
ЗВІТ 2015
КОМІТЕТ ЕКОЛОГІЇ
(реформований жкг, благоустрій)

при Подільській районній в 
м.Києві державній 
адміністрації 

ГРОМАДСЬКА РАДА



НАПРЯМКИ РОБОТИ 2015

• Дитячі майданчики

• Капітальний ремонт будівель

• Благоустрій територій

• Екологічні заходи

• Домашні тварини



1. Звернення Костянтинівсяка 13

за зверненням громадян

перевірка стану фасаду будівлі та наявності дозволу на виконання робіт*

поточний стан

до початку робіт

подвір`я

Проведено виїздне засідання

Обстеження об`єкту, та 
документації

Перевірена видача дозволу на 
початок виконання робіт в реєстрі

Проведені консультації зі 
спеціалістами КП Київреклама

дозвіл на початок проведення робіт
за даною адресою не видавався



2. Дитячі майданчики
вибірковий аналіз стану дитячих майданчиків на масиві Виноградар*

Відповідно переліку, що заплановано відновити, замінити чи відремонтувати згідно
Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонтуза січень - червень  2015 року 

ВСЬОГО
ОБСТЕЖЕНО

майданчиків 9



вибірковий аналіз стану дитячих майданчиків на масиві Виноградар*

Відповідно переліку, що заплановано відновити, замінити чи відремонтувати згідно
Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонтуза січень - червень  2015 року 

2. Дитячі майданчики
Оцінка переліку обїєктів, 

запланованих до реконструкції

Обстеження об`єктів

Аналіз фактичного стану 
виконаних робіт

Оцінка стану прибудинкових 
територій

Оцінка виконаних робіт згідно 
програми*

КОМІТЕТОМ
контроль виконання 

Заплановано на 2016 рік

РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО
ПЛАНУ СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2015 р.

ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОБЛЕМ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

доведено до голови Керуючої компанії



3. Капітальний ремонт будівель
контроль виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж, 
сходових клітин, заміна вікон в будинках за зверненням громадян*

відповідно переліку адрес комплексного виконання робіт з капітального ремонту житвлового фонду м.Києва на 2015 рік 

ВСЬОГО
ОБСТЕЖЕНО

будинків 3



3. Капітальний ремонт будівель

відповідно переліку адрес комплексного виконання робіт з капітального ремонту житвлового фонду м.Києва на 2015 рік 

Аналіз фактичного стану 
виконаних робіт

Оцінка виконаних робіт згідно 
програми*

Адреси* обстеження виїздної комісії

Оцінка переліку обїєктів

Обстеження об`єктів



3. Капітальний ремонт будівель
контроль виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж, 
сходових клітин, заміна вікон в будинках за зверненням громадян*

відповідно переліку адрес комплексного виконання робіт з капітального ремонту житвлового фонду м.Києва на 2015 рік 

РОБОТИ ЗГІДНО ПРОГРАМИ*
ЗАПЛАНОВАНО НА

ЛИПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2015 р.

КОМІТЕТОМ
контроль виконання 

заплановано на 2016 рік



4. “Культурний вигул тварин”
Впровадження концепції, що схвалена Департаментом благоустрою, 
Управлінням екології м.Києва в Подільському районі*

Згідно обсягу запланованих робіт на 2015 рік 

ВСЬОГО
ВСТАНОВЛЕНО

ЗооКомплексів13



4. “Культурний вигул тварин”

Згідно обсягу запланованих робіт на 2015 рік та відповідно до ініціативи ГО «Форум допомоги тваринам ЮА-ВЕТ», #ЗооРеформа

Разом з волонтерами
ГО “Форум допомоги тваринам ЮА-ВЕТ” 

проведено аналіз оптимальних місць 
розміщення ЗооКомплексів



4. “Культурний вигул тварин”

Згідно обсягу запланованих робіт на 2015 рік та відповідно до ініціативи ГО «Форум допомоги тваринам ЮА-ВЕТ», #ЗооРеформа

Одразу після встановлення
власники оцінили

створені умови культурного 
Вигулу травин

Волонтери та представники 
компанії-спонсора, спільно з 

робітниками
УЗН Подільського району 

встановили в парках і скверах
13 ЗооКомплексів

На фото Олександр Чернушевич
Заступник директора УЗН Поділ

Перевіряє якість встановленої конструкції



4. “Культурний вигул тварин”

Згідно обсягу запланованих робіт на 2015 рік та відповідно до ініціативи ГО «Форум допомоги тваринам ЮА-ВЕТ», #ЗооРеформа

для прибирання в 
ЗооКомплексах 

використовуються

ЕКОпакети 
Бомбосхованка, що 

не шкодять 
довкіллю

вони повністю 
розкладаються 

впродовж 2-3-х років.

На фото розробник ЗооКомплексу та пакетів, 
Олексій Коваленко

передає заступнику директора УЗН Подільського району
 Олександру Чернушевичу

безкоштовні пакети для прибирання за тваринами під час прогулянки

Станом на лютий 2016 року
Працівникам УЗН м.Києва

загалом передано - більше 60 тісяч
ЕКОпакетів



5. Майданчики для вигулу тварин
Аналіз поточного стану існуючих майданчиків вигулу тварин на 
відповідність діючим нормам*

Відповідно переліку, наданому Управлінням екології м.Києва і Головним спеціалістом з питань екології Подільської РДА

ВСЬОГО
ІНСПЕКТОВАНО
майданчиків 9



5. Майданчики для вигулу тварин

Відповідно переліку, наданому Управлінням екології м.Києва і Головним спеціалістом з питань екології Подільської РДА

проведено аналіз переліку 
майданчиків

спільно з волонтерами 
проведено інспекцію місць 

вигулу тварин

оцінено фактичний стан 8 
майданчиків згідно діючих 

норм та правил

Згідно переліку з 9 інспектованих майданчиків:

• не існує – 1 (розмішено дитячий 
майданчик)
• місць вигулу – 7
• місць для тренівання – 1
• не відповідає технічним вимогам - 8



5. Майданчики для вигулу тварин

Відповідно переліку, наданому Управлінням екології м.Києва і Головним спеціалістом з питань екології Подільської РДА

надано пропозиції в Управління екології м.Києва,
щодо об`єму робіт з впорядкування майданчику

за адресою пр-т.Свободи 5

розроблено шаблон
технічної картки

майданчика, зони вигулу
місця для тренування

тварин

розпочато пілотний проект
з впорядкування

майданчику для вигула
в парку Наталка

станом на лютий 2016 року
роботи виконано на 1/3



6. Толока “Синє озеро”
Прибирання сміття та мілу в ділянці прибережної смуги зон відпочинку*

в рамках заходів, організованих ГІ «Варта Виноградар», ГО КНН

ВСЬОГО
ЗІБРАНО

сміття 1 т



6. Толока “Синє озеро”

в рамках заходів, організованих ГІ «Варта Виноградар», ГО КНН

ВСЬОГО
ЗІБРАНО

сміття 1 т

залучено до прибирання
ГО «Батьки проти наркотиків»

спільно з громадою 
прибрали берегову смугу від 
сміття та очистили від мулу 

ділянки відпочинку маленьких 
діток

спільно з
КП Київкомунсервіс 

організували вивіз сміття

роботи з впорядкування буде продовжено навесні 2016 року



7. Сквер “Червона пресня”
Оцінка стану покриття території в ділянці проведення ярмарку та розробка 
варіантів його відновлення*

за зверненням громадян

ВСЬОГО
ПІДГОТОВЛЕНО

рішень 1



7. Сквер “Червона пресня”

за зверненням громадян

1

проведено 2-і виїздні комісії

оцінено пошкодження покриття

з`ясовано причини, зроблено 
фотозвіт

з`ясовано балансоутримувач

досягнуто домовленості щодо 
виділення техніки та 

працівників для відновлення 
ушкоджених ділячнок поверхні

згідно пропозицій громадськості, щодо потреб
проведення комплексної реконструкції скверу та надання інформації

головою РДА, щодо закладення коштів на реконструкцію
було вирішено відкласти відновлення окремих ділянок ушкодженої поверхні



8. Паркування
Опрацювання питання стосовно паркування на місцях, що відведено для 
транспортних засобів водіїв з особливими потребами іншими власниками 
ТЗ в мережах паркувальних зон Подільського району*

за зверненням громадян

відповідно до звернення 
громади було проведено 

аналіз діяльності 
КП Київпарксервіс, щодо 
розглядаємого питання

направлено лист Директору КП 
«Киевтранспарксервис» 
Першину Володимиру 

Геннадійовичу

роботу з цього питання продовжено на 2016 рік



ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2015
комітету з Екології (реформований ЖКГ, благоустрій) Подільського району

кількість пропозицій
до порядку денного

кількість виїздних
засідань

кількість направлених
листів

результативних
ініціатив

кількість проектів
що опрацьовано

5
проведено заходів

2

4

6

2

8

ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
вдалося досягнути
тільки за рахунок

ТІСНОЇ СПІВПРАЦІ

членів комітету,
представників 

Громадської ради

працівників
комунальних 
підприємств

Подільського р-ну
та м.Києва



ПЛАНИ РОБОТИ НА 2016 РІК
В лютому 2016 року комітет було переформатовано в 

за зверненням громадян

Комітет з Екології та туризму

• Проведення конкурсів дитячого малюнку:
• Проведення масштабного конкурсу зі створення АРТоб’єкти Подолу
• Розробка мапи нового пішого туристичного маршруту одного дня
• Онлайн-мапа “Мій невідомий поділ”
• Проведення стратегічної сесії розвитку Подільського району
• Продовження проектів озеленення та впорядкування місць відпочинку
• Продовження впровадження концепції “Культурного вигулу тварин”

Серед наших планів на 2016 рік, такі як:

МИ ФОРМУЄМО ПЛАНИ РОБОТИ 
РАЗОМ З ГРОМАДОЮ РАЙОНУ

ДОЛУЧАЙСЯ, ТА РОБИ ПОДІЛ КОМФОРТНІШИМ
РАЗОМ З НАМИ!



Комітет з Екології та туризму

Серед наших планів на 2016 рік, такі як:
при Подільській районній в 
м.Києві державній 
адміністрації 

ГРОМАДСЬКА РАДА

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Голова комітету, Коваленко Олексій

091-988-7528

Члени комітету
Олена Дубас-Чорнюк

Ігор Мельник
Тетяна Максименко

Олена Іванова
Коваленко Олексій


