
«Про організацію контролю за 

станом благоустрою у 

Дарницькому районі міста Києва 

за 2021 року».

відділ  контролю  за благоустроєм та охорони навколишнього 

природного середовища апарату

Дарницька районна  в місті Києві державна адміністрація

м. Київ, 02068, вул. О.Кошиця, 11 тел./факс 044 565-05-94



Дарницька районна  в місті Києві державна адміністрація

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНІ 

ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ



Розроблено інтерактивну карту розмежування територій

з визначенням відповідальних  за стан благоустрою  

https://darn.kyivcity.gov.ua/news/24935.html



інтерактивна карта містить детальну інформацію по об'єктах благоустрою 



Розроблено інтерактивну карту місць розміщення сезонної, пересувної та 

іншої торгівлі на території району



Детальна інформація по об'єктах розміщення сезонної, пересувної та 

іншої торгівлі на території району 



Місця безхазяйних відходів



Інформація по місцях безхазяйних відходів



Зелені зони загального користування



Детальна інформація про зелені зони загального користування



Зупинки громадського транспорту з визначенням відповідальних

за санітарний стан



Розроблено інтерактивну карту торгівлі на території Дарницького району



Детальна інформація про ярмарок 



Карта знаходження використаних шин 



Здійснено перерозподіл території за ЖЕК

та призначені відповідальні особи від відділу



розроблено паспорти кожної території 

які оновлені станом на 01.09.2021

http://darn.kievcity.gov.ua/news/12870.html



Розроблено інтерактивну Екологічну карту території Дарницького району



Детальна інформація Екологічної карти території Дарницького району



Визначення місця збору 

небезпечних відходів в  

Дарницькому районі

http://darn.kievcity.gov.ua/news/15265.html



Затверджено План спільний дій з Дарницьким Управлінням поліції 

ГУ національної поліції у м. Києві



Розроблено інтерактивну карту з визначенням

послідовності прибирання територій у зимовий період



Розроблено довідник по порядку прибирання снігу та територій

у зимовий період



Підготовка техніки для прибирання у 

зимовий період та місць відпочину 

для водіїв (механіків)



При очікуванні сильних снігопадів попереджувались всі комерційні 

структури та балансоутримувачі  територій

Пропонувалось, приділити особливу увагу оперативному 

прибиранню снігу на прилеглих територіях біля будівель відповідно до 

Правил благоустрою міста Києва. 



Дарницька районна  в місті Києві державна адміністрація

відділ  контролю  за благоустроєм та охорони навколишнього 

природного середовища

м. Київ, 02068, вул. О.Кошиця, 11 тел./факс 044 565-05-94



Боротьба з стихійною торгівлею відповідно до спільного Плану дій з 

поліцією Дарницького району



Організовано плановий вивіз використаних шин 



Організація утилізації будівельних відходів 

на території Дарницького району



Участь у здійсненні контролю за виконанням карантинних заходів на 

території Дарницького району



Планове знищення адвентиних рослин на території Дарницького району



Озеро «Прірва»

До                   Після

Стадіон біля Слов’янської гімназії

Озеро «Вулик» Вулиця Ревуцького 2





http://darn.kievcity.gov.ua/video/?start=0&c=0

РОЗПОДІЛ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ТА ТЕХНКИ 

ПО КОЖНІЙ ТЕРИТОРІЇ



проведення осіннього місячника благоустрою озелененню та  поліпшення 

санітарного стану міста Києва у 2021 році 



проведення осіннього місячника благоустрою озелененню та  поліпшення 

санітарного стану міста Києва у 2021 році 



проведення осіннього місячника благоустрою озелененню та  поліпшення 

санітарного стану міста Києва у 2021 році 



Робота у системі «Stop Spam»









Відсутність доступу до земельного кадастру та не винесення в натуру меж 

земельних ділянок, призводить до неможливості своєчасно встановити 

балансоутримувача


