,0 496,4 

Середній розмір орендної плати за 1 кв.м. нежитлової площі 

комунальні підприємства району грн. 47,0 245,38 

районне управління освіти грн. 15,7 10,52 

інші установи району грн. 61,8 25,50 
 

 

26. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС: 

     Станом на 01.04.2016 зареєстровано 8743 постраждалі особи, з них дітей -  905. 

     У І кварталі 2016 року видано путівок на санаторно-курортне лікування – 27. 
 

27. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ: 

Мережа спортивних об’єктів району складає 504 спортивних споруди, у тому числі:  

Стадіони 3 

Спортивні майданчики 220 

Футбольні поля 9 

Футбольне поле зі  штучним покриттям - 

Спортивні зали 64 

Стрілецькі тири 31 

Гімнастичні містечка 22 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 130 

Яхт-клуб 1 

Гольф-клуб 1 

Плавальні басейни 3 

Водно – спортивна база 4 

Кінно-спортивна база 1 

Споруди зі штучним льодом 4 

Боулінгклуби 2 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 9 

Кількість дітей, що займається в ДЮСШ, СДЮШОР, тис.осіб 3,228 

Займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, тис.осіб 43,095 
   

Працює 4 підліткових клубів спортивної спрямованості та 5 різнопрофільних 

підліткових клубів з наявністю секцій по видах спорту фізкультурно-оздоровчого 

спрямування.  

Загалом в районі існує і розвивається 54 види спорту. 

Протягом І кварталу 2016 року проведено 3 спортивно-масові заходи. 
 

 

 

 



28. ГРОМАДСЬКА  БЕЗПЕКА: 

 зареєстровано розкрито 

Всього злочинів  2975 274 

Тяжкі та особливо тяжкі злочини 685 86 

Навмисні вбивства 5 4 

Навмисні ТТУ 3 1 

Навмисні ТТУ зі смертельними наслідками 0 0 

Зґвалтування (з замахами) 0 0 

Розбійні напади 3 1 

Пограбування 143 25 

Вимагання 0 0 

Крадіжки, у т.ч. 1806 106 

З квартир 135 3 

Кишенькові 271 3 

З автотранспорту 405 7 

Шахрайства 365 7 

Хуліганства 15 1 

Незаконний обіг зброї, боєприпасів 12 4 

ДТП зі смертельними наслідками 6 1 

Незаконне заволодіння автотранспортом 53 2 

Незаконне позбавлення волі або викрадання людини 1 0 

Незаконний обіг наркотиків 64 15 

З них, збут 3 0 

Злочини в сфері господарської діяльності 12 5 

Злочини у сфері службової діяльності 37 27 

У тому числі хабарництво 0 0 

Злочини у сфері використання бюджетних коштів 0 0 
 

29. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ: 

В районі існує 131 структурне утворення політичних партій, 528 громадських 

організацій місцевого (районного) рівня та 228 благодійні організації.  

Релігійна ситуація: 68 релігійна організація, що представляє 20 релігійних 

конфесій, течій та напрямків.   

 

____________________ 


