
Звіт про роботу в 2021 році 

 У 2021 році підприємством були здійсненні наступні заходи економічного і соціального розвитку об’єктів благоустрою: 

 

Комунальне підприємство «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради 

№ Вид робіт/ 

найменування заходу 

Довідка (обов’язково зазначити кількісно-якісні показники) 

1. Прийняття на баланс 

нових зелених зон 

Прийнято на баланс:  

- Сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу 

Ілліча). 

- Території по вул. Шляховій. 

- Територія у районі вул. Данила Галицького, буд. №№ 51, 55, 57,29, 47, 45, 43. 

- Територія по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 37 Д. 

- Парк Козацької Слави – Кирилівка. 

- Парк Дружби. 

- Пам'ятка національного значення "Новобогородицька фортеця". 

- Територія о. Зелений. 

- Території по вул. Старокозацькій. 

- Території в районі вул. Київської та просп. Металургів (сквер біля пам’ятника І. Г. Клюєву). 

- Парк в районі вул.Апостолівської – вул.Кожедуба 

- Сквер у районі вул. Північнодонецької  

Загальна площа понад 188 га.   

2. Громадські роботи 39 чоловік пройшли апробації з відпрацювання громадських робіт на підпорядкованих 

об’єктах.  

3. Аналітична робота 1. У 2021 році був зроблений переклад українською мовою наукового видання книги Trees - a 

Lifespan Approach: Contributions to Arboriculture from European Practitioners Dirk Dujesiefken 

(130 сторінок) (Дерева – цикл життя. Введення у арбористику від європейських практиків, 

автор Дірк Дуєсайфкен), що описує наукові підґрунтя стандартів і нормативів догляду за 

деревами, на основі якого було створено і проведено актуалізацію та конкретизацію системи 

догляду за деревами та внесені правки, а саме запропоновані зміни до «Правил поводження із 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dirk+Dujesiefken%22


зеленими насадженнями м. Дніпра» із посиланням на наукові першоджерела від світових 

науковців та на провідні стандарти із догляду за деревами у передових країнах світу: 

Великобританії, Нідерландах, Німеччині, США та Японії. 

 

2. Перекладено українською діючий європейський стандарт по арбористиці (науці з догляду за 

деревами) із обрізки дерев Еuropean PRUNING Tree Pruning Standard 2021 (35 сторінок) 

(Європейський стандарт з обрізки дерев), який є практичною частиною попередньо 

перекладеної книги та системною методичкою із догляду за деревами у країнах Європейського 

Союзу і може використовуватися, як керівний стандарт безпосередньо на практиці підчас 

утримання зелених насаджень, а саме виконання робіт з обрізки всіх типів з урахуванням 

їхнього віку, стану та статусу всіх наявних порід дерев,  працівниками КП та підрядних 

організацій. За рахунок отриманої інформації із передових наукових видань, обстеження 

зелених насаджень на предмет аварійності дерев, проведено з урахуванням практик діючої 

американської системи Tree risk manаgement (Управління ризиком дерев), які 

використовувались в роботі комісії з питань визначення стану зелених насаджень, що 

підлягають видаленню. 

 

3. Вперше на території п’яти парків міста були облаштовані мавританські квітучі газони, 

загальної площею у 1,5 га.  

Аналітична робота на цих ділянках показала їх економічність у догляді, невибагливість, 

покращення біорізноманіття, приваблення корисних та медоносних комах. Також квітучі 

газони виявилися дієвими у боротьбі з карантинними рослинами, оскільки ефективно 

витісняють амброзію. В рамках досліджень було встановлено практичні відмінності в догляді 

за ним у наших умовах, на відміну від загальнорекомендованих в Європі. Так, виявлено 

особливості поливу на найбільш посушливих ділянках у спеку, які враховані в карту догляду 

за ними на наступний рік. Для кожної зони кожного парку підібралися окремі суміші квітів 

згідно грунтових та мікрокліматичних умов кожної з ділянок. Також на практиці виявлено, що 

не всі квіти в європейських сумішах придатні для наших умов, тому це враховано при їх 

складанні на наступний рік.  



4. Благоустрій територій:  

 - Прибирання сміття 

та вивезення ТПВ 

Організовано прибирання сміття, листя, гілок та вивезення ТПВ на підпорядкованих об’єктах. 

Загалом вивезено 2177 м3  ТПВ 

 - Прибирання снігу та 

посипання доріжок 

проти ожеледиці 

Організовано прибирання снігу та посипання відсівом гранітним проти ожеледиці доріжок на 

підпорядкованих об’єктах. Площі очищання доріжок від снігу та посипання піском загальною 

площею понад 38 954 400 кв.м. 

 - Видалення порослі Вирубано порослі на території: 

Парк Пам’яті та Примирення на площі 0,4 га 

Парк ім. Б. Хмельницького – 0,6 га  

Парк Лазаря Глоби – 2,2 га 

Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка – 1,8 га 

Загалом вирубано порослі на площі 5 га 

 - Покіс трави Чотири рази за сезон виконано покіс трави та дрібної порослі із залученням підрядних 

організацій та власними силами на території 5 парків і 8 зелених зон. Загалом здійснений 

покіс трави на території  

2 388 600 кв. м. 

 - Виїзди комісії з 

питань визначення 

стану зелених 

насаджень, що 

підлягають 

видаленню. 

Було складено загалом 15 актів на 6 об’єктах.  
 
 

 

 - Видалення та 

санітарне обрізання 

дерев 

Проведено видалення та санітарне обрізання дерев на територіях: 

Севастопольський парк: видалено 85 сухе, фаутне та аварійне дерево. 

Парк ім. Т.Г. Шевченка: проведене омолодження 535 дерев, вирізування сухого гілля і дрібної 

суші на деревах листяних порід з різними діаметрами стовбурів - 220 дерев. 

Сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер Металургів 

біля Палацу Ілліча) - санітарна обрізка 471 дерево. 



 - Посадка дерев В рамках програми озеленення планети на підвідомчих об’єктах було висаджено дерева на 

територіях: парк ім. Б.Хмельницького, парк Пам'яті та Примирення, Сквер Героїв полку 

"Дніпро-1" (вул. Ю.Савченко), Сквер біля Озера на  пр. Героїв 46-48, Парк ім. Т.Г.  Шевченка, 

Парк Лазаря Глоби, Севастопольський парк, Алея дипломатів. Загалом висаджено 352 дерева.  

 - Посадка квітів Створено та відновлено паркові квітники у парку ім. Т.Г. Шевченка, Лазаря Глоби, Б. 

Хмельницького, Пам’яті та Примирення, та Севастопольському. Загалом відновлено 1 638 м.кв. 

 - Посів мавританських 

квітучих газонів 

Посіяно квітучі газони в Парку ім. Т.Г. Шевченка, Лазаря Глоби, Богдана Хмельницького, 

Пам’яті та Примирення, Севастопольському.  

Загалом посіяно 15 000 м.кв. 

 - Весняні толоки Проведено прибирання територій разом з волонтерами у парках: Парк ім. Т.Г. Шевченка, парк 

Лазаря Глоби, сквер Металургів (за ДК Ілліча). 

 До облаштування на о. 

Монастирський 

пляжної зони  

Установлено обладнання: кабінки для переодягання, майданчики для миття ніг, облаштовано 

медпункт.  

Розроблена тендерна документація та проведена закупівля кабінок для переодягання та 

флагштоку. 

Підготовлена тендерна документація на закупівлю та встановлення на о. Монастирському 

модульного санітарного блоку для обслуговування відвідувачів пляжної зони в т.ч. для 

обслуговування маломобільних груп населення. 

 Встановлення 

інформаційних щитів 

та знаків 

Розроблено та становлено просвітницькі щити та інформаційні знаки на територіях: 

- Парку ім. Т.Г. Шевченка, у кількості 5 шт. 

- Парку ім. Л.Глоби – 3шт 

 

 Встановлення 

паркових лав 

Встановлено на підпорядкованих об’єктах, у кількості 18 шт. 

 Відновлення покриття 

дитячих майданчиків 

Здійснено завезення піску на дитячі майданчики у парках ім. Т. Г. Шевченка, Пам’яті та 

Примирення, Б. Хмельницького, Лазаря Глоби 

 Парк культури та 

відпочинку  

ім. Б. Хмельницького 

Відремонтовано систему опалення адміністративної будівлі парку. 



 - Поточний ремонт 

дитячого майданчика 

в парку Пам’яті та 

Примирення 

Виконано фарбування обладнання ігрового майданчика в парку Пам’яті та Примирення, 

загальною площею 73,72 м2 

 - Поточний ремонт 

«Могили радянських 

воїнів» в парку 

Пам’яті та 

Примирення 

Проведено черговий поточний ремонт «Могили радянських воїнів» в парку Пам’яті та 

Примирення. Відремонтовано: 8 надгробків, меморіальна стіна на площі до 20 м2, підпірна 

стіна по просп. Сергія Нігояна – 34 м.п. 

 Ліквідації аварійної 

ситуації (відновлення 

робочого стану) що 

склалася на водогоні 

Центрального 

міського дитячого 

парку ім. Лазаря 

Глоби 

Проведені роботи з поточного ремонту водогону за адресою: пр-т Дмитра Яворницького 95, м. 

Дніпро (замінено 133.0м.п. водогону).  

 Відновлення робочого 

стану покрівлі та 

несучих стін будівлі 

лекторію 

Центрального парку 

культури та 

відпочинку ім. Т.Г. 

Шевченка 

Поточний ремонт покрівлі та укріплення стін будівлі лекторію центрального парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

 "Влаштування 

системи поливу 

зелених насаджень на 

території загального 

Проведено тендерну процедуру та розпочато роботи з "Влаштування системи поливу зелених 

насаджень на території загального користування (зеленої зони) по просп. Героїв у районі 

буд.№32-40" 



користування (зеленої 

зони) по просп. Героїв 

у районі буд.№32-40" 

   

 - Встановлення 

новорічних ялинок 

Придбано та встановлено новорічні ялинки у комплекті з декором: 

Штучна новорічна стовбурова ялинка 10 м 1 шт. 

Світлодіодна ялинкова гірлянда ЗD піксельна 34 шт. 

Маківка «Сніжинка» 1 шт. 

Декоративна огорожа для ялинки 10м 1 шт. 

Іграшки «Пластикові кулі» • D 150 мм 99 шт. 

Іграшки «Пластикові кулі» • D 200 мм 147 шт. 

 - Встановлення 

туалетних кабін на 

період новорічних 

свят 

Було проведено встановлення туалетних кабін на період новорічних свят в парках Лазаря 

Глоби, ім. Т. Г. Шевченка, загалом 10 шт. 

5. Проектні роботи:  

5.1 Підключення до мереж 

електрозабезпечення  

Виконано розрахунок, складено опитувальний лист та направлено запит для отримання ТУ на 

підключення до мереж електрозабезпечення скверу «Західний» та скверу біля Палацу Ілліча 

5.2 Реконструкції 

території  

парку культури та 

відпочинку  

ім. Б. Хмельницького 

Підготовлені технічні вимоги розгляду до ділянки реконструкції по об’єкту «Реконструкція 

частини території Парку ім. Б.Хмельницького під урбан-парк. 

5.3 Влаштування 

електрозабезпечення 

парку Пам’яті та 

Примирення 

Реалізуються технічні умови ДТЕК на підключення до мереж електрозабезпечення парку 

Пам’яті та Примирення. Виконуються технічні умови ДТЕК, триває робота по відведенню 

земельних ділянок під будівництво. 



5.4 Ремонтно-відновленні 

роботи на мережах 

водопостачання 

Проведено обстеження та ремонтно-відновленні роботи на мережах водопостачання на о. 

Монастирському Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченко та в 

адмінбудівлі центрального міського парку Лазаря Глоби – відновлена робота вбиралень.  

5.5 Повірка приладів 

обліку 

Проведена повірка лічильників в парку Лазаря Глоби та парку ім. Б.Хмельницького. 

5.6 Ремонтно-відновленні 

роботи на лініях 

електропостачання 

Проведено лабораторне обстеження та ремонтно-відновленні роботи на кабельних лініях 

електропостачання та підстанції на о. Монастирському Центрального парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченко, на території центрального міського парку Лазаря Глоби. 

5.7 Інженерне 

забезпечення 

підпорядкованих 

об’єктів благоустрою 

Підготовлена документація та укладені договори на інженерне забезпечення підпорядкованих 

об’єктів благоустрою. Підготовлено 7 ТЗ (технічних завдань) на закупку послуг 

   

6. Соціальні проекти:  

 - Свято «Масляна» Організація та технічне забезпечення свята у парку ім. Т. Г. Шевченка. 

 - Толока у Сквері 

Металургів. 

Два етапи, 17 та 24 

квітня 

Організація та часткове технічне забезпечення заходу з прибирання території скверу  

 - Тематичний івент до 

Всесвітнього Дня 

Землі 

На Монастирському острові, біля пам’ятнику Т.Г. Шевченку Дипломатичним корпусом 

(консули Німеччини, Румунії, Литви, Бразилії, Австрії, Ізраїлю та представник французького 

культурного центру «Альянс Франсез») було висаджено 10 великих екземплярів клену 

гостролистого. Технічне забезпечення заходу. 

 - Купальний сезон на 

пляжі Монастирського 

острову 

-Залучення відповідних служб до контролю екологічних норм стану піска та води в акваторії 

пляжу на протязі всього купального сезону. Залучення водолазів ДСНС до обстеження стану 

дна та прибирання водоростей в межах акваторії пляжу. Щоденне прибирання на території 

пляжу. Технічна підтримка тренінгу, який проводили для працівників ДСНС інструктори КП 

«Госпітальєри Дніпра» 



 - День річки Дніпро Технічна підтримка та вивезення сміття, яке в рамках толоки було зібране волонтерами на 

каяках. Було очищено кілометр труднодоступної берегової лінії Монастирського острова.  

 - Свято Івана Купала Для містян та гостей міста були проведені святкові заходи у парку Лазаря Глоби та парк ім. Т. 

Г. Шевченка 

 - Міжнародний 

фестиваль «Джаз на 

Дніпрі» 

Технічна підтримка та супровід фестивалю «Джаз на Дніпрі» 

 - Алея Дипломатів Технічна підтримка, прийняття на баланс та благоустрій створеної на перетині вулиць 

Старокозацької та Фабра «Алеї Дипломатів». Перші дерева – кавказькі липи – висадили 

Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та Генеральний 

консул Федеративної Республіки Німеччина Штефан Кайль. 

 - Всеукраїнський 

музичний фестиваль 

«BeZVIZ Festival» 

Технічна підтримка музичного фестивалю «BeZVIZ Festival», який відбувся 13-15 серпня 

2021року на Монастирському острові. 

 - Святкові заходи до 

Дня Незалежності 

Організація та технічна підтримка святкові заходів до Дня Незалежності у парку ім. Т.Г. 

Шевченка. 

 - Race Nation  Технічна підтримка масштабного забігу з перешкодами Race Nation на Монастирському 

острові. 

 - «Заради кожного 

життя» фестиваль 

домедичної допомоги 

Технічна підтримка та супровід дводенного фестивалю домедичної допомоги «Заради 

кожного життя» у парку ім. Т.Г. Шевченка. 

 - День Міста  Організація та технічна підтримка святкових заходів до Дня Міста у парку ім. Т.Г. Шевченка 

та парку Лазаря Глоби. 

 - Золоті вечори Організація кожних вихідних ретро-дискотеки «Золоті вечори» для людей «золотого віку» у 

парку Лазаря Глоби. 

 - Свято для особливих 

дітей 

Організація та проведення разом з представникам Червоного Хреста, співробітниками Палацу 

студентів ДНУ та волонтерами ГО «MotoHelpersDnipro» у парку ім. Т.Г. Шевченка було 

проведено благодійну екскурсію для особливих дітей. 



 - День захисників і 

захисниць України та 

День Українського 

козацтва. 

Технічна підтримка святкових заходів до Дня захисників і захисниць України та Дня 

Українського козацтва. 

 - Новорічні святкові 

заходи 

Встановлення ялинок та технічна підтримка новорічних святкових заходів у парку ім. Т.Г. 

Шевченка, парку Лазаря Глоби, на території по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 37 

Д та території у районі вул. Данила Галицького, буд. №№ 51, 55, 57,29, 47, 45, 43 . 
 

 

 

 


