
Аналітично-статистичний звіт  

про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до  

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

період з 01.01.2019 по 30.06.2019 

 

Робота зі зверненнями громадян в Управлінні екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (далі – Управління) залишається пріоритетним 

напрямом діяльності. 

Протягом звітного періоду робота проводилась у порядку, визначеному 

Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», інших 

нормативно-правових актів, які регламентують роботу зі зверненнями 

громадян. 

З 01.01.2019 по 30.06.2019 до Управління надійшло 458 звернень від 

12866 громадян, в яких порушено 770 питань (табл. 1). Із загальної кількості 

звернень – 119 колективних, повторних звернень – 2. 

Таблиця 1  

Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Управління  

за період 01.01.2019-30.06.2019 

Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Управління  

за 01.01.2018-30.06.2018 

поштою на 

особистому 

прийомі 

разом поштою на 

особистом

у прийомі 

разом 

418 40 458 519 40 559 

 

На виконання до Управління надійшло звернень: 

- із Київської міської державної адміністрації – 379, 

- від громадян – 79. 

У разі отримання звернень, в яких порушені питання не входять до 

функцій Управління, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення 

громадян» звернення надсилається за належністю до відповідного 

структурного підрозділу або органу державної влади з одночасним 

повідомленням заявника та роз’ясненням підстав передачі розгляду звернення. 

За звітний період до Управління надійшло 20 електронних звернень. 

Усі звернення, що надійшли до Управління у звітному періоді взято на 

контроль. 

Так, постійно оновлюються новини на сторінці у Фейсбук та на сайті 

Управління для інформування громадян про проведену роботу в Управлінні. 

Прозорість і відкритість у роботі Управління з громадськими 

інституціями, широке інформування громадськості про свою роботу надають 

можливість отримувати зворотній зв’язок від населення у частині пропозицій 

щодо подальшого удосконалення роботи Управління. 

Особистий прийом громадян керівництво Управління здійснює за 

попереднім записом відповідно до затвердженого 14.01.2019 «Графіку 

проведення особистого прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних 



ліній керівництвом Управління екології та природних ресурсів». Графік 

особистого прийому громадян розміщено на офіційному веб-сайті Управління 

(http://ecodep.kievcity.gov.ua) та на 2-му поверсі адміністративної будівлі. 

За звітний період начальник Управління провів 25 прийомів, на яких 

прийняв 84 фізичні та юридичні особи (записані на прийом). 

З метою оперативного вирішення питань, порушених у зверненнях 

громадян, для реалізації громадянами права на звернення і особистий прийом 

в Управлінні відповідно до графіку відбуваються прямі («гарячі») телефонні 

лінії. За звітний період мало відбутися 12 прямих («гарячих») телефонних 

ліній. Однак заявники, здебільшого, віддають перевагу особистому 

спілкуванню з керівництвом під час прийомів. Тому звернень громадян через 

прямі («гарячі») телефонні лінії не було. 

Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально 

розміщується на сайті Управління. 

Особисте право на звернення забезпечує громадянам можливість 

відстоювати свої права та законні інтереси, а також відновлювати їх у разі 

порушення, тому в Управлінні робота зі зверненнями громадян є 

пріоритетною у повсякденній діяльності, постійно проводиться контроль за 

дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих 

відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва та на 

забезпечення вимог чинного законодавства України щодо звернень громадян. 

За звітний період підпорядкованими комунальними підприємствами 

було проведено такі роботи: 

КО «Київзеленбуд» 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки по КО "Київзеленбуд" у поточному році заплановано 

виконання капітального ремонту та будівництва на 130 об’єктах зеленого 

господарства. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради від 09.01.2019 №30 програма капітальних вкладень на 2019 рік по 

КО "Київзеленбуд" затверджена в сумі 89264,3 тис. грн. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради від 08.05.2019 №813 програма капітальних ремонтів на 2019 рік по 

КО "Київзеленбуд" затверджена в сумі 430242,35 тис. грн. 

По 130 об’єктах проведені наступні дії: 

1. Складено 95 дефектних актів; 

2. Завершено 71 процедуру торгів на капітальний ремонт та 

реконструкцію та триває 16; 

3. Укладено 61 договір, 9 триває процедура укладання. 50 об’єктів 

капітального ремонту проходять експертизу. Отримано позитивний висновок 

по 54 об’єкту; 

4. Виконуються роботи на 61 об’єкті (парки, сквери); 

5. У травні поточного року завершено роботи та відкрито більше 10 

скверів, а саме: 

- Сквер між буд. № 56 на просп. Героїв Сталінграду та буд. № 31 на 

вул. Прирічній у Оболонському районі; 

- Сквер по вул. Північна,35 у Оболонському районі; 



- Сквер по вул. Краківській, 12 у Дніпровському районі; 

- Сквер по вул. Ревуцького, 36/2 у Дарницькому районі; 

- Сквер по просп. Науки, 4А у Голосіївському районі; 

- Сквер на вул. Татарській, 36 у Шевченківському районі та інші. 

У червні заплановано завершення робіт з капітального ремонту 15 

скверів, а саме: 

- Сквер по просп. Голосіївському, 108 в Голосіївському районі; 

- Сквер по вул. Харченка, 5-8 в Дарницькому районі; 

- Сквер по вул. Підлісній, 2 в Святошинському районі; 

- Бульвар по вул. Бульварно-Кудрявській у Шевченківському 

районі; 

- Сквер по вул. Щербаківській, 57Д в Шевченківському районі; 

- Сквер по вул. Миколайчука, 3-3А у Дніпровському районі; 

- Сквер по вул. Донецькій, 57А у Солом’янському районі та інші. 

Через систему державних закупівель «PROZORRO» розпочато 

процедуру визначення переможця по виконанню проектних робіт капітального 

ремонту по такому значимому для міста парку як парк ім. Шевченка у 

Шевченківському районі. 

Також укладено договори та виконуються проектні роботи по ТОПовим 

паркам: «Перемога», «Совки», «Сирецький», «Наталка», парк навколо озера 

«Лебедине», парк з водними об’єктами вздовж просп. Ватутіна, парк 

«Партизанської Слави». 

Відновлено роботи з розчистки озера у парку «Відрадному». 

Ведуться підготовчі роботи для реалізації громадському проекту-

переможцю конкурсу «Екостежка у Виноградарському лісі». 

Позитивно вирішено питання на звернення громадян: 

1. Тихоненко Тетяна Іванівна 

Адреса: вул. Академіка Стражеска, 3-а, кв. 73, м. Київ 

Питання: Відновлення робіт з розчистки озера у парку «Відрадний» у 

Солом’янському районі. 

Адреса позитивно вирішеного питання: 07.05.2019 відновлено роботи на 

об’єкті «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у 

Солом’янському районі». 

2. Бернадін Юрій Вікторович 

Адреса: вул. Гната Юри, 6-а, кв. 79, м. Київ 

Питання: Про влаштування шахового павільйону у парку «Совки» у 

Святошинському районі. 

Адреса позитивно вирішеного питання: у парку «Совки» передбачено 

будівництво павільйону для гри в шахи. 

КП «Плесо» 

Відповідно до щорічного Розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2019 року 

«Про проведення загальноміських новорічних та різдвяних заходів у місті 

Києві», КП «Плесо» було проведене загальноміське святкування водохреща. 

Під час проведення заходу, в Києві відкрились 12 офіційних локацій, на 

яких десятки тисяч відвідувачів проводили святковий обряд омовіння. Служби 

КП «Плесо» облаштували ці зони тимчасовими помостами для безпечного 

http://pleso.org/2019/01/15/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-2019-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87/


купання, кабінками для переодягання та іншим необхідним реманентом. 

Напередодні свята фахівцями лабораторії було відібрано проби води на усіх 

локаціях і перевірено відповідність показників нормативним вимогам. 

На об’єктах чергували рятувальники спеціалісти спеціалізованої 

(аварійно-рятувальної) водолазної служби КП «Плесо», лайфгарди «пляжного 

патруля», а також було організовано постійне чергування медичних 

представників підприємства для надання першої медичної допомоги. 

Вище духовенство православної церкви України провело у гідропарку 

урочисте освячення вод Дніпра. До цього заходу правоохоронні органи 

забезпечили посилену охорону громадського порядку. Випробувальною 

хімічною лабораторією КП «Плесо» протягом 16-17 січня 2019 року було 

відібрано проби води на усіх локаціях, де проходило святкування водохреща. 

У весняний період, для забезпечення благоустрою у місті Києві, 

КП «Плесо» було проведено заходи з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану підпорядкованих водних об’єктів, а також проведено толоки 

на таких локаціях (табл. 2): 

Таблиця 2 
Дата 

проведення 
Назва об’єкту Місце та час зустрічі 

23.03.2019 

Сонячне 
10:00 

Дарницький район, вул. Ревуцького навпроти буд. 9 

Озеро лебедине 
11:30 

Дарницький район, зі сторони вулиці Кошиця 

Озеро кулик 
10:00 

Подільський район, вул. Красицького 

Золотий 
Дніпровський район 

Р. Дніпро, острів Венеціанський 

30.03.2019 

Вирлиця 
10:00 

Дарницький район, ж/м Осокорки, просп. Бажана 

Пуща-водиця  

10:00 

Оболонський район, вул. Червонофлотська, 40,  

7-лінія 

Передмостна 

слобідка 

Дніпровський район 

Р. Дніпро, острів венеціанський 

06.04.2019 

Тельбін 
10.00 

Дніпровський район, вул. Шумського, заїзд до буд. 3 

Совська балка 10:00 Солом’янський район, вул. Радченка, 27 

Святошино 

10:00 

Святошинський район, поряд з рестораном 

«Верховина» по пр-ту Перемоги 

Синєозерна  

10:00 

Подільський район, біля гімназії №257 по проспекту 

Георгія Гонгадзе 

13.04.2019 

Чорторий  

10:00 

Деснянський район, острів Муромець, з’їзд з 

московського мосту на зупинці  

Троєщина  

10:00 

Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака, до 

ур. Вербняки  

http://pleso.org/2019/01/18/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4/
http://pleso.org/2019/01/15/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-2019-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87/


Редьчино 
11:00 

озеро Редьчино, вул. Богатирська 

Березняки  
10:00 

Дніпровський район, Дніпровська набережна 

20.04.2019 

Райдуга 
10:00 

озеро Райдуга, вул. Райдужна 

Верхня 

10:00 

вул. Прирічна, кінцева по пр-ту Г.Сталінграда, заїзд 

по кільцевій за гаражі вниз до пляжу 

Жандарка 
10:00 

Дарницький район, вул. Тальнівська 

 

Наприкінці 2018 року, у першому кварталі 2019 року, КП «Плесо» 

подало до участі у кандидатській стадії для отримання міжнародної 

екологічної премії «Блакитний прапор» пляжі: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-

Водиця», «Веселка», «Венеція», «Галерний», «Молодіжний». 

Пляжі, які отримали «Блакитний прапор», вносяться в лист міжнародної 

туристичної організації, як рекомендовані для відвідування, це є певним 

сигналом для туриста до відвідування того чи іншого пляжу, готелю, міста. Це 

особливо важливо в умовах кризи, так як існує тенденція при інших рівних 

умовах, вибирати місця відпочинку, що гарантують безпеку, екологічну 

чистоту і комфорт. 

Спеціалізованою (аварійно-рятувальною) водолазною службою 

Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» в установленому 

порядку для забезпечення безпеки людей на водних об’єктах м. Києва 

постійно проводяться наступні роботи: 

- роз'яснювальна робота з населенням на закріплених зонах 

відповідальності за рятувально-водолазними та рятувальними станціями; на 

найбільш небезпечних ділянках – місцях рибальства та масового відпочинку 

населення; 

- встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені 

для купання, заборонених для вилову риби та виходу на лід; встановлені 

попереджувальні знаки в місцях небезпечних для купання; 

- силами САРВС постійно проводиться роз'яснювальна робота серед 

населення через засоби масової інформації щодо виконання правил охорони 

життя людей на водних об'єктах; 

- проведення щоденного патрулювання на визначених маршрутах, 

найбільш небезпечних ділянках та в місцях масового відпочинку населення. 

З 16-20 січня 2019р. Організували роботу та забезпечили чергування 

рятувальних постів та медичних постів в місцях проведення свята Водохреща 

та забезпечити постійне чергування із закріпленням постійних працівників  

З 25-26 березня у столиці проходили масштабні командно-штабні 

навчання рятувальних служб за темою: «Виконання завдань під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків». Учасники відпрацьовували практичні 

завдання на місцях. 



Так, 26 березня провели відпрацювання практичних заходів щодо 

проведення рятувальних робіт по зняттю з крижини, що дрейфує потерпілих 

від повені. До навчань було залучено близько 18 осіб, з них керівник 

комунального підприємства, начальник спеціалізованої (аварійно-рятувальної) 

водолазної служби, керівник рятувально-водолазної станції, 2 водолазні 

бригади, представники медичної служби та інші спеціалісти підприємства. 

Було задіяно близько 4 одиниць техніки, а саме: катер «Чибіс», човни 

«Wellboat-37» та «Brig», спеціалізований аварійно-рятувальний автомобіль 

«Peugeot». 

Також, водолазами підприємства були відпрацьовані практичні заходи 

на воді стосовно підняття затонулої металоконструкції з дна річки Дніпро. 

Була відпрацьована техніка безпосередньо підйому предмету, практичні 

прийоми транспортування до берега. Одночасно, у місці виникнення 

надзвичайної ситуації водолазами було проведено пошуково-водолазні 

роботи. 

САРВС 27-28.03.2019р. Провело водолазне обстеження гідротехнічної 

споруди гранітної набережної, що на ділянці від причалу №14 річкового 

вокзалу до пішохідного мосту набережного шосе, проміри глибин та тралення 

акваторії, з оформленням відповідної технічної документації. 

Разом з тим, відповідно до плану заходів із забезпечення постійного 

контролю за вмістом розчиненого кисню у водоймах та недопущення заморів 

водних організмів у зимовий період САРВС залучалась до робіт з відбору 

проб води на розчинений кисень у 50 водоймах. 

04.04.2019р. виконало водолазне обстеження підводної частини корпусу, 

гвинто-рульової групи, датчику ехолоту, підрулюючого пристрою самохідного 

плавзасобу «Срібна хвиля», за адресою: м. Київ, затока «Собаче Гирло». 

В період з 08.04-30.04.2019р. силами САРВС було проведено водолазне 

обстеження підводної частини 14 пляжів та 17 зон відпочинку білля води до 

відкриття літнього оздоровчого сезону 2019 року.  

САРВС КП «Плесо» з 10.04-1.04.2019р. виконало водолазне обстеження 

берегоукріплювальної гідротехнічної споруди класу СС2-1 згідно ДБН В.2.4-

3:2-10, що розташована на лівому березі р. Дніпро паралельно вул. Русанівська 

набережна, проміри глибин та тралення акваторії, що знаходиться за адресою: 

м. Київ, вул. Русанівська набережна, 3. 

САРВС КП «Плесо» у період травень-червень 2019 року, залучалось до 

заходів присвячених Дню столиці та Дню Києва. 

12 травня 2019 року САРВС забезпечувало безпеку учасників на воді під 

час проведення змагання з SUP (веслування на дошках) на Оболонській 

набережній, затока «Наталка». 

17.05.2019р. виконало водолазне обстеження дна акваторії пляжу 

(купальної зони), що на ділянці урочища Десни на річці Десенка, проміри 

глибин та тралення акваторії, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 

Олександрівська, 3. 

Одночасно, виконало водолазне обстеження підводної частини корпусу 

самохідного плавзасобу «Шляхетна ластівка» на ділянці між причалом №14 

річкового вокзалу та пішохідним мостом Набережного шосе. 



18.05.2019 року САРВС забезпечувало безпеку учасників на воді під час 

проведення у місті Києві спортивно-масового заходу «Олімпійський день» на 

Оболонській набережній. 

26.05.2019 року САРВС забезпечувало безпеку учасників на воді під час 

проведення групового запливу по р. Дніпро 26.05.2019р. від парку «Наталка» 

вниз по течії у напрямку Північного мосту. 

01.06.2019р. було виконано аварійно-рятувальне обслуговування 

спортивного заходу із підводного спорту на оз. Тельбін. 

02.06.2019 року забезпечувало безпеку учасників на воді під час 

проведення аматорського «Тріатлон УГК» на оз. Тельбін. 

15.06.2019р. було виконано аварійно-рятувальне обслуговування 

спортивно-розважальних змагань «Race Nation» на території Русанівської 

набережної. 

Разом з тим, відповідно до Плану заходів із забезпечення постійного 

контролю за вмістом розчиненого кисню у водоймах та недопущення заморів 

водних організмів у зимовий період САРВС залучалась до робіт з відбору 

проб води на розчинений кисень у 50 водоймах. 

З 06.06.2019 року відповідно до плану-графіку червні місяці розпочато 

роботи по очистці водойм від водоростей та ін. за допомогою машини-амфібії 

Aquamarine. 

Також, згідно плану-графіку на 2019 рік було проведено навчання 

особового складу САРВС. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 415/6466 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

21 грудня 2017 року № 1042/4049», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

09.01.2019 № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» (далі – 

Програма) та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 № 507 «Про 

капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок 

бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» зі змінами та доповненнями, розподіл асигнувань на 

фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту на 2019 рік по 

КП «Плесо»: 

- в частині капітальних вкладень – 214234,9 тис. грн., у т. ч. за рахунок 

бюджету розвитку – 214234,9 тис. грн. 

- в частині капітального ремонту – 120 221,4 тис. грн., у т. ч. за рахунок 

бюджету розвитку – 120 221,4 тис. грн. 

Відділом охорони навколишнього середовища за період 01.01.2019-

25.06.2019 здійснено: 

- плановий відбір більше 500 зразків проб води з водних об’єктів; 

- складено і написано більше 300 протоколів випробувань зразків 

води; 



- здійснено позапланове обстеження та дослідження проб води 

більше 20 водних об’єктів; 

- проведено підготовку документації для отримання акредитації 

випробувальної хімічної лабораторії КП «Плесо» в Національному агентстві з 

акредитації України; 

- підготовлено фінальний проект «Водної стратегії міста Києва на 

2018-2025 рр.»; 

- організовано і проведено більше 10 майстер – класів «Експерт з 

якості води» для школярів загальноосвітніх шкіл міста Києва та дітей з 

обмеженими можливостями. 

Фахівцями позитивно вирішення питання за розглядом звернень 

громадян: 

 

№ ПІБ заявника Адреса заявника 
Розташуванн

я об’єкту 

Суть позитивно вирішеного 

питання 

1 Юрченко С.В. 
вул. Деміївська, 

51, кв. 77 

Горіхуватськ

і ставки 

Організовано годівлю та 

встановлено інформаційні 

щити про правила 

безпечного годування 

2 Мартинова М.П. 

вул. Юрія 

Шумського, 6, кв. 

152 

оз. Тельбін 

Організовано годівлю та 

встановлено інформаційні 

щити про правила 

безпечного годування 

3 Чупретов Д.В. 

вул. Маршала 

Якубовського, 2, 

кв. 210 

ставки в ж/м 

Теремки-ІІ 

Проведено позапланове 

обстеження, додаткові 

випробовування зразків 

води та проведено 

примусову аерацію 

мобільним аераторам 

4 Перебенесюк В.П. 
вул. Дмитра 

Луценка, 5, кв. 23 

ставки в ж/м 

Теремки-ІІ 

Проведено позапланове 

обстеження, додаткові 

випробовування зразків 

води та проведено 

примусову аерацію 

мобільним аераторам 

5 Іванова О.А. 
вул. Смолича, 6, 

кв. 45 

ставки в ж/м 

Теремки-ІІ 

Проведено позапланове 

обстеження, додаткові 

випробовування зразків 

води та проведено 

примусову аерацію 

мобільним аераторам 

6 Єсленський А.Т. вул. Водників, 22 

ставки в 

селищі 

Шевченко 

Відремонтовано водо 

перепускну споруду, рівень 

води стабілізовано  

7 Демьяненко О.М. 
просп. М. Бажана, 

5-а, кв. 180 
оз. Підбірна 

Виявлено незаконні 

підключення побутової 

каналізації у озеро з 

приватних маєтків 

8 Марущак І.В. 

просп. 

Оболонський, 7, 

кв. 119 

водойма 

Опечень-2 

Здійснено додаткові 

дослідження проб в ДП 

«Науковий центр 

превентивної токсикології, 



харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. 

Медведя МОХ України» 

9 Семенова Л.Г. 
вул. Мостицька, 6, 

кв. 48 

ставки в 

селищі 

Шевченко 

Повідомлено Подільське РУ 

ГУ МВС України в місті 

Києві про незаконні дії на 

території ставків 

10 Гангал С.А. 

вул. Георгія 

Гонгадзе, 20-к, кв. 

80 

ставки в 

селищі 

Шевченко 

Відремонтовано водо 

перепускну споруду, рівень 

води стабілізовано 

11 Шевченко О.О. 
просп. Свободи, 

38, кв. 98 

ставки в 

селищі 

Шевченко 

Відремонтовано водо 

перепускну споруду, рівень 

води стабілізовано 

12 Прудкий Є.О. 
вул. Львівська, 

57-а, кв. 48 
річка Нивка 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

ставку № 14 на р. Нивка 

13 Йолкін С.В. 
вул. Садова, 25 

(Русанівські сади) 

Русанівськи

й дренажний 

канал 

Видалено та утилізовано 

загиблу рибу, санітарний 

стан  ПЗС та акваторії 

нормалізовано,  проведено 

хімічні випробовування 

зразків води, проведено 

водолазне обстеження дна 

водного об’єкту 

14 Карпов В.М. 

вул. 

Черняхівського, 4, 

кв. 56 

Русанівськи

й дренажний 

канал 

Видалено та утилізовано 

загиблу рибу, санітарний 

стан  ПЗС та акваторії 

нормалізовано,  проведено 

хімічні випробовування 

зразків води, проведено 

водолазне обстеження дна 

водного об’єкту 

15 Шепель О.В. 
вул. Миколи 

Ушакова, 4, кв. 64 

ставок по 

вул. М. 

Ушакова 

Повідомлено 

балансоутримувача, 

відновлено рівень води  

16 Іванова Н.М. 
вул. Йорданська, 

9-е, кв. 258 

відкрита 

дренажний 

канал 

Опечень 

Повідомлено заявника про 

причини видалення 

прибережної рослинності у 

зв’язку з створення міського 

парку 

17 Семак М.Р. 
Харківське шосе, 

17, кв. 804 

Русанівськи

й обвідний 

канал 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

водного об’єкту  

18 Мовчун О.В. 
вул. Ірпінська,70, 

кв. 68 

ставок по 

вул. М. 

Ушакова 

Повідомлено 

балансоутримувача, 

відновлено рівень води  

19 Гура І.Л. 

вул. Миколи 

Ушакова, 1-г, кв. 

10 

ставок по 

вул. М. 

Ушакова 

Повідомлено 

балансоутримувача, 

відновлено рівень води  

20 Іовчева Т.С. 

вул. Академіка 

Булаховського, 

36, кв. 238 

ставок по 

вул. М. 

Ушакова 

Повідомлено 

балансоутримувача, 

відновлено рівень води  

21 Войцеховська І.В. 
вул. Миколи 

Ушакова,1-г, 

ставок 

ставок по 

Повідомлено 

балансоутримувача, 



кв.68 вул. М. 

Ушакова 

відновлено рівень води 

22 Кеча М.І. 

вул. Оноре де 

Бальзака, 83/2, кв. 

95 

штучна 

водойма 

Опечень-5 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

водного об’єкту 

23 Скалозуб С.М. 
вул. Панельна, 4, 

кв. 207 

Північно-

Дарницький 

меліоративн

ий канал 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

водного об’єкту, проведено 

позапланове обстеження, 

додаткові випробовування 

зразків води 

24 Захарченко Л.Г. 

вул. Микільсько-

Слобідська, 6/2, 

кв. 145 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

25 Юсенкова В.В. 
Бульв. Ігоря 

Шамо, 20, кв. 41 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

26 Орлов В.П. 
вул. Йорданська, 

3, кв. 120 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

27 Сиц О.В. 

вул. Генерала 

Жмаченко, 16, кв. 

348 

Північно-

Дарницький 

меліоративн

ий канал 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

водного об’єкту, проведено 

позапланове обстеження, 

додаткові випробовування 

зразків води 

28 Вериковська Н.О. 

Просп. Академіка 

Глушкова, 9-а, кв. 

191 

річка Нивка 

Передано забудовнику акт-

вимогу від 17.04.2019 щодо 

надання дозвільної 

документації на проведення 

робіт 

29 Прудкий Є.О. 
вул. Львівська, 

57-а, кв. 48 
Річка Нивка 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

ставку № 14 на р. Нивка 

30 Ларченко В.М. 
вул. Челябінська, 

4, кв. 196 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

31 Лисяна Н.В. 
вул. Симиренка, 

25-а, кв. 201 

водойма по 

вул. 

Булгакова 

Проведено спеціалізовані 

роботи щодо видалення 

водної рослинності  

32 Деніченко К.В. 

СТ «Червона 

троянда» 

(Русанівські сади) 

Русанівськи

й дренажний 

канал 

Видалено та утилізовано 

загиблу рибу, санітарний 

стан  ПЗС та акваторії 

нормалізовано,  проведено 

хімічні випробовування 

зразків води, проведено 



водолазне обстеження дна 

водного об’єкту 

33 Краснік А.А. 
вул. Йорданська, 

9-г, кв. 103 

відкритий 

дренажний 

канал 

Опечень 

Повідомлено заявника про 

причини видалення 

прибережної рослинності у 

зв’язку з створення міського 

парку 

34 Хилько А.А. 
вул. Вереснева, 5, 

кв.336 
оз. Віра 

Ініційовано благоустрій 

території та акваторії з 

відновленням 

попереджувальних та 

захисних знаків 

35 Прудкий Є.О. 
вул. Львівська, 

57-а, кв. 48 
річка Нивка 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

ставку № 14 на р. Нивка 

36 
Войцеховський 

М.В. 

вул. Миколи 

Ушакова,1-г, 

кв.68 

ставок по 

вул. М. 

Ушакова 

Повідомлено 

балансоутримувача, 

відновлено рівень води 

37 Якименко В.В. 

вул. Митрополита 

Андрія 

Шептицького, 10, 

кв. 56 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

38 Строшук О.В. 

вул. Митрополита 

Андрія 

Шептицького, 24-

г, кв. 41 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

39 Лосєва Ж.Г. 

бульв. 

Русанівський, 9, 

кв. 106 

Русанівська 

протока 

З’ясовано причини появи 

піни, проінформовано 

заявника з наданням 

протоколів випробовування 

зразків води 

40 Семенова Л.Г. 
вул. Мостицька, 6, 

кв. 48 

ставок в 

селищі 

Шевченко 

Надано протокол 

випробовувань зразків води 

водного об’єкту, проведено 

позапланове обстеження, 

додаткові випробовування 

зразків води 

41 Чумак І.Л. 

вул. 

Малокитаївська, 

73, кв. 46 

річка Либідь 

Проінформовано заявника 

про проведення 

інвестиційного комплексу 

щодо ревіталізації річки 

Либідь та розроблення 

цільової програми з 

благоустрою та 

екологічного оздоровлення 

річки 

 

За період з 01.01.2019 по 25.06.2019 службою медико-санітарного 

забезпечення КП «Плесо» організовано та проведено наступні заходи: 

- Навчання начальників структурних підрозділів підприємства з 

надання невідкладної допомоги; 



- Навчання фельдшерів рятувально-водолазних станцій за фахом 

спеціальної фізіології (водолазних фельдшерів) на базі Української військової 

медичної академії; 

- Укладено договір з ТОВ «Міжгалузевим центром охорони праці» 

на проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих 

і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на 

робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці, 

отримані протоколи 

- Щоквартальний лабораторний контроль якості повітря, яким 

дихають водолази на базі ДП «Всеукраїнського Державного Науково-

виробничого Центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 

споживачів»; 

- Щорічний періодичний медичний огляд (медичних працівників; 

водіїв, лайфгардів); 

- Розроблено та погоджено План взаємодії КП «Плесо» з Центром 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

- Проведені тендерні процедури закупівель медикаментів та 

дезінфікуючих засобів, укладені договори на їх придбання. Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали придбані на суму 87756,22 грн.; дезінфікуючих та 

антисептичних засобів придбано на суму 13687,50 грн. 

- Двічі на тиждень проводиться відбір проб поверхневої та питної 

води в зонах відпочинку для проведення санітарно-лабораторних досліджень, 

щодо визначення її якості; 

- Медичне забезпечення водолазних спусків при проведенні 

рятувальних та виробничих спусків; 

- Проведена комплектація медичних пунктів сезонними медичними 

працівниками. Станом на 24.06.19 працюють 15 медичних пунктів; 

- Укомплектовано медичні пункти зон відпочинку «Тельбін», 

«Троєщина» та «Чорторий» медичним меблями на суму 23499грн. 

Медичними працівниками служби медико-санітарного забезпечення 

підприємства за перше півріччя 2019 року надано першу медичну допомогу в 

849 випадках, з них травмованим у 532 випадках, постраждалим від теплових 

та сонячних ударів надано допомогу у 72 випадках, при утопленні надано 

допомогу у 5 випадках, реанімовано – 4; хворим із загостренням хронічної 

патології надано допомогу у 240 випадках; за нозологією превалюють 

серцево-судинні захворювання – 84; захворювання дихальної системи – 53; 

захворювання шлунково-кишкового тракту – 31; з укусами комах – 21; з 

алергічною патологію – 14; з нервовою патологією – 8; з алкогольною 

інтоксикацією – 6; з іншими захворюваннями – 23. Швидка допомога 

медичними працівниками підприємства викликалася з початку року у 26 

випадках. 

 

Начальник        Андрій МАЛЬОВАНИЙ 
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