
 «Про підсумки реконструкції парку «Оболонь» в урочищі Наталка» 

Відповідно до програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік передбачена ІІ черга реконструкції парку відпочинку Оболонь в урочищі 

Наталка Оболонського району м. Києва. 

Згідно даної програми на території  парку заплановано та проведено  ряд 

наступних видів робіт: 

 

- будівництво вхідної групи та стаціонарної громадської вбиральні; 

-прокладання кабелю та будівництво системи  освітлення та 

електропостачання; 

- монтаж системи автополиву для газонів; 

- завершення мощення доріжок; 

- встановлення альтанок та оглядових майданчиків; 

- розміщення відеокамер; 

- встановлення сучасних вдосконалених  урн для сміття. 

- влаштування фундаменту вхідної групи та центральної алеї 

-монтажу стін основних споруд парку (гром. вбиральні та господар. споруд) 

- ландшафтної реконструкції 

-  облаштування оглядових майданчиків та альтанок 

- прокладання технічних систем поливу 

- прокладання кабельної мережі для забезпечення енергопостачання парку. 

 

Підготовчі роботи по очистці зон зелених насаджень для продовження 

реконструкції парку розпочались задовго до підписання розпорядження щодо 

продовження реконструкції території парку.   

Завдяки активній позиції та підтримці підрозділів КО «Київзеленбуд», 

Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації, підрядників та 

будівельників, просто небайдужих мешканців міста і району, які долучились до 

робіт з реконструкції парку та внесли свою частинку допомоги,  встигли у 

найкоротші терміни привести парк у зразковий стан та, власне, провести 

заплановане на День Києва його урочисте відкриття!  

Для підготовчих робіт вертикального ландшафтного планування було 

переміщено понад 2 000 тонн рослинного грунту та піску. Висаджено понад 60 

дерев (листяні та хвойні дерева: ялини, липи, сакури, горобина та інші), понад 

2500 кущів (серед них бірючина, бересклет, спірея Бумальда, барбарис Тунберга, 

дерен, ялівець козаціький, гортензія, піроканта, вейгели, троянди  тощо), квітів 

багаторічників близько 1000 шт. (лілейники, іриси, очиток видний, декоративні 

злакові трави, гейхери), однорічників понад 300 тисяч шт.(петунії, сурфінії, 

чорнобривці, цинерарії, бегонії, колеус тощо). 

В цілому ж влаштовано понад 5 га газонів, та понад 0,7 га зручних сучасних 

паркових доріжок  із ФЕМ-покриття. У протилежних точках парку зведено три 

величні альтанки із неймовірними краєвидами на річку Дніпро та мости через неї. 

Облаштовані зони для спортивного дозвілля відвідувачів парку: найбільший 

спортивний комплекс воркаут в Україні, та футбольне міні-поле. Для найменших 

діток на території парку облаштований дитячий майданчик з ігровим 

обладнанням у формі корабля. Для безперебійного поливу зелених насаджень 

влаштовано поливо-зрошувальну мережу.  



З метою забезпечення найбільш комфортного та безпечного перебування у 

парку у будь-яку пору року, дня і ночі встановлені сучасні опори освітлення із 

енергозберігаючими вуличними світильниками. Наявність у парку велосипедних 

доріжок та паркувальних майданчиків для велотранспорту надає свободи 

переміщення та можливість зробити паузи на відпочинок або фізіологічні 

потреби, попередньо «припаркувавши» свого «коня у надійному місці». Стійки 

для паркування велосипедів-самокатів (у вигляді велосипедів) не лише зручні, 

солідні та надійні у використанні, вони також є декоративним елементом 

оздоблення парку. Системи відеоспостереження, встановлені в людних місцях – 

це безпека відпочиваючих та гарантія збереження транспортних засобів, тих же 

велосипедів. 

На території парку збудована стаціонарну громадську вбиральню, яка 

відповідає санітарним вимогам та є зразком для наслідування у інших парках та 

скверах міста. Забезпечення гідних та комфортних умов життя — одне з 

найважливіших завдань сучасного міста.   
№ Найменування робіт  2016 2017 Всього 

1 Влаштування доріжок із ФЕМ-

покриття 

4 464 м2 2188,6 м2 6 652, 6 м2 

2 Ремонт проїжджої частини із 

асфальтового покриття 

577 м2   

3 Влаштування пандуса (спуск схил) 59,4 м2   

4 Влаштування підпірної стінки 36 м.п.   

5 Влаштування сходів до р.Дніпро 1 шт.   

6 Встановлення лав 14 шт. 30 шт. 44 шт. 

7 Встановлення урн  20 шт. 27 шт. 47 шт. 

8 Посадка дерев 50 шт. 62 шт. 112 шт. 

9 Посадка кущів 415 шт. 2665 шт. 3080 шт. 

10 Влаштування газонів 4191 м2 40697 м2 44888 м2 

11 Встановлення альтанок з 

огорожами та майданчиками із 

ФЕМ-покриття 

 3 шт., 

151,4 м2 ФЕМ 

 

12 Влаштовано освітлення  101 опора (146 

світильників) 

 

13 Влаштована поливо-зрошувальна 

система 

   

14 Реконструкція трансформаторної 

підстанції 

 1 шт.  

15 Влаштовано майданчик для міні-

футболу 

 1 шт.  

16 Влаштовано майданчик воркаут  1 шт.  

17 Влаштовано підпірні стінки  43 м.п.  

18 Влаштована вхідна група  1 шт.  

19 Будвіництво сучасної вбиральні  1 шт.  

20 Встановлення дит.майданчика 1 шт.   

21 Влаштування декоративних 

елементів 

3 шт.   

22 Конструкція для вертикального 

озеленення 

1 шт.   

 


