Назва об'єкта

Вид робіт

Дата
проведення

УЗН Солом’янського району

Парк «Відрадний»

Очищення газонів від опалого листя

Парк Ландшафтний

Очищеннягазонів відопалого листя

Парк ім. М.Островського

Очищеннягазонів відопалого листя

Парк«Орлятко»

Очищеннягазонів відопалого листя

Парк білякінотеатру
«Тампере»

Очищеннягазоніввідопалого листя

Парк«Совки»
Парк«Юність»
Паркна
просп. Перемоги,133-135

БульварВернадського

Парк«Інтернаціональни
й»

Парк ім.Потапова

Сквер на
вул.Котєльнікова, 26-32
Парк «Совки»,вул.
Бетховена,
вул. Жмеринська

Сквер на вул.
Верховинній, 8-10

УЗН Святошинського району
Вигрібання листя, прибираннясміття,
підмітання доріжок,вивіз листя, сміття,
посадка дерев,посадка кущів
Вигрібання листя,прибираннясміття,
підмітання доріжок,вивіз листя, сміття,
перекопування тарихлення квітників
Вигрібання листя, прибираннясміття,
підмітаннядоріжок,посадка дерев,
вивіз листя, сміття
Вигрібання
листя,прибирання,сміття,підмітаннядорі
жок,вивіз листя,
вивіз сміття,перекопуваннята
рихлення квітників, посадка кущів
Вигрібання листя,прибирання
сміття, підмітання доріжок, вивіз листя,
сміття,перекопуваннята рихлення,
квітників, посадка дерев, посадка кущів
Вигрібання листя,прибираннясміття,
підмітання доріжок, вивіз листя, сміття,
прополювання та рихлення квітників,
посадка кущів
Вигрібання листя,прибираннясмптя,
підмітання доріжок,вивіз листя,
сміття,
посадка кущів
Вигрібання листя,прибираннясміття,
підмітання доріжок, вивіз листя, сміття,
прополювання та рихлення квітників,
посадка кущів
Вигрібання листя,прибираннясміття,
підмітання доріжок, вивіз листя, сміття,
прополювання та рихлення квітників,
посадка кущів

23.03.2019
20.04.2019
30.03.2019
13.04.2019
06.04.2019
06.04.2019.
27.04.2019
13.04.2019

30.03.2019

30.03.2019

06.04.2019

06.04.2019

13.04.2019

20.04.2019

20.04.2019

16.03.2019

16.03.2019

УЗН Деснянського району
Урочище «Келійки»
(вздовж
вул. Закревського в
межах вул. Цвєтаєвої та
вул.Милославської)
Парк «Муромець»
Паркова зона «Пам'яті
жертвЧорнобиля»
Лугопарк

Санітарне прибирання території,
вивезення сміття, листя
Санітарне прибирання території,
вивезення сміття, листя
Санітарне прибирання території,
вивезення сміття, листя
Санітарне прибирання території,
вивезення сміття, листя

23.03.2019

06.04.2019
20.04.2019
20.04.2019

УЗН Оболонського району
Парк культури та
відпочинку
«Пуща-Водиця»
Парк культури та
відпочинку навколо
озера Йорданське
Парк відпочинку на
вул. Прирічній
Парк «Наталка»
(територія біля
Московського мосту)
Парк відпочинку на
вул. Богатирській
(напівніч від затоки
«Верблюд»)
Сквер на
просп. Мінському,4 (в
т. ч.сквер на
просп. Мінському
та вул. Полярній між
ДНЗ №190 та
ДНЗ№531)

Санітарне прибирання, вивезення сміття,
посадка кущів

06.04.2019

Санітарне прибирання, вивезення сміття

06.04.2019

Санітарне прибирання, вивезення сміття

06.04.2019

Санітарнеприбирання, вивезеннясміття

20.04.2019

Санітарнеприбирання, вивезеннясміття

20.04.2019

Санітарне прибирання, вивезення сміття,
посадка дерев і кущів

20.04.2019

УЗН Дарницького району
Парк-затока
«Берковщина»
Озеро «Срібний кіл»
Озеро «Вулик»

Санітарнеприбираннятериторії

30.03.2019

Санітарнеприбираннятериторії
Санітарнеприбираннятериторії
Санітарнеприбираннятериторії,
вивезення сміття

06.04.2019
20.04.2019

вул. Бориспільська (від
ст.м.«Бориспільська»до
ст. м. «Червонийхутір»)

Санітарне прибирання території

13.04.2019

Озеро «Лебедине»

Вирізання порослі, санітарне прибирання
території

06.04.2019

Парк «Жандарка»

13.04.2019

УЗН Подільського району
Бульвар В.-Н. Вал

Санітарне прибирання

13.04.2019

Парк «Березовий Гай»
Парк «Кинь-Грусть»
Парк «СирецькийГай»
Парк на Замковій горі

Санітарне прибирання,
підмітання доріжок
Санітарне прибирання
Санітарне прибирання

20.04.2019
27.04.2019
04.05.2019

УЗН Печерського району
Парк «Хрещатий»
на вул. Грушевського
Парк «Наводницький»
на вул. Набережне
шосе
Парк «Міський сад»
на вул. Грушевського

Вигрібання опалого листя, прибирання
сміття, підмітання доріжок,обкопування
лунок дерев, кущів, вивезення сміття
Вигрібання опалого листя, прибирання
сміття, підмітання доріжок,обкопування
лунок дерев, кущів, вивезення сміття
Вигрібання опалого листя, прибирання
сміття, підмітання доріжок, обкопування
лунок дерев, кущів, вивезення сміття

06.04.2019

13.04.2019

20.04.2019

УЗН Шевченківського району
Сквер ім. Болбочана
Парк «Сирецький»
Парк ім. Т.Г. Шевченка
Парк ім. О.С. Пушкіна
Сквер на Подільському
узвозі № 3
Парк «Нивки» (сх.част.)
Сквер на розі
вул. В. Винниченка та
вул. Павлівської
Сквер по вул. Нагірній
Меморіал Бабин Яр
Парк «Володимирська
гірка»
Бульвар Т.Г. Шевченка
Бульвар Каштановий
(проспект Перемоги)
Сквер ім. Чкалова
Парк на схилах
Смородинського узвозу
Сквер

Збирання випадкового сміття, підмітання
доріжок, вивезення опалого листя
Вигрібання залишків опалого листя,
прибирання території від сміття
Підмітання доріжок, вивезення залишків
опалого листя, посадка чагарників
Збирання сміття, вигрібання залишків
опалого листя та вивезення
Вигрібання залишків опалого листя
та вивезення
Вигрібання залишків опалого листя,
вивезення листя, обкопування
чагарників, посадка чагарників
Вигрібання залишків опалого листя,
навантаження на автотранспорт та
вивезення листя
Вигрібання залишків опалого листя,
навантаження на автотранспорт та
вивезення листя
Вигрібання та навантаження залишків
опалого листя
Вигрібання та навантаження залишків
опалого листя
Вигрібання залишків опалого листя,
навантаження на автотранспорт
та вивезення листя
Вигрібання залишків опалого листя,
навантаження на автотранспорт
та вивезення листя
Вигрібання залишків опалого листя,
обкопування чагарників
Прибирання сміття,вигрібання залишків
опалого листя
Вигрібання залишків опалого листя,

30.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
13.04.2019

13.04.2019

13.04.2019
13.04.2019
13.04.2019
20.04.2019

20.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
20.04.2019

«Верстатобудівний»
Парк на схилах
Пейзажної алеї
Парк Шевченківського
району,
ст. м. Дорогожичі
Парк «Сирецький»
Бульвар Т.Г. Шевченка
Сквер ім. Котляревського
Сквер ім. Гончара
Парк ім. Т.Г. Шевченка
Парк «Володимирська
гірка»

навантаження на автотранспорт та
вивезення листя, посадка чагарників
Збирання сміття, підмітання доріжок,
вигрібання залишків опалого листя
Збирання сміття, вигрібання залишків
опалого листя, навантаження на
автотранспорт та вивезення листя
Вигрібання залишків опалого листя,
прибирання території від сміття,
посадка чагарників
Вигрібання залишків опалого листя,
вивезення листя
Підмітання доріжок, навантаження на
автотранспорт і вивезення листя
Вигрібання залишків опалого листя,
обкопування чагарників
Підмітання доріжок,
підготовка квітників до посадки
Вигрібання та навантаження залишків
опалого листя

20.04.2019
20.04.2019

20.04.2019
18.05.2019
25.05.2019
18.05.2019
25.05.2019
25.05.2019

УЗН Голосіївського району
вул. Саперно-Слобідська

Очищення газонів від листя, гілок

Голосіївський парк
ім.М.Рильського

Санітарне очищення території
(збір сміття, підмітання доріжок, і т.п.)

Міжквартальний сквер
по вул.
Васильківській, 47
Васильківській, 47
Парк «Диск»
просп. Науки
Урочище «Теремки»
вул. Велика
Васильківська
Голосіївський парк
ім.М.Рильського
Парк «Диск»
просп. Голосіївський
вул. Лисогірська
Лісосмуга по
вул.Теремківській
вул. Якубовського
Голосіївський парк
ім.М.Рильського
Схили за Інституном
фізики
Територія біля

Вигортання опалого листя і
навантаження на автотранспорт

23.03.2019

Санітарне очищення території
Вигрібання та навантаження листя
Очищення схилів від побутового сміття
Перекопування лунок
Санітарне очищення території (збір
сміття, підмітання доріжок і т.п.)
Санітарне очищення території
Вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Вигрібання та навантаження листя

30.03.2019

Санітарне очищення території
Вигрібання газонів
Санітарне очищення території (збір
сміття, підмітання доріжок і т.п.),
санітарне очищення берегової смуги та
озер від сміття
Санітарне очищення території
Санітарне очищення території

06.04.2019

ст.м. «Видубичі»,
вул. Промислова
сквер по вул.Федорова
Студентська алея по
просп. Голосіївському, 89

Одеська площа
Парк «Диск»
Схили по вул. Кайсарова

Мотоблочення і посів газонів
Вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне очищення території (збір
сміття, підмітання доріжок і т.п.),
санітарне очищення берегової смуги та
озер від сміття
Санітарне очищення території
Санітарне очищення території
Санітарне очищення території

бульвар по
вул.Саперно-Слобідській

Мотоблочення і посів газонів

вул. Ломоносова
Голосіївський парк
ім.М.Рильського

Голосіївський парк
ім.М.Рильського
Парк «Диск»
Совські ставки
Урочище Теремки
просп. Голосіївський
бульвар по
вул. Саперно-Слобідській
Голосіївський парк
ім.М.Рильського
Парк «Диск»
просп. Науки
просп. Голосіївський
бульвар по
вул.Саперно-Слобідській
Лісосмуга по
вул. Лятошинського

Санітарене очищення території (збір
сміття, підмітання доріжок і т.п.),
санітарне очищення берегової смуги та
озер від сміття
Санітарне очищення території
Санітарне очищення території
Фарбуваання лав та урн
Перекопування ущільнених ґрунтів під
посів газону

13.04.2019

20.04.2019

Мотоблочення і посів газонів
Санітарне очищення території (збір
сміття, підмітання доріжок і т.п.),
санітарне очищення берегової смуги та
озер від сміття
Санітарне очищення території
Відновлення газонів
Перекопування ущільнених ґрунтів під
посів газону

27.04.2019

Мотоблочення і посів газонів
Санітарне очищення території
УЗН Дніпровського району

Парк «Перемога»
Парк на житловому
масиві «Райдужний»
Парк «Перемога»

Санітарне прибирання, вивезення сміття,
вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне прибирання, вивезення сміття,
вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне прибирання, вивезення сміття,
вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне прибирання, вивезення сміття,

16.03.2019

19.03.2019

21.03.2019
23.03.2019

Парк вздовжвул.
Попудренка
Парк біля озера
«Тельбін»
Парк «Перемога»

вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне прибирання, вивезення сміття,
вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт
Санітарне прибирання, вивезення сміття,
вигортання опалого листя
і навантаження на автотранспорт

26.03.2019

06.04.2019

