
 
 
Благоустрій 
 

 Відділ контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища, відповідно до покладених на нього завдань, у 2016 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 2016 рік: 

- виявлено загальну кількість порушень правил благоустрою – 3249, із них 

усунуто – 3127. 

За поточний період 2016 року,  проведеною  роботою, шляхом 

самовивозу,  власниками та силами КП "Київблагоустрій" було демонтовано 

110 тимчасових споруд. Районним  адміністраціям  в 2016 р. кошти з 

міського бюджету не виділялись на проведення  робіт з демонтажу 

тимчасових споруд. 

           Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

районі  на території ринків ЗАТ «Ринок «Оболонь», ТОВ «Ринок «Полісся» 

та ТОВ «Ринок «Бережанський» організовано та запропоновано соціальні 

місця для продажу продовольчих товарів.  

          Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

проведено організаційні заходи щодо приведення до належного санітарного 

стану засмічених територій, та  ліквідовано навали  побутового сміття  за 

наступними адресами: вул. Майорова,8;   вул. Полярна,10;  вул. Дехтяренка;  

вул. Дибенка;  прилегла територія до затоки «Вовкувата»;  прилегла 

територія до затоки «Верблюд»;  пр. Московський, 26-28;   вул. Добринінська 

(під мостом); відкоси біля  зупинки електрички «Вишгородська»;                

вул. Резервна;  вул. Лугова. 

Працівниками відділу проводились перевірки відновлення благоустрою 

відповідно до аварійних контрольних карток та планових контрольних 

карток, виданих Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища. За 2016 рік у відділі контролю за благоустроєм 

Оболонського району закрито 219 аварійних контрольних карток  та 27 планових 

контрольних карток.  

В рамках загальноміської програми  «Чисте місто» територію району 

поділено та закріплено за відповідальними головними спеціалістами відділу 

про що внесено відповідну інформацію на сайт Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища. 
 

 
Екологія 
 



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 2016 роком очікується зменшення 

викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємств 

Оболонського району більше ніж на 5 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 2 постах - №№ 17, 21, які знаходяться 

на  просп. Оболонському та 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 просп. С. Бандери.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, 

підприємствами Оболонського району на 2017 рік заплановано ряд заходів на 

загальну суму більше 2,3 млн.грн (власні кошти підприємств) для 

реконструкції діючого обладнання та впровадження маловідходних 

технологій, спрямованих на зменшення антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище.  

Протягом 2016 року підприємствами району виконувалися роботи з 

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

«Вінді» І етап затрачено 50,0 тис.грн.; проведено режимно-налагоджувальні 

роботи парового котла на загальну суму 25,0 тис.грн., а також здійснено 

перевірку стану димоходів двох парових котлів на загальну суму 7,0 тис.грн.; 

ПАТ «Оболонь» – здійснювався контроль за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на що було витрачено 8,33 

тис.грн.; проведено інвентаризацію, розробку (коригування) нормативних 

розрахунків та документів щодо обґрунтування обсягів викидів шкідливих 

речовин в атмосферне повітря з  включенням новостворених джерел викидів 

на загальну суму 79,53 тис. грн.; ТОВ „ Бетон Комплекс” – здійснено заміну 

картриджів очистки повітря на силосних відсіках на загальну суму 110,4 

тис.грн.; ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» – здійснено контроль 

за дотриманням нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин, перевірено ефективність пилогазоочисних установок на суму 2,5 

тис.грн.; ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» – проведено контрольні заміри 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на загальну суму 5,5 

тис. грн.; ДП «Київська офсетна фабрика» – проведено контрольні заміри 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, перевірено 

ефективність пилогазоочисних установок на загальну суму 5,9 тис.грн.; ТОВ 

«Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» – проведено заміну фільтруючих картриджів 

SILOTOP на складі цементу на загальну суму 12,31 тис. грн.; ПАТ «ЕЛПО» - 



здійснено прочистку витяжної вентиляційної системи на суму 3,0 тис.грн.; 

ТОВ «Перший трубний завод» - перевірено ефективність газоочисних 

установок, здійснено їх ремонт та чистку на загальну суму 4,5 тис. грн. 

З метою охорони водних ресурсів району та зменшення в місту 

забруднюючих речовин у р. Дніпро підприємствами району виконано 

наступні заходи: ПАТ «Оболонь» - здійснювався лабораторний контроль за 

якістю підземних та зворотних вод  4,25 тис.грн., облаштовано обладнання 

очистки дощового стоку на суму 903,5 тис.грн.; ПАТ «Київська поліграфічна 

фабрика «Зоря» – прочищено систему каналізації та жироуловлювачів на 

суму 33,5 тис.грн., проведено заміри стічних та зливових стоків підприємства 

на загальну суму  13,2 тис. грн.; ДП «Київська офсетна фабрика» – проведено 

контрольні заміри стічних вод підприємства після прочистки системи 

каналізації на загальну суму  11,0 тис.грн.; ПАТ «Лінде Газ Україна» – на 

проведення контролю, очистки каналізаційних мереж та колодязів зливових 

стоків на витрачено на загальну суму 32,65 тис.грн.; ПАТ «ЕЛПО» - 

впроваджено систему зворотного водовикористання   на суму 10,0 тис.грн, 

здійснено прочистку каналізаційної мережі на суму 10,9 тис.грн. 

Використання водних об’єктів району досить різноманітне - для 

рекреації, 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. 

 

 


