Інформація про діяльність КП УЗН Деснянського району м. Києва
За підсумками 2019 року комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Деснянського району міста Києва в рамках виробничої
програми висаджено 1307 шт. дерев, 4911 шт. кущів, 1100,75 тис. квітів та
відремонтовано газону на площі 3,02 га.
Також протягом 2019 року було проведено капітальний ремонт парку
«Фестивальний» (від вул. Вікентія Беретті до вул. Сержа Лифаря), де силами
підприємства висаджено близько 70 дерев різних порід, понад 250 шт. кущів
та облаштовано газону на площі 1,4 га. Разом з тим в рамках проведення робіт
з капітального ремонту на території парку було встановлено
багатофункціональний дитячий майданчик з гумовим покриттям, встановлено
лави, збудовано зону відпочинку, облаштовано квітники, прокладено
пішохідні доріжки з ФЕМ покриттям, встановлено опори із освітленням.

Парк «Фестивальний»
Того ж року завершилося будівництво скверу на перетині вул. Миколи
Закревського та вул. Милославська. Вздовж водойми розчищено територію від
чагарників, облаштовано близько 1,05 га газону, прокладено пішохідні
доріжки з ФЕМ покриттям, встановлено лави, дитячий та спортивний
майданчики.

Сквер на перетині вул. М. Закревського та вул. Милославська
Слід зауважити, що з 12 березня 2020 року по всій території України
було введено карантинні заходи з протидії поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19, що створили особливі умови для функціонування як всієї
господарської діяльності країни, так і, зокрема, комунального підприємства у
І півріччі 2020 року. Однак, завдяки дотримання необхідних заходів безпеки,
та злагодженій роботі працівників, комунальним підприємством було
досягнуто запланованих показників виконання виробничої програми.
Так, протягом 2020 року КП УЗН Деснянського району в рамках
виробничої програми висаджено 543 шт. дерев, 2739 шт. кущів, 1096,65 тис.
квітів, проведено ремонт газону на площі 3,76 га.

Виконання виробничих завдань
Також у минулому році створено 10 нових зелених зон, а саме:
проведено капітальний ремонт ІІ черги з водними об’єктами вздовж проспекту
Р. Шухевича, збудовано І чергу скверу ім. В’ячеслава Веремія («Липова алея»)
між будинками на просп. В. Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14,
завершено будівництво центральної алеї в парку «Муромець».

Сквер ім. В. Веремія, центральна алея парк «Муромець», парк з водними об’єктами
вздовж просп. Романа Шухевича

Також створено сквери за адресами: вул. Академіка Курчатова, 3-Б, вул.
Братиславська, 38, вул. Кіото, 5-9, вул. Т. Драйзера, 36, вул. Марини Цвєтаєвої,
16, 16-Б, 16-В, збудовано сквер між будинками № 5-а та №7-а по вул.
Лісківська. У 2020 році було облаштовано автоматичну поливо-зрошувальну
систему в сквері по вул. Кубанської України, 27-31.

Сквер між будинками 5-А та 7-А по вул. Лісківська

ІІ черга парку з водними об’єктами вздовж просп. Р. Шухевича

У поточному році підприємством облаштовано 4,17 га газонів, що на
55% відсотків більше, ніж у минулому році. Разом з тим в межах виконання
виробничої програми, підприємством виконані роботи з висаджування дерев
у кількості 325 шт., кущів – 710 шт. та квітів – 1156 тис. шт.
Також у І півріччі 2021 року було завершено будівництво парку з
водними об’єктами вздовж просп. Р. Шухевича, відкриття ІІІ черги парку
відбулося 27 серпня.

ІІІ черга парку з водними об’єктами вздовж просп. Р. Шухевича
У цій частині парку прокладено 3290 кв. м. прогулянкових доріжок з
ФЕМ, 410 кв. м. – з піщаника, а також 1729 кв. м. велодоріжок. Встановлено
нові лави й урни. Для освітлення території встановлено 68 опор з LEDсвітильниками. Збудовано унікальну альтанку у кримськотатарському стилі
висотою 7 м.

Альтанка у кримськотатарському стилі
Парк став лауреатом І ступеня Національної Премії з ландшафтної
архітектури та садового дизайну у категорії «реновація та ревіталізація».

Разом з тим у другому півріччі 2021 року, крім виконання виробничих завдань
підприємства, заплановано будівництво нових об’єктів зеленого господарства,
а саме: проведення капітального ремонту ІІ черги скверу ім. В’ячеслава
Веремія («Липова алея»), який розташований між просп. В. Маяковського,
будинок № 15 та вул. Оноре де Бальзака, будинок 14, та капітальний ремонт
скверу біля кінотеатру «Кіото».

