
П А С П О Р Т 

Оболонського району станом на 01.07.2021 
 

1. АДРЕСА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: 

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

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

     e-mail: rda@obolonrda.gov.ua 
 

2. ПЛОЩА, яку займає Оболонський район – 10,86 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 388 осіб, з них посад державних службовців – 377. 

Укомплектовано – 357 посад, з них посад державних службовців 346. 
 

5. НАСЕЛЕННЯ: 

317, 3 тис.осіб, або 10,7% населення Києва (статистична інформація на 01.06.2021).  
 

6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: 

На 01.07.2021:  

- пропозиція робочої сили – 5459 осіб, мали статус безробітного – 4110 осіб; 

- працевлаштовано 751 особа зі статусом безробітного і 57 облікованих осіб до 

надання статусу безробітного. 
  

7. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: 

Кількість великих промислових підприємств Оболонського району –   165 

статистичних одиниць. 

Обсяг реалізованої товарної продукції за січень-червень 2021 року 

становить 7132,7 млн грн. 
   

8. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: 

У січні-червні 2021 року згідно з чинним законодавством готувалися 

матеріали та документація для проведення відкритих торгів і допорогових 

закупівель по об’єктах капітальних вкладень, передбачених на 2021 рік 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки. 

По об’єкту «Будівництво пішохідного мостового переходу між  

Оболонською набережною та островом Оболонський в Оболонському районі 

м. Києва», відповідно до отриманого дозволу на будівництво від 26.01.2021 

№ КВ012210125264, розпочато будівельно-монтажні роботи з влаштування 

другої опори мостового переходу. 

По об’єкту «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в 

напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі м. Києва» в січні-червні    

2021 року освоєно 883,6 тис. грн. Отримано: висновки містобудівного та 

міського земельного кадастру; містобудівні умови та обмеження для 

проєктування. Проведено: торги по допороговій процедурі на проєктування 

мостового переходу; торги по допороговій процедурі на проведення 



інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних та інженерно-геодезичних 

вишукувань; роботи та отримано геодезичну зйомку М1 : 2000. Проводяться 

проєктні роботи, виконано стадію «П». Отримано експертний звіт від 

31.05.2021 №00-197/01-21 ДП «Укрдержекспертиза». Проведено процедуру 

закупівлі на визначення генпідрядника. 

Проведено роботи по капітальному ремонту елементів благоустрою на 

вул. Озерній в Оболонському районі м. Києва на реалізацію громадського 

проєкту № 966 «Продовження робіт зі створення скверу на вул. Озерній в 

Оболонському районі м. Києва». 

Розпочато капітальний ремонт з облаштуванням елементів благоустрою 

на реалізацію громадського проєкту № 1139 «Благоустрій території між 

будинками № 5 та № 7 по вул. Юрія Кондратюка в Оболонському районі». 
 

9. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: 

Забезпечено функціонування районного управління (Центру) надання 

адміністративних послуг (далі - Центр).  

Протягом січня-червня 2021 року Центром було зареєстровано 31046 

адміністративних справ, з них: 

- архівного сектору – 73; 

- «єМалятко» – 96; 

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру  про земельну ділянку – 796;  

- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно – 403;  

- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (ОСББ) – 16;  

- надання послуги при народженні дитини – 2; 

- відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – 

2701; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – 18142; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – 24; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – 18; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – 31; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – 74; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  – 26; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – 83; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  – 35; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – 45; 



- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – 42; 

- відділу молоді і спорту Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 7; 

- відділу обліку та розподілу житлової площі Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації –  3; 

- відділу обліку та розподілу житлової площі Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації –  2; 

- відділу обліку та розподілу житлової площі Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації –  1; 

- відділу обліку та розподілу житлової площі Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації –  280; 

- відділу обліку та розподілу житлової площі Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації –  1; 

- відділу приватизації державного житлового фонду (УЖГ) Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації  – 1; 

- відділу приватизації державного житлового фонду та сприяння створення 

ОСББ управління житлово-комунального господарства Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації – 288; 

- відділу  з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації – 4; 

- відділу  з питань майна комунальної власності та приватизації державного 

житлового фонду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – 1; 

- відділу приватизації державного житлового фонду та сприяння створення 

ОСББ управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації – 6; 

- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у місті Києві – 1; 

- Головного управління Держгеокадастру у м. Києві – 71; 

- Головного управління Держпраці у Київській області – 97; 

- Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві – 30; 

- Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській 

області – 29; 

- Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) – 29; 

- Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) – 786; 

- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) – 58; 

- Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 36; 

- Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 51; 

- Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 6; 

- Державної архітектурно-будівельної інспекції України – 3; 

- Київської міської ради – 10; 



- Київського міського центру зайнятості – 308; 

- Оболонського районного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у місті Києві – 3; 

- Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального 

управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській 

області – 5501;  

- служби у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації – 2;  

- служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 1;  

- служби у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 3;  

- служби у справах дітей та сім’ї Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 606;  

- служби у справах дітей та сім’ї Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 1;  

- служби у справах дітей та сім’ї Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 1;  

- служби у справах дітей та сім’ї Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації – 2;  

- Територіального сервісного центру № 8043 регіонального сервісного 

центру МВС в місті Києві – 35; 

- Управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 4;  

- Управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 28; 

- Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) – 73;  

- Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації  – 1; 

- Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації  – 59; 

- Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України – 

10. 
 

10. ТРАНСПОРТ: 

5 трамвайних,  14 тролейбусних  маршрутів, 11 автобусних  маршрутів. 

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

30 гаражно-будівельних кооперативів, 20 автокооперативів по експлуатації 

відкритих автостоянок, 2 багатоповерхові кооперативні автостоянки: «Дніпро» 

та «Схід», 27 підземних паркінгів. 

37 АЗС; 25 АГЗП. 
 

11. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: 

Одним з найбільш ефективних способів економії коштів за спожиті 

енергоносії в бюджетних організаціях і житловому фонді є встановлення 

приладів обліку. На 01.07.2021 в управлінні освіти, закладах  охорони 

здоров’я, відділі культури району, де є технічна можливість, встановлено 122 

модульних індивідуальних теплових пунктів, що дає можливість 



заощаджувати до 30% бюджетних коштів при сплаті за споживання теплової 

енергії. В навчальних закладах управління освіти проводиться заміна 

застарілих типів світильників на нові – енергозберігаючі світлодіодні 

світильники, які регулюють і забезпечують оптимальне освітлення приміщень 

в залежності від рівня зовнішнього освітлення. Економія спожитої 

електроенергії при цьому, складає 45-50% в порівнянні зі звичайними 

лампами. Лічильники холодної води, газу, електричної та теплової енергії 

встановлені практично у всіх установах, що фінансуються з районного 

бюджету, що дозволяє проводити розрахунки з КП «Київтеплоенерго» за 

спожиті енергоносії згідно з показаннями приладів, а не за договірними 

навантаженнями.  
 

12. ТОРГІВЛЯ: 

Торговельне обслуговування населення Оболонського району 

здійснюють: 758 стаціонарних магазинів з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів, 360 підприємств громадського харчування, 674 

підприємства побутового обслуговування, 8 підприємств ринкової мережі. 

У січні-червні 2021 року відкрито: непродовольчий магазин «ІКЕА» 

(просп. Степана Бандери, 36); три продовольчі магазини: ТОВ «Новус»        

(вул. Богатирська, 20), два магазини «ТРАШ» (вул. Полярна, 8 і                   

просп. Героїв Сталінграда, 34); чотири заклади ресторанного господарства        

ППІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД» по просп. Степана Бандери, 36-б; кафе 

магазин «Gastro Family Market» по просп. Героїв Сталінграда, 16-б; кафе-

магазин по просп. Оболонському, 26; кафетерій «Львівські круасани» по   

просп. Оболонському, 22. 

У січні-червні 2021 року проведено 13 сільськогосподарських ярмарків з 

продажу продовольчої продукції. 

У період локдаунів не відкривалися нові заклади торгівлі та не 

проводилися сільськогосподарські ярмарки. 
 

13. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: 

На 01.07.2021 по Оболонському району із загального фонду бюджету 

міста Києва було профінансовано 1240058,6 тис. грн, що становить 52% від 

запланованої річної суми. Серед основних бюджетних напрямків:                

освіта – 1099314,0 тис. грн (52%), соціальний захист – 13446,0 тис. грн (46%), 

культура – 12034,1 тис. грн (47%), фізична культура – 18488,1 тис. грн (53%), 

житлово-комунальне господарство – 35183,8 тис. грн (44%). 

Із спеціального фонду бюджету міста Києва (бюджет розвитку) 

профінансовано 68786,3  тис. грн (19% від запланованої річної суми). 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2021-2023 роки на 2021 рік передбачено фінансування по галузі «Капітальні 

вкладення» 27000,0 тис. грн. Департаментом фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 

01.07.2021 профінансовано 883,6 тис.грн. Касові видатки 883,6 тис. грн. 
 

14. ОСВІТА:  

В Оболонському  районі налічується: 84 дошкільні заклади, в т.ч.: 

комунальної власності району – 58,  відомчих – 3, приватних – 21,  НВК 

комунальної форми власності – 2. Дітей в них – 10903. 



64 заклади загальної середньої освіти в т.ч.:  9 шкіл – навчально-виховні 

комплекси, спеціалізованих шкіл – 11, 15 шкіл – І-ІІІ ступенів, 1 школа з 

різними формами навчання ІІ-ІІІ ступеня, 2 школи – І ступеня, 1 школа –                 

І-ІІ ступеня, школа-дитячий садок І ступеня – 1, 2 санаторні школи-інтернати           

І-ІІ ступенів, 2 спеціальні школи-інтернати; 20 приватних закладів загальної 

середньої освіти. Дітей в них – 32666. 

Діють 7 позашкільних закладів освіти: 

Дитячий оздоровчо-екологічний центр, Центр військово-патріотичного та 

фізичного виховання дітей та молоді «Єдність», Центр творчості дітей та 

юнацтва, Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Центр науково-

технічної творчості молоді «СФЕРА», позашкільний навчальний заклад Клуб 

військово-патріотичного виховання «Школа мужності», Центр фізкультурно-

спортивного напряму «Іппон». 

3 Дитячо-юнацькі спортивні школи: ДЮСШ з футболу «Зміна», ДЮСШ 

№13, КДЮСШ «Олімп». 
 

15. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 

Мережа закладів охорони здоров’я району включає три комунальних 

некомерційних підприємства районного підпорядкування: 

1. КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району міста 

Києва (вул. Тимошенка, 14). Надає консультативну медичну допомогу          

318 509 особам. Розгорнуто 35 ліжок денного стаціонару. 

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

району міста Києва (вул. Північна, 4-а). До складу центру входить 5 філій, в 

яких розташовано 18 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини, з 

яких 5 відокремлених. Надає первинну медичну допомогу 227 530 особам. 

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

району міста Києва (просп. Мінський, 8). Надає первинну медичну допомогу  

90 607 особам. 
В КНП «Центр ПМСД №1», КНП «ЦПМСД № 2» КНП «КДЦ» станом на 

01.07.2021 працюють  394 лікаря та 428 медичних сестер.  
        За січень-червень 2021 року первинну лікарську допомогу отримали 
291079 осіб, вторинну амбулаторну – 234449 осіб. 

На території Оболонського району розташовані:  

Дві стоматологічні поліклініки підпорядкування Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації: 

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

потужність планова 531 відвідування у зміну. 

2. КНП «Київська стоматологія» філія 2 лікувальний підрозділ Оболонського 

району міста Києва (просп. Оболонський, 32-Д) потужність планова 269 

відвідувань у зміну. 

  Стаціонарні заклади підпорядкування Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації:  

1. КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» - ліжковий фонд складає      

870 ліжок; 

2. КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» - ліжковий фонд 

складає 470 ліжок; 

3. КНП «Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня» - ліжковий 

фонд складає 250 ліжок; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


4. КНП «Київська міська туберкульозна лікарня № 2» (смт. Гостомель) - 

ліжковий фонд складає 400 ліжок; 

5. КНП «Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня» - ліжковий 

фонд складає 130 ліжок; 

6. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини - 

ліжковий фонд складає 115 ліжок; 

7. КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» - ліжковий 

фонд складає 500 ліжок.  

8. КНП «Київський міський центр радіаційного захисту населення м. Києва від 

наслідків Чорнобильської катастрофи», ліжковий фонд складає 250 ліжок 

(ремонт). 

Заклади охорони здоров'я підпорядкування Міністерства охорони 

здоров’я України,  що розташовані в Пуща-Водиці: 

1. Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного 

захисту населення Міністерства охорони здоров’я України» - ліжковий фонд 

складає 100 ліжок; 

2. Державний заклад «Український госпiталь для воїнiв-iнтернацiоналiстiв 

«Лiсова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» ліжковий фонд 

складає 220 ліжок. 

 Санаторно-оздоровчі та реабілітаційні заклади відомчого 

підпорядкування, що розташовані в Пуща-Водиці: 

1. Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща-Водиця»  

Міністерства оборони України - ліжковий фонд складає 250 ліжок; 

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

ліжковий фонд складає 156 ліжок; 

3. Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» відомчого підпорядкування 

Державному управлінню справами - ліжковий фонд складає 404 ліжка; 

4. ТМО «Санаторного лікування» у м. Києві: дитячі спеціалізовані санаторії 

«Салют»,  «Лісова поляна», «Ялинка» (ліжковий фонд складає 300 ліжок). 

5. Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»» - 

ліжковий фонд складає 1050 ліжок. 
 

16. 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”. 
 

17. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: 

Житловий фонд Оболонського району станом на 01.07.2021  налічує: 

-   623 од.  будинків  комунальної власності; 

-   11 відомчих будинків; 

-   99 інвестиційних; 

-   143 приватних житлових будинків; 

-   11 гуртожитків; 

- зареєстровано 90 об’єднань ЖБК; 



- зареєстровано 81 ОСББ. 

В житлових будинках району експлуатується 2830 ліфтів, з них:  

відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни  понад  1600. 

Протяжність внутрішньо квартальних проїздів складає 155,66  км, їх 

площа – 753,7 тис.кв.м. 

Всього за січень-червень 2021 року надано послуг з утримання будинків, 

споруд і прибудинкових територій населенню на суму 78,48 млн грн,  

проведено робіт з поточного ремонту на суму 5,79 млн грн. 

Рівень сплати за утримання будинків і прибудинкових територій  

мешканцями,  з врахуванням сплати боргів, по Оболонському  району у січні – 

94,4 %; лютому – 87,8 %; березні – 97,7 %; квітні – 91,8 %; травні – 91,6 %; червні 

– 84,5 %. 

Для  зменшення  заборгованості мешканців за спожиті послуги з 

утримання житлових будинків та прибудинкової території  серед населення  

постійно проводиться роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідність 

своєчасної оплати та погашення заборгованості, яка може призвести до 

погіршення якості надання відповідних послуг, а також накопичення 

заборгованості перед обслуговуючими організаціями, які надають дані послуги. 

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 проводиться системна роз’яснювальна робота 

серед жителів. На 01.0472021 в районі налічується 81 об’єднання.   

Середня заробітна плата по комунальним підприємствам станом на 01.07.2021: 

Категорія працюючих Середня заробітна плата      

1-го працюючого (грн.) 

Керівник, фахівець, службовець 17776 

Ремонтні робітники 12360 

Робітники з комплексного прибирання та 

утримання будинків з прилеглими територіями 

9748 

При цьому укомплектованість кадрами складає для категорій: 

Керівник, фахівець, службовець - 84 %; 

Ремонтні робітники - 72 %; 

Робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими 

територіями - 61 %. 
 

18. ШЛЯХОВА МЕРЕЖА:  
На  01.07.2021 на балансі КП «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського 

району» (КП ШЕУ) знаходиться:  

- 147 вулиць та площ загальною протяжністю 138,1 км., тротуари 194,95 км 

(площею – 2764,1 тис.кв.м, в тому числі тротуарів – 794,8 тис.кв.м, доріг – 

1970,1 тис.кв.м);  



- підземних переходів – 33 од.; 

- направляючої огорожі – 13342 пог.м.; 

- колесовідбійної стрічки – 21175 пог.м.; 

- перильної огорожі – 5042 пог.м; 

- зливосточної мережі – 83,3 км (в тому числі зливоприймальних колодязів – 

1734 од., оглядові колодязі – 1459 од.); 

- очисна споруда – 1 од.; 

- насосні станції для перекачування зливових вод – 1 од. 

Виконання основних показників у січні-червні 2021 року. 

№ Основні завдання та заходи  
Од. 

вимір. 

січень-червень 

2021 року 

кіл-ть тис.грн 

1. 
Ремонт та утримання  об’єктів зовнішнього 

благоустрою  -  усього 

тис. грн  

- 64335,1 

1.1. Поточний (дрібний, середній) ремонт 

шляхового покриття – усього: 
тис.кв.м/ 

тис. грн 
17,95 13301,7 

1.2. Ремонт оглядових колодязів шт./тис.грн 42 223,0 

1.3. Ремонт зливо приймальних колодязів шт./тис.грн 73 179,6 

1.4. Утримання   доріг та тротуарів:                                тис.грн - 42726,1 

 В т.ч.  

- утримання  в осіньо- зимовий період: 
тис.кв.м/ 

тис.грн 
2673,0 24322,7 

 - утримання в веснянно-літній період: тис.кв.м/ 

тис.грн 
1298,5 18403,3 

1.5. Очищення оглядових   колодязів шт./тис.грн 891 1474,7 

1.6. Очищення зливо приймальних  колодязів шт./тис.грн 966 455,6 

1.7 Утримання колесо відбійної стрічки 

направляючої пішохідної огорожі 
тис.п.м./ 

тис.грн 
- - 

1.8. Заливка тріщин тис.п.м./ 

тис.грн 
- - 

1.9 Облаштування наземних пішохідних переходів 

заниженим бортовим каменем, влаштування 

підвищених пішохідних переходів 

од./ тис.грн 6 137,9 

1.10 Влаштування острівців безпеки од./ тис.грн - - 

1.11 Ремонт (заміна) дорожнього  огородження тис.п.м./ 

тис.грн 
- - 

1.12 Влаштування обмежувальних стовпчиків од./ тис.грн 902 1371,5 

1.13 Утримання підземних пішохідних переходів од./ тис.грн 33 5974,4 

 

19. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 

Коротка характеристика основних водних об’єктів: 

1.Затока Верблюжа – штучного походження, площа дзеркала води 96,2 га, 

використовується в рекреаційних цілях для відпочинку населення. Затока 

утворена на місці кар’єру піску, з’єднана з р. Дніпро штучною протокою. 

2. Затока р. Дніпро – Собаче гирло – штучного походження, колишній кар’єр 

піску, площею 83,0 га. Використовується в рекреаційних цілях, з’єднана з      р. 

Дніпро штучною протокою. 

3. Затока р. Дніпро – Наталка – штучного походження, колишній кар’єр піску, 

площею 57,1 га. Використовується в рекреаційних цілях, з’єднана з р. Дніпро 

штучною протокою. 



4. Затока р. Дніпро – Волковата – площа водної поверхні - 4,8 га, природного 

походження, розташована у межах комунальної зони. Не може 

використовуватись як зона відпочинку населення в зв’язку з тим, що східну 

частину прибережно-захисної смуги та акваторії р. Дніпро відведено під 

влаштування автомобільної магістралі «Набережно-Рибальська». 

5. Річка Сирець – природного походження, загальна довжина 8,5 км, в межах 

Оболонського району – 2,12 км. 

6. Водойма, озеро Редьчине (Міністерка) – штучного походження, колишній 

кар’єр піску, площа дзеркала води 40,8 га. Використовується в рекреаційних 

цілях. На західному та північному березі організовані пляжі, завдяки чистій 

воді та цілющій синій глині, яка вкриває дно озера, користується 

популярністю серед киян та гостей міста. 

7. Водойма – озеро Центральне – штучного походження, утворена на місці 

стариці Дніпра внаслідок намиву для житлової забудови території урочища 

Наталка. Площа озера – 2,6 га. В даний час використовується як декоративне. 

8. Водойма – озеро Вербне – штучного походження, колишній кар’єр піску, 

площа дзеркала 16,4 га. Використовується в рекреаційних цілях – на берегах 

озера розташовано пляж з відповідною інфраструктурою. 

У 1994 році рішенням Київради (від 17.02.1994 №14) озеро Вербне 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. 

9. Водойми системи каскаду озер Опечень – штучно створені у 1970-1973 

роках як кар’єри піску для гідронамиву промислової зони та житлового масиву. 

Система водойм, розташована у західній частині району Оболонь, 

передбачена для акумуляції дощового, талого та підземного стоку нагірної 

частини міста у процесі проходження високих паводків на р. Дніпро та 

служать для пониження рівня ґрунтових вод на прилеглій території. 

Водойми системи з’єднані перепускними трубами і є відкритими 

водостоками, які приймають дощові зливні води з трьох районів м. Києва –

Подільського, Шевченківського, Оболонського, з водозабірних басейнів р. 

Сирець, струмків Коноплянка, Куриний брід, Реп’яхів Яр, Бабин Яр та інших. 

Загальна площа водойм та територій каскаду озер системи Опечінь складає 

153,5 га. 

10. Річка Катурка протікає в селищі Пуща - Водиця – довжина 4,1 км, в тому 

числі в межах району 2,96 км. У межах русла організовано два ставки 

штучного походження. Використовується як рекреаційна курортна зона. 

Вздовж обох берегів річки розташована територія Святошинського 

лісопаркового господарства. 

11. Річка Горенка протікає в селищі Пуща - Водиця – довжина 7,95 км, в тому 

числі у межах району – 4,13 км. В межах русла організовано 5 ставків 

штучного походження. Використовується як рекреаційна курортна зона. 

Вздовж обох берегів розташована територія Святошинського лісопаркового 

господарства. 

До системи зелених насаджень району належать ліси, які є Державним 

лісовим фондом України. 

На території Святошинського лісопаркового господарства знаходяться: 



1. Заказник державного значення «Пуща-Водицький лісопарк», загальна 

площа 350 га. Статус Заказника державного значення наданий Колегією 

Державного комітету Української ССР від 26.07.1972  № 22. 

2. Ландшафтний заказник місцевого значення „Пуща –Водиця”, загальна 

площа 563 га.Статус заказника місцевого значення надано рішенням Київради 

від 24.10.2002  № 96/256. 

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

загальна площа 1987 га. Статус заказника місцевого значення наданий 

рішенням сесії Київради від 27.10.2005  № 255/3716. 

Лісові насадження найбільш ефективно підтримують природний стан 

біосфери сприяючи біологічному очищенню повітря і води. Один гектар лісу 

щорічно споживає від 3 до 6 тонн вуглекислого газу, виділяючи в атмосферу 

від 2,5 до 5 тонн кисню. Крім того, дерева очищають повітря від пилу не лише 

внаслідок затримання його кронами і зменшенням швидкості вітру, а й через 

виділення в навколишнє середовище великої кількості вологи.  

Пріоритетними напрямками екологічної політики в Оболонському районі, 

як адміністративної одиниці м. Києва, є поліпшення екологічного стану 

атмосферного повітря, водного басейну, земельних ресурсів, зелених 

насаджень, а також раціональне використання земельних, водних та інших 

природних ресурсів. 
 

20. ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ: 

Загальна площа зелених насаджень району, яка підпорядкована 

Комунальному підприємству управління зелених насаджень Оболонського 

району (далі КП УЗН) – 551,94 га.  

На утриманні КП УЗН Оболонського району знаходяться: 

Парки культури та відпочинку            – 50,64 га 

Парки відпочинку                                 – 108,63 га 

Спеціалізований парк                           – 31,24 га 

Сквери                                                    – 118,95 га 

Проспекти, бульвари, бульварні зони – 33,67 га 

Транспортні розв’язки                          – 16,95 га 

Насадження вздовж вулиць                 – 125,30 га 

Впорядковані зелені насадження загального користування – 66,56 га. 

    У січні-червні 2021 року КП УЗН району активно проводило роботи по  

догляду за зеленими насадженнями, щоденно виконуються роботи по 

санітарному прибиранню зеленої частини району, пішохідних доріжок та 

інших елементів благоустрою, очищення територій від випадкового сміття, 

ліквідовуються несанкціоновані стихійні навали сміття. Постійно проводиться 

збирання та вивезення опалого листя, кронування дерев, знімаються 

сухостійні та аварійні дерева, обрізання гілок вражених омелою. Проводиться  

контроль за належним технічним станом дитячих та спортивних  майданчиків, 

при необхідності здійснюється відновлення (заміна) несправних елементів 

благоустрою, зокрема лав, урн.    

 
№ 

п/п 
Найменування робіт 

Од. 

вим. 
План Факт  

ОЗЕЛЕНЕННЯ:  

1 Посадка дерев з комплексом робіт шт. 230 249 



2 Посадка кущів шт. 2500 2750 

3 Ремонт газонів га 6,0 6,4 

4 Посадка квітів тис.шт. 620,0 620,0 

ДОГЛЯДНІ РОБОТИ  

1 Формовочна і санітарна обрізка дерев тис. шт. 5,7 6,42 

2 Фарбування зрізів після обрізки тис. шт. 5,7 5,7 

3 Догляд за доріжками  (врах.необхідність) га 17,5 17,5 

4 Санітарна очистка газонів з врах.кратн. га 202 202 

5 Прибирання газонів від випадкового сміття з врах.кратн. га. 192 192 

6 Розокучення дерев тис.шт. 8,5 8,5 

7 Розокучення кущів тис.шт. 58,2 58,2 

8 Очищення дерев від омели шт. 150 168 

9 Очищення пристовбурних лунок від піску шт. 1500 1500 

10 Очищення доріжок від рослинності га 3,32 3,32 

11 Прополювання квітників з врах.кратн. га 5,9 5,9 

12 Прополювання газонів з врах.кратн. га 12,0 12,0 

13 Рихлення квітників з врах.кратн. га 5,9 5,9 

14 Рихлення лунок під деревами тис.шт. 20,0 20,0 

15 Рихлення лунок під кущами тис.шт. 130,0 130,0 

16 Видалення порослі на деревах тис.шт. 12,0 12,0 

17 Зняття напливів піскосуміші з газонів га 6,0 6,0 

18 Заміна рослинного грунту в лунках дерев шт. 450 450 

19 Полив газонів з врах.кратн. га 42,0 42,0 

20 Полив квітників з врах.кратн. га 2,83 2,83 

21 Полив дерев тис.шт. 3,9 3,9 

22 Полив кущів тис. шт. 25,0 25,0 

23 Внесення добрив під дерева тис. шт. 7,5 7,5 

24 Внесення добрив під кущі тис. шт. 23,0 23,0 

25 Внесення добрив під квітники га 2,83 2,83 

26 Догляд за живоплотом м/пог 1846,96 1846,96 

27 Зняття сухих та аварійних  дерев шт. 120 229 

28 Догляд за кущами - формовочна обрізка тис. шт. 58 58 

29 Догляд за трояндами тис. шт. 9,5 9,5 

30 Вивіз сміття, гілля, опалого листя, ін росл.залишків м3 2160,0 2258,17 

31 Догляд за урнами  з врах.кратності шт. 660 660 

32 Догляд за лавами  з врах.кратності шт. 330 668 

33 Видалення сухих та перестійних кущів шт.  - 62 

34 Скошування газонів з врах.кратн. га 320 349,7 

35 Згрібання скошеної трави з врах.кратн. га 60 60 

36 Корчування пнів шт. 15 27 

37 Внесення добрив під газони га  - 0,1301 

Встановлення та ремонт об’єктів благоустрою: 

1 Встановлення нових урн шт. 10 11 

2 Встановлення надовбнів шт. 30 80 

3 Ремонт існуючих дитячих майданчиків шт. 5 9 

4 Встановлення контейнерів для сміття шт. 8 8 

5 Ремонт існуючих лав шт. 10 211 

6 Ремонт існуючих спортивних майданчиків шт. 2 11 

7 Встановлення нових лав шт. 12 13 

У весняно-літній період більше приділяється особлива увага квітковому 

оформленню  клумб. В цілому по району загальна площа  квітників становить 

понад 2,83 га. Великі об’єми квіткових посадок виконано посадковим 

матеріалом що вирощений за рахунок власних потужностей КП УЗН 

Оболонського району. В теплично-парниковому господарстві вирощується  

квіткова продукція як килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції 

для влаштування озеленення в скверах та парках району, відновлення 

вертикального озеленення. На відкритому ґрунті підприємства власними 

силами вирощується посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних 



кущів.  Загалом за I півріччя 2021 року нашим підприємством вирощено та 

висаджено у районі понад 620 тисяч квітів. 

Великою увагою мешканців міста Києва та гостей столиці користується 

міська виставка квітів. Кожного року підприємство активно готується до 

міської виставки квітів, створює ландшафтні квіткові композиції та 

обов’язково отримує теплі відгуки від відвідувачів. Цьогорічна квіткова 

композиція під назвою «Планета диких тварин» стала справжнім художнім 

витвором мистецтва.  

У зв’язку з будівництвом двох мостових переходів з острова 

Оболонський  в напрямку вул. Прирічної та між Оболонською набережною та 

островом Оболонським активно проведені роботи по санітарній обрізці та 

очищенню  території острова від сухостійних та аварійних дерев, кущів, 

чагарників. 
 

21. ОРЕНДА:  
     Показники Од. виміру І півріччя 

2021 року  

Нежитлова площа комунальної власності територіальної громади 

Всього на балансі тис.кв.м 631,76 

в тому числі:   

комунальні підприємства району тис.кв.м 66,14 

районне управління освіти тис.кв.м 524,9 

інші установи району  тис.кв.м 40,72 

Нежитлова площа, яка здається в оренду, всього тис.кв.м 77,98 

в тому числі:   

комунальні підприємства району тис.кв.м 23,74 

з них: комерційним організаціям тис.кв.м 11,11 

бюджетним організаціям тис.кв.м 12,63 

районне управління освіти тис.кв.м 44,0 

з них  комерційним організаціям тис.кв.м 20,9 

бюджетним організаціям  тис.кв.м 8,2 

інші установи району  тис.кв.м 10,24 

Кількість орендарів, всього од. 598 

в тому числі:   

комунальні підприємства району од. 325 

районне управління освіти од. 229 

інші установи району  од. 44 

Одержано орендної плати за здачу в оренду нежитлової площі, всього тис.грн. 5378,97 

в тому числі:   

комунальні підприємства району тис.грн. 3187,6 

районне управління освіти тис.грн. 518,33 

інші установи району  тис.грн. 1673,04 
 

22. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС: 

На 01.07.2021 зареєстровано 8089 постраждалих осіб, з них дітей -  663. 

У січні-червні 2021 року оздоровлено 9 осіб, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Компенсовано пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад 3 особам. 

 
 

23. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ: 



Мережа спортивних об’єктів району складає 503 спортивні споруди,             

у тому числі:  

Стадіони (1500 глядацьких місць) 3 

Спортивні майданчики 220 

Футбольні поля 9 

Футбольне поле зі  штучним покриттям 3 

Спортивні зали 64 

Стрілецькі тири 31 

Гімнастичні містечка 22 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 129 

Яхт-клуб 1 

Гольф-клуб 1 

Плавальні басейни 3 

Водно – спортивна база 4 

Кінно-спортивна базах 1 

Споруди зі штучним льодом 2 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 10  

Кількість дітей, що займається в ДЮСШ, СДЮШОР, тис.осіб 3,134* 

Займаються у фізкультурно-оздоровчих закладах, тис.осіб 48,679 
 

*: дані по кількості осіб, що займаються у ДЮСШ, наведено по 7 з 10 ДЮСШ, 

що діють в Оболонському районі м. Києва, з них три підпорядковані 

районному управлінню освіти: СДЮСШ з футболу «Зміна» Оболонського 

району м. Киэва, ДЮСШ № 13 Оболонського району м. Києва, КДЮСШ 

«Олімп» Оболонського району м. Києва. 

Також в районі розташовані ще 2 стадіони на 160 глядацьких місць;           

1 боулінгклуб. 

Загалом в районі існує і розвивається 54 види спорту. 

У січні-червні 2021 року проведено 11 спортивно-масових заходів. 


