
Додаток 1 

 до протоколу № 10 

 засіданняГромадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

від 11 жовтня 2016 р. 

 

Доповідь-презентація Ковшуна Є.М. - директора комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району 

міста Києва 

 

 

На балансі КП УЗН Дніпровського району перебуває 3 парки міського 

значення, 14 парків районного значення, 23 сквери та 9 бульварів. Ще по 9 

об’єктам, серед яких 3 парки (в тому числі і Труханів острів) та 10 скверів, 

проводяться певні організаційно-правові заходи щодо передачі їх на баланс 

нашого підприємства.  

 

КП УЗН Дніпровського району м. Києва в 2015 році було проведено 

капітальний ремонт на 10 скверах, капітальний ремонт частини бульвару 

Верховної Ради, а також  проведено озеленення 4 об’єктів загальною площею 

3,1 га.   

 

Слід зазначити, що в 2016 році вже проведено капітальні ремонти у 

 сквері по вул. І.Миколайчука,  

сквері по вул. Вершигори 9-Г,  

парку «Вербовий гай» на Дніпровській набережній,  

сквері по вул. Миропільській, 39  

та на бульварі Давидова (І. Шамо).  

 

На разі ведеться капітальний ремонт у сквері по вул. Празькій та бульварі 

Ігоря Шамо, 6. 

До кінця року планується провести капітальні ремонти ще на таких 

об’єктах:  

парк на житловому масиві «Райдужний» ІІ черга, 

 сквері «Мікросад» (по вул. Чудновського),  

сквер по вул. Туманяна ІІ черга,  

продовження бульвару Верховної Ради та 

 сквер на Ленінградській площі. 

 

За екологічні кошти планується провести озеленення на 6 об’єктах: 

проспект Генерала Ватутіна, транспортна розв’язка біля метро Лівобережна, 

бульвар Серафимовича, сквер по вул. Празькій, сквер по вул. Березняківська 12 

та Русанівський бульвар. 

Силами підприємства облаштовується мережа поливу в парку біля озера 

Тельбін, парку за кінотеатром «Ленінград», парку на Дніпровській  набережній 

та в сквері на вул. Вершигори 9Г. 



 

 

КП УЗН Дніпровського району – перше з комунальних підприємств в 

Києві, яке почало використовувати при посадці рослин вологоутримуючий 

препарат-абсорбент «Максимарин». Також, вперше було застосовано 

біологічний метод боротьби зі шкідниками квіткової продукції. В одній з 

теплиць оранжерейно-парникового господарства нашого підприємства було 

застосовано Amblyseius swirskii – хижий кліщ, ефективний проти тепличної, 

табачної білокрилки та різноманітних видів трипсів.  

Крім того, підприємством переобладнано  дві  теплиці зі скла на більш 

якісний та економніший матеріал – полікарбонат; відновлено розвиток 

вирощування власного посадкового матеріалу листяних та хвойних порід; для 

економії бюджетних коштів  переведено деяку обслуговуючу техніку з бензину 

на газ. 

Для креативного оформлення Дніпровського району фахівцями КП УЗН 

Дніпровського району розроблена та втілюється концепція арт-об’єктів «7 

чудес світу від КП УЗН Дніпровського району» - вертикальні конструкції з 

квітковим оформленням ( на даний час встановлено Ейфелеву вежу, Біг-Бен та 

Млин).  

Також, родзинкою нашого району є бігова доріжка навколо озера Тельбін, 

де можливо комфортно займатися спортом, так як вона знаходиться біля озера. 

 
 


