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І. Загальна характеристика 

 
Дата утворення                                                                                                 482 

Територія, км
2                                                                                                                                                          

 836 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць                                      10 

Кількість міст   

з них обласного підпорядкування   

Кількість селищ   

Кількість сільських населених пунктів   

Чисельність населення, тис. осіб  

з них: 

 

 

міське                                                                                                2936,837 

сільське   

Щільність населення, тис. осіб на 1 км
2                                                                                                                                                

 3,502 
  

*Станом на 1 серпня 2018 року 

ІІ. Чисельність населення 
Таблиця 1 

Назва міста 
Площа, 

км
2 

Щільність 

наявного 

населення, 

тис. осіб/ км
2 

1 2 3 

Райони 

Голосіївський 160,0 1,569 

Дарницький 130,0 2,627 

Деснянський 147,0 2,509 

Дніпровський 67,0   5,319 

Оболонський 109,0 2,938 

Печерський 20,0 7,962 

Подільський 34,0 5,996 

Святошинський 102,0   3,352 

Солом’янський 40,0 9,277 

Шевченківський 27,0 8,246 

Усього по м. Києву 836,0 3,502 
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ІІІ. Фізико-географічна характеристика 

 

Сучасний Київ, де сьогодні мешкає понад 2,936 млн. чол., входить до числа 

десяти найбільших міст Європи, а за кількістю населення та площею території, що 

в межах міської смуги становить 835,6 км
2
, поступається лише таким європейським 

містам як Москва, Лондон, Санкт-Петербург, Рим та Берлін. 

Географічні координати: північна широта - 50° 26'; східна  

довгота - 30° 34'; середня  висота над рівнем моря  - 105 м. 

Місто Київ  розташовано  в  центрі  східної  Європи  на  обох  берегах  

р. Дніпро, у його середній течії, нижче впадіння лівої притоки – р. Десна. 

Своєрідність і різноманітність природних умов Києва пов’язані з його 

розташуванням на межі фізико-географічних зон: лісостепової та  мішаних лісів. 

Північна частина міста розташована на Поліській низовині, південно-західна 

(правобережна) – на Придніпровській височині, південно-східна (лівобережна) – на 

Придніпровській низовині. 

Поверхня правобережної частини міста – підвищена платоподібна рівнина, 

розчленована ярами та балками, долинами невеликих річок, лівобережної – 

низовинна рівнина. Характерні форми рельєфу правобережжя – гори-останці, 

зокрема, Печерська (її висота найбільша – 196 м над рівнем моря), Старокиївська 

(188 м), Батиєва (176 м), Хоревиця (174 м), Багринова (170 м), Щекавиця, Замкова, 

Звіринецька, Чорна, Черепанова, Лиса. Найвідоміші яри: Бабин, Хрещатий, 

Смородинський, Кмитів, Протасів, Цимбалів та інші.   

Найнижчі  ділянки  міста  відповідають  рівню  води  в  Дніпрі – близько 92 м 

над рівнем моря. 

У геологічному відношенні м. Київ з прилеглими до нього територіями 

розташований у зоні стику двох регіональних структур північно-східного схилу 

Українського кристалічного щита та південно-західного борту Дніпровсько-

Донецької западини. Межею між ними слугує Дніпровська зона розломів північно-

західного простягання. Завдяки цьому Київ знаходиться у досить спокійній 

тектонічній зоні.  

Ґрунтовий покрив Києва є вельми строкатим, зважаючи на різноманітність 

природних умов. Північним околицям міста, що тяжіють до Полісся, властиві 

дерново-підзолисті грунти, сформовані переважно під хвойними лісами. На 

правобережній високій частині міста панують звичні для більшої частини України 

грунти – чорноземи. Утворились вони переважно на дуже своєрідних пухких, 

добре провітрюваних і відносно сухих суглинках – лесах. У природних київських 

лісопарках поширені темно – сірі лісові грунти, що утворились під пологом 

широколистяних лісів. 

Місто Київ є багатим на воду: існують значні запаси підземної води; окрім 

цього, великою є кількість поверхневих водних об'єктів: річок, озер, ставків.  

Загалом  водні  об'єкти  на  території  міста  займають  6,7  тис. га, або 8,0 % 

території. 

Гідрографічна мережа району представлена р. Дніпро, річками його басейну 

(Десна, Либідь, Сирець, Нивка, Горенка, Віта, стр. Пляховий), озерами, болотами, 

штучними ставками і каналами. 
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р. Дніпро і його долина мають вирішальний вплив на природні умови Києва і 

дислокацію елементів його житлово-промислової агломерації. 

Характерним для режиму всіх річок є чітко виражена весняна повінь, низька 

літня межень, дещо підвищені рівні восени через сезонні дощі. Живлення річок 

змішане з переважаючим живленням ґрунтовими водами. 

Місто Київ характеризується досить комфортним, помірно континентальним 

кліматом з теплим літом і м’якою зимою, оптимальною є зволоженість. 

Клімат Києва помірно континентальний, з достатньо м'якою зимою і теплим 

літом. Відчутний вплив на клімат Києва здійснює Дніпро, що в межах міста 

витягнутий в субмеридіональному напрямку. Велика рухома водна площа сприяє 

формуванню бризового перенесенню повітря: вдень різниця температур між 

водною та суходолом  створює потоки свіжого вологого повітря до міста. Протягом 

року переважає антициклонічна діяльність, якій властива доволі стійка, 

малохмарна погода.  

Середньорічна температура повітря +8,9 – +11,90 
0
С. Глобальні зміни 

клімату, що спостерігаються на земній кулі, не могли обминути і Київ. Більше того, 

на кліматичні умови істотно впливає саме місто – розсіювання тепла з теплотрас, 

будинків, ТЕЦ і т. ін. У зв’язку з цим температура повітря у місті вища, ніж на його 

околицях. Підвищення температури повітря у Києві за останні десятиріччя є 

більшим, ніж глобальне на планеті. Середньорічна кількість опадів становить 600-

700 мм. Переважаючий напрямок вітру влітку – західний, взимку – північно-

західний. 

Загальна площа м. Києва становить 835,6 км
2
. Забудовані землі міста – 37,0 

тис. га або 44,3 %.  

По функціональному використанню територія м. Києва розділяється на такі 

зони: - селітебну (міська і сільська забудова); 

       - промислову; 

       - рекреаційну (лісові масиви, парки, сквери, зелені насадження 

загального користування, об’єкти природоохоронного фонду, водоймища). 

Кожна із функціональних зон характеризується своїми особливостями, 

призначенням і впливом на навколишнє природне середовище. 

Селітебна зона характеризується висотною забудовою в центральній 

правобережній частині міста, на нових масивах- Оболонь, Виноградар, Теремки та 

ін., на Лівобережжі - масиви Троєщина, Харківський, а також приватною 

забудовою, яка розташована переважно на околиці міста по його периметру. 

Негативний вплив цієї зони на навколишнє природне середовище можна оцінити 

як середній. 

Промислова зона складається з промислових та автотранспортних 

підприємств. В межах Київської міської агломерації вони згруповані в промислові 

вузли і зони: Подільсько-Оболоньський, Шулявка, Нижньолибідський,  

Дарницький, Тельбінський. Негативний вплив цієї зони на навколишнє природне 

середовище оцінюється як сильний. 
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ІV. Перелік екологічно небезпечних об’єктів 
Таблиця 2 

№ 

з/п 

Підприємства (найбільші забру-

днювачі) 

Вид економічної дія-

льності 

Відомча належність 

(форма власності) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Каналізаційні мережі (трубопро-

води) Управління експлуатації 

каналізаційних мереж і насосних 

станцій 

Біологічна очистка 

стічних вод та оброб-

ка затриманих забру-

днень 

ПАТ «АК «Київво-

доканал» 

вул. Алішера 

Навої, 1-а 

2 Каналізаційні насосні станції 

Управління експлуатації каналі-

заційних мереж і насосних стан-

цій 

вул. Алішера 

Навої, 1-а 

-Цех насосних станцій «Північ-

ний» (15 КНС) 

по вул. Введенсь-

ка, 23 

-Цех насосних станцій «Північ-

ний» (16 КНС) 

вул. Столичне 

шосе, 90-а 

3 Бортницька станція аерації вул. Колекторна, 

1 

4 ПАТ «Асфальтобетонний завод» Продукція, послуги приватна вул. Камишансь-

ка, 4 
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V. Атмосферне повітря 

 

Моніторинг забруднення атмосферного повітря проводився Центральною ге-

офізичною обсерваторією на 16-ти стаціонарних постах (ПСЗ), які розташовані у 8-

ми районах столиці. Для визначення забрудненості повітря у 2017 році було відіб-

рано і проаналізовано 80367 проб. На ПСЗ № 10 та ПСЗ № 13 протягом всього року 

спостереження проводились лише за оксидом вуглецю через відключення постів 

від електроенергії. 

На всіх стаціонарних постах визначався вміст основних забруднювальних 

домішок - завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту, на одно-

му посту - вміст розчинних сульфатів і оксиду азоту. За вмістом специфічних речо-

вин - сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальде-

гід, залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк спостереження прово-

дились, на окремих постах з урахуванням викидів промислових підприємств, роз-

ташованих поблизу ПСЗ, а також в районах найбільш завантажених автомагістра-

лей міста.  

Загальний рівень забруднення повітря за індексом забруднення атмосфери 

(ІЗА) у 2017 р. у Києві оцінювався як високий. Загалом по Києву перевищення се-

редньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.*) спостерігалось з ді-

оксиду азоту у 3,0 рази, з формальдегіду - у 2,0, оксиду азоту та фенолу - у 1,3 рази. 

Це речовини 2 і 3 класів небезпеки і ті, що протягом усього року у найбільшій мірі 

забруднювали повітря міста. 

Середньорічні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. 

на Бессарабській площі (ПСЗ № 7) та проспекті Перемоги (ПСЗ № 11 - район метро 

Святошин) - в 1,3 рази, на інших постах були на рівні 0,7-0,9 ГДКс.д. Загалом по 

місту середньорічна концентрація завислих речовин дорівнювала 0,8 ГДКс.д. Мак-

симальні концентрації на постах міста були у межах 0,2-0,6 ГДКм.р. 

Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищував рівня від-

повідних санітарно-гігієнічних норм. Середньорічні концентрації були у межах 0.2-

0.6 ГДКс.д., максимальні - на рівні 0,1-0,2 ГДКм.р. 

З оксиду вуглецю найбільші середньорічні концентрації зафіксовані в райо-

нах Бессарабської та Деміївської площ (ПСЗ № 20) - 1,6 і 1,4 ГДКс.д. відповідно: 

ще на п’яти постах середньорічні концентрації становили 1,0-1,2 ГДКс.д. Загалом 

по місту середньорічна концентрація оксиду вуглецю становила 0,9 ГДКс.д. За ма-

ксимальними концентраціями перевищення ГДКм.р. спостерігалось на всіх постах, 

за винятком «зелених зон» - території Експоцентру України (ПСЗ № 15) та проспе-

кту Науки, 37 (метеостанція ЦГО). Найбільші разові концентрації спостерігались 

влітку, у серпні: на проспекті Перемоги - 2.8 ГДКм.р., вулиці Академіка Стражеска 

(перетин з бульваром Вацлава Гавела. ПСЗ № 1) - 2.6 ГДКм.р. Бессарабській площі 

- 2,4 ГДКм.р. Повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК від 

загальної кількості спостережень з оксиду вуглецю становила на Бессарабській 

площі - 24 %, Деміївській площі - 11,3%, проспекті Перемоги - 9,6%; по місту вона 

становила 4 % (у минулому році - 0,2% ). 

Вміст діоксиду азоту за середньорічними та максимальними концентраціями 

перевищував рівень відповідних ГДК майже на всіх постах. Найбільш високі сере-
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дньорічні концентрації діоксиду азоту спостерігались на постах, які розташовані 

поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту: в районі Бессарабської 

площі - 3,8 ГДКс.д., на Деміївській площі, проспектах Перемоги та Оболонському - 

3,5 ГДКс.д. На інших постах середньорічні концентрації були у межах 2,3-3,3 

ГДКс.д., на проспекті Науки - 0,8 ГДКс.д.  

Максимальні разові концентрації діоксиду азоту відмічались у липні на Демі-

ївській площі на рівні 1,8 ГДКм.р., вулиці Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) - 1,7 

ГДКм.р., проспекті Перемоги - 1,6 ГДКм.р., у червні на площах Бессарабській та 

Перемоги - 1,6 ГДКм.р. На інших постах максимальні концентрації діоксиду азоту 

були у межах 1,2-1,5 ГДКм.р., на проспекті Науки - 0,5 ГДКм.р. Повторюваність 

випадків перевищення максимально разової ГДК від загальної кількості спостере-

жень по місту становила 8,6% (в минулому році - 10,1%); найвищі значення повто-

рюваності відмічені на ПСЗ № 7 - 23,3%, на ПСЗ № 11 - 16,4%, на ПСЗ № 2 0 -  

15,5%. 

Середньорічний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 

1,3 ГДКс.д., максимальний - 0,4 ГДКм.р. 

У липні-листопаді 2017 року в повітрі Києва значно підвищився вміст фено-

лу середньомісячні концентрації у цей період становили 2,0-3,3 ГДКс.д., максима-

льні — 1,0-2,0 ГДКм.р., Середній за рік вміст фенолу на постах становив 1,0-1,3 

ГДКс.д. Максимальні концентрації зафіксовано у липні на вулицях Олександра 

Довженка (ПСЗ № 2) та Каунаській (ПСЗ № 9) на рівні 2,0 ГДКм.р., на інших пос-

тах вони були у межах 1.3-1.7 ГДКм.р.: Повторюваність випадків перевищення ма-

ксимально разової ГДК від загальної кількості спостережень по місту становила 

4,5% (в минулому році перевищень не зафіксовано); найвища повторюваність від-

мічена ПСЗ № 9-та ПСЗ № 8 — 5,2 і 5,0% відповідно. 

Вміст формальдегіду у повітрі вимірювався на 13 постах. Середньорічні кон-

центрації цієї домішки майже на усіх постах, де вона визначалась, перевищували 

середньодобову ГДК у 1,7-2,7 рази. Найбільший середньорічний вміст формальде-

гіду спостерігався на Бессарабській площі та проспекті Перемоги - 2,7 ГДКс.д.; 

найнижчий - на проспекті Науки - 0,7 ГДКс.д. Разові концентрації формальдегіду 

були у межах 0,3-0,7 ГДКм.р., найвищі з них відмічались у серпні. 

Середньорічні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця 

домішка, становили 0,001-0,002 мг/м
3
, максимальні - 0,004-0,005 мг/м

3
 (0,5-0,6 

ГДКм.р.). 

Середньорічний вміст інших специфічних домішок загалом по. місту скла-

дав: фтористого водню - 0,8 ГДКс.д., хлористого водню - 0,4, аміаку 0,2 ГДКс.д. 

Дані з розчинних сульфатів та сірководню в кратності ГДКс.д., не наводяться через 

їх відсутність для цих речовин. Максимальні концентрації вищезгаданих забруд-

нювальних домішок не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні нормативи, за 

винятком хлористого водню, максимальні концентрації якого у липні-серпні на 

всіх постах міста досягали 1,1-1,2 ГДКм.р. 

Вміст важких металів був значно нижче рівнів допустимих норм. Середньо-

річні концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку 

на всіх постах і по місту у 2017 році були на рівні 0,0-0,1 ГДКс.д. 
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У річному ході середньомісячних концентрацій підвищення вмісту діоксиду 

сірки відмічено у лютому-березні, оксиду вуглецю - у липні-серпні, фенолу, оксиду 

азоту і хлористого водню - у серпні. Деяке зростання вмісту фтористого водню за-

фіксовано у червні та серпні. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту пере-

вищували рівень ГДКс.д. протягом усього року у 2,8-3,5 разів, найбільш забрудне-

ним було повітря з травня по серпень з максимумом у травні. Вміст формальдегіду 

також був підвищений протягом всього року, найбільш високі середньомісячні 

концентрації (на рівні 3,0 ГДКс.д.) зафіксовано з червня по серпень. Вміст завис-

лих речовин та аміаку протягом року майже не змінювався. 

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА) «високий» рівень забруднення по-

вітря відмічався протягом всього року, а у серпні було зафіксовано «дуже високий» 

рівень. Тому сприяли і погодні умови. 

Серпень 2017 року у Києві був спекотним за температурним, режимом. За 

даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна тем-

пература серпня у Києві склала +22,4°С, що перевищило кліматичну норму на 

3.8°С. Протягом 16 днів серпня температура повітря перевищувала 30°С. 

У першій та другій декадах серпня у Києві спостерігались метеорологічні 

умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному 

шарі повітря. Українським гідрометцентром було надано 3 штормові попередження 

про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві: з 31 липня по 5 

серпня, 8-12 серпня та 16-21 серпня 2017 року. Зростання забруднення повітря у ці 

періоди було зумовлено антициклональним характером погоди, спекою, слабким 

вітром у приземному шарі повітря. 

У цей період на стаціонарних постах спостережень були зафіксовані най-

більш високі концентрації забруднювальних речовин в атмосфері. Зокрема, серед-

ньодобові концентрації формальдегіду на деяких постах досягали 4,9-5,3 ГДКс.д., 

діоксиду азоту - 4,0-4,6, фенолу - 3,7-4,5, оксиду вуглецю - 2,8-3,2, оксиду азоту - 

1,4-1,6, фтористого водню - 1,1-1,2 ГДКс.д. 

Через такі погодні умови, а також викиди автотранспорту і викиди при про-

веденні асфальтування та ремонтних робіт на багатьох шляхах міста у серпні від-

мічалось зростання рівня забруднення повітря майже всіма домішками та зростан-

ня ІЗА загалом по місту і на чотирьох постах (ПСЗ №№ 2, 17, 7, 9) до рівня «дуже 

високий». 

Загалом за середньорічними концентраціями забруднювальних домішок у 

2017 році на 11-ти постах міста рівень забруднення оцінювався, як високий. Міс-

цем з найбільшим забрудненням повітря була Бессарабська площа. Також високим 

рівнем забруднення характеризувались проспект Перемоги (район метро Свято-

шин), Демїївська площа, Оболонський проспект, вулиці Олександра Довженка (ра-

йон метро Шулявка). Каунаська, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вац-

лава Гавела), Семена Скляренка, площа Перемоги, бульвар Лесі Українки та вули-

ця Попудренка (район метро Чернігівська). Підвищений рівень забруднення зафік-

совано на Гідропарку .(поблизу мосту метро та Броварського проспекту) та на ву-

лиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ). Найменш забрудненим (низький рівень) був 

район проспекту Науки (поряд з метеомайданчиком. 
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У порівнянні з попереднім роком рівень забруднення атмосферного повітря 

міста по ІЗА дещо підвищився (з 8,3 до 9,1) і визначався концентраціями діоксиду 

азоту, формальдегіду, оксиду азоту, фенолу і фтористого водню. Порівняно з 2016 

роком помітно підвищились середньорічні концентрації фенолу, дещо оксиду вуг-

лецю та фтористого водню. Вміст інших домішок майже не змінився. 

 
*- згідно РД 52.04.-186-89 середньодобові ГДК (ГДКс.д.) стосуються тривалої дії забруднювальних домі-

шок і з цим ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально разові ГДК (ГДКм.р.) відно-

сяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації до-

мішок. 

 

 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за  

2017 рік та два попередніх 
 

Таблиця 3 
Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році суб’єкту 

господарювання, об’єкт якого належить до:  

363 330 278 

другої групи - - - 

третьої групи - - - 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонар-

них джерел, тис. т 

26,7 34,3 45,5 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціо-

нарних джерел у розрахунку на км², т 

31,9 41,1 54,4 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціо-

нарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 

9,2 11,8 15,5 

 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст 
Таблиця 4 

Назва забруднюючої 

речовини 

Місто Середньоріч-

ний вміст, 

мг/м
3
 

Середньодобові 

ГДК, мг/м
3 *

 

Максимальні 

разові ГДК, 

мг/м
3 *

 

Максимальна 

з разових 

концентрацій, 

мг/м
3 **

 

1 2 3 4 5 6 

Завислі речовини Київ 0,12 0,15 0,50 0,30 

Діоксид сірки Київ 0,023 0,05 0,50 0,078 

Розчинні сульфати Київ 0,03 - - 0,06 

Оксид вуглецю Київ 2,6 3,0 5,0 14,0 

Діоксид азоту Київ 0,12 0,04 0,20 0,36 

Оксид азоту Київ 0,08 0,06 0,40 0,15 

Сірководень Київ 0,002 - 0,008 0,005 

Фенол Київ 0,004 0,003 0,010 0,020 

Фтористий водень Київ 0,004 0,005 0,020 0,012 

Хлористий водень Київ 0,09 0,20 0,20 0,23 

Аміак Київ 0,01 0,04 0,20 0,02 

Формальдегід Київ 0,006 0,003 0,035 0,024 

Кадмій Київ 0,01х10
-3

 0,3x10
-3 

- 0,04х10
-3

 

Залізо Київ 1,10х10
-3

 40,0x10
-3

 - 4,95х10
-3

 

Манган Київ 0,03х10
-3

 1,0x10
-3

 - 0,09x10
-3
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Мідь Київ 0,06x10
-3

 2,0x10
-3

 - 0,36x10
-3

 

Нікель Київ 0,01х10
-3

 1,0x10
-3

 - 0,05x10
-3

 

Свинець Київ 0,02x10
-3

 0,3х10
-3

 - 0,07x10
-3

 

Хром Київ 0,01х10
-3

 1,5x10
-3

 - 0,05x10
-3

 

Цинк Київ 0,09x10
-3

 50,0x10
-3

 - 0,57x10
-3

 

 

 Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік 
Таблиця 5 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкта 

Частка викидів забрудню-

ючої речовини 

Ч
ас

тк
а 

о
сн

ащ
ен

н
я
 д

ж
ер

ел
 

в
и

к
и

д
ів

 г
аз

о
о

ч
и

сн
и

м
и

 у
ст

а-

н
о

в
к
ам

и
 (

Г
О

У
),

 %
 

Е
ф

ек
ти

в
н

іс
ть

 р
о
б

о
ти

  
Г

О
У

, 

%
 

Зменшення обсягів викидів за 

рахунок 
у

сь
о

го
 в

и
к
и

д
ів

, 
т/

р
ік

 

д
о

 з
аг

ал
ь
н

о
го

 о
б

ся
гу

 

в
и

к
и

д
ів

 о
б

’є
к
та

, 
%

 

д
о

 з
аг

ал
ь
н

о
го

 о
б

ся
гу

 в
и

-

к
и

д
ів

 н
ас

ел
ен

о
го

 п
у

н
к
ту

, 

%
 

 

впровадження природоохорон-

них заходів, т/рік * 

 

о
ч
ік

у
в
ан

е 

ф
ак

ти
ч
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

*Графи 8, 9 заповнюються тільки щодо виконаних заходів. 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної    

діяльності 
Таблиця 6 

№ 

з/п 

Види економічної діяльності Обсяги викидів за регіоном 

  тис. т відсотків до загального підсу-

мку 

1 2 3 4 

Усього 45493,1 100,0 

1 За видами економічної діяльності, у 

тому числі: - - 

1.1 
Сільське, лісове та рибне господарст-

во 
19,8 0,1 

1.2 
Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
- - 

 
у тому числі   

1.3 
Добування кам’яного та бурого ву-

гілля 
- - 

1.4 
Переробна промисловість 7682,2 16,9 

 
у тому числі - - 

1.5 
Виробництво харчових продуктів 339,7 0,7 

1.6 
Виробництво коксу та продуктів наф-

топерероблення 
- - 

1.7 
Металургійне виробництво 0,0 0,0 
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1.8 
Постачання електроенергії, газу, пари  

та кондиційованого повітря 
35210,3 77,4 

1.9 
Водопостачання; каналізація, пово-

дження  

з відходами 

739,0 1,6 

2.0 
Будівництво 7,8 0,0 

2.1 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоцик-

лів 

189,5 0,4 

2.2 
Транспорт, складське господарство, 

поштова  

та кур’єрська діяльність 

833,2 1,8 

2.3 
Тимчасове розміщування й організа-

ція харчування; інформація та теле-

комунікації; фінансова та страхова 

діяльність; операції з нерухомим 

майном; діяльність у сфері адмініст-

ративного та допоміжного обслугову-

вання 

532,9 1,2 

2.4 
Професійна, наукова та технічна дія-

льність; освіта 
130,7 0,3 

2.5 
Державне управління і оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
35,0 0,1 

2.6 
Охорона здоров’я та надання соціа-

льної допомоги; мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок; надання інших 

видів послуг 

112,7 0,2 

 



13 

 

  

VІ. Водні ресурси 

 

Місто Київ є багатим на воду: існують значні запаси підземної води; окрім 

цього, великою є кількість поверхневих водних об'єктів: річок, озер, ставків. Зага-

лом водні об'єкти на території міста займають 6,7 тис. га, або 8,0 % території. 

На території міста Києва розташовано 422 водойми різного типу з  них 44 

штучних водойм. Це озера, системи ставків, малі ріки, а також р. Дніпро, яка нижче 

м. Києва утворює Канівське водосховище. Для кожної водойми характерні свої гід-

рологічні характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсив-

ності . 

Протяжність річок по території міста складає 104.28 км. 

 

 
Рисунок  4.1. Схема розташування водних об’єктів міста 
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Характеристика річок 
 

Назва Протяжніс 

ть по те-

риторії 

регіону, 

км 

Кількість 

населених 

пунктів 

вздовж 

берегової 

смуги, од. 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

р
еб

ел
ь
 (

в
о
-

д
о
сх

о
в
и

щ
),

 о
д

. 

Кількість водопроводів, 

що проходять через річ-

ку, од. 

Кількість 

напірних 

каналізаційн 

их 

колекторів, 

що 

перетинають 

водний 

об’єкт га
зо

- 

н
аф

то
- 

ам
іа

к
о

- 

п
р
о
д

у
к
то

- 

 Великі річки 
Канівське 

водосховище 

(р.Дніпро) 

31 1 1 - - - - 3 

Усього 31 1 1 - - - - 3 

 Малі річки 

р. Десенка 10,2 1 - - - - - - 

Віта 9,9 1 - - - - - - 

Притока 
р.Віта 

13,9 1 - - - - - - 

Горенка 4,4 1 - - - - - - 

Катурка 2,96 1 - - - - - - 

Коник 3,8 1 - - - - - - 

Либідь 11 1 - - - - - - 

Нивка 11,42 1 - - - - - - 

Сирець 5,7 1 - - - - - - 

Усього 73,28 9 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 104,28 10 1 0 0 0 0 3 

 

Дозвільна діяльність у сфері водокористування 
Таблиця 7 

Дозволи на спеціальне водокорис-

тування 

За роками 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о
в
и

й
 

(д
о

 3
 р

о
к
ів

) 

довгостроковий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о
в
и

й
 

(д
о

 3
 р

о
к
ів

) 

довгостроко-

вий 

к
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о
в
и

й
 

(3
 р

о
к
и

) 

довгостроко-

вий 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0

-2
5

 р
о

к
ів

 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0

-2
5

 р
о

к
ів

 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0

-2
5

 р
о

к
ів

 

У разі використання води водних 

об'єктів загальнодержавного зна-

чення: - 115 - - - 65 - - - 90 4 - 

видано вперше 

- - - - - - - - - 90 4 - 

видано повторно на новий строк - - - - - - - - - - - - 

анульовано* - - - - - - - - - 2 - - 

У разі використання води водних - - - - - - - - - - - - 
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об'єктів місцевого значення 

видано вперше - - - - - - - - - - - - 

видано повторно на новий строк - - - - - - - - - - - - 

анульовано* - - - - - - - - - - - - 
 

*ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» - за заявою водокористувача. 

*ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» -  за заявою водокористувача. 
 

 

Водні об’єкти регіону 
Таблиця 8 

Водні об’єкти Кількість одиниць Примітка 

Усього 422  

у тому числі:   

місцевого значення 269 З них 38 штучних во-

дойм (в т.ч. 6 - техніч-

них) 

з них передано в оренду, зокрема: - - 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призна-

чення) 
- - 

ставків - - 

озер - - 

замкнених природних водойм - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських 

вод, територіального моря, виключної (морської) еко-

номічної зони України 

- - 

загальнодержавного значення 6 - 

з них передано в оренду, зокрема: - - 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призна-

чення) 
- - 

ставків - - 

озер - - 

замкнених природних водойм - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських 

вод, територіального моря, виключної (морської) еко-

номічної зони України 

- - 

 

 

Динаміка водокористування за 2017 рік та два попередніх 
Таблиця 9 

Показники Одиниця 

виміру 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 5 

Забрано води з природних джерел, усього млн м
3 

592,5 592,2 542,5 

у тому числі: 

поверхневої 

 

млн м
3
 

558,7 560,4 511,36 

підземної млн м
3
 33,7 31,76 31,14 

морської млн м
3
 – – – 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на 

одну особу 

м
3
 

204,7 203,0 185,3 

Використано свіжої води, усього млн м
3
 544,4 543,8 489 

у тому числі на потреби: 

господарсько-питні  

 

млн м
3
 

182,4 172,7 152,9 

виробничі  млн м
3
 361,8 370,9 336,8 
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сільськогосподарські  млн м
3
 0,594 0,398 – 

зрошення млн м
3
 0,11 0,058 0,077 

рибогосподарські млн м
3
 0,329 0,327 0,325 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу 

(населення 2928177 чол) 

м
3
 

0,19 0,19 167,3 

Втрачено води при транспортуванні млн м
3
 47,2 47,03 52,7 

 % до за-

браної во-

ди 

7,97 7,94 9,7 

Скинуто зворотних вод, усього млн м
3
 571,0 584,5 542,6 

у тому числі: 

у підземні горизонти 

 

млн м
3
 

– – – 

у накопичувачі  млн м
3
 – – – 

на поля фільтрації млн м
3
 – – – 

у поверхневі водні об’єкти млн м
3
 571,0 584,5 542,6 

не віднесених до водних об’єктів млн м
3
 – – – 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,      

усього млн м
3
 571,0 585,5 542,6 

з них: 

 нормативно очищених, усього 

 

млн м
3
 

259,1 265,6 0,116 

у тому числі:  

на спорудах біологічного очищення 

 

млн м
3
 

259,0 265,4 – 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн м
3
 0,003 0,003 0,002 

на спорудах механічного очищення млн м
3
 0,121 0,122 0,114 

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн м
3
 290,9 299,1 258,3 

 забруднених, усього млн м
3
 20,96 19,73 284,3 

у тому числі:  

недостатньо очищених  

 

млн м
3
 

– – 265,4 

без очищення млн м
3
 20,96 19,73 18,9 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  

у розрахунку на одну особу 

млн м
3
 

197,1 200,6 185,0 

 

Використання води за видами економічної діяльності у 2017 році та  

двох попередніх 
Таблиця 10 

Види економічної дія-

льності 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього, 

млн м³  

 % економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³  

% економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³  

% економії 

свіжої води за 

рахунок оборо-

тної 

1 2 3 4 5 6 7 

Усього за регіоном 544,4 74,2 543,8 85,46 498,8 90 

За видами економічної 

діяльності 
- - - - - - 

у тому числі: - - - - - - 

промисловість 379,5 213,5 380,4 95,5 331 127 

житлово-комунальне 

господарство 
158,8 588,9 157,0 785,0 152 12 

Інша діяльність 5,7 – 6,4 – 15,8 43 
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Скидання зворотних вод та  забруднюючих речовин основними водокористувачами 

- забруднювачами поверхневих водних об’єктів 
   Таблиця 11 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

в
о
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о

к
о

р
и

ст
у

в
ач
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за
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3
/д

о
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),
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ф
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-
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о
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и
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ан
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я
 (
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и

к
о

р
и
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н
я 

п
о

-

ту
ж

н
о
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і)

 о
ч
и

сн
и

х
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п
о

р
у
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2015 рік 2016 рік 2017 рік 
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к
и
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в
о

р
о
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и

х
 в

о
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с.
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 т

о
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о

б
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и
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у
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н
и

х
 (

б
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о
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о
м
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зв
о

р
о

тн
и

м
и

 в
о

д
ам

и
, 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р. Дніпро, Русанівська Протока 

ПрАТ 

«АК 

«Київ-

водока-

нал» 

Проектна 

потуж-

ність 

1800000 

м
3
/добу 

279981,3 20960 3188,7 285161,11 19730 2900 285800 284269 3269,7 

 

Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами  

у поверхневі водні об’єкти 
Таблиця 12  

 

Скидання забруднюючих речовин 

за регіоном 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

обсяг забруднюю-

чих речовин, 

тис. т 

обсяг забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

обсяг забруднюючих 

речовин, 

тис. т 

1 2 3 4 

Азот амонійний 1,850 1,792 2,027 

БСК 5 1,519 1,560 1,473 

Завислі речовини 0,924 3,405 3,270 

Нітрати 9,07 10,25 10,35 

Нітрити 0,001 0,425 0,478 

Сульфати 11,02 15,31 14,21 

Сухий залишок 55,09 69,99 67,10 

Хлориди 17,24 18,67 19,15 

ХСК 7,986 8,484 6,271 

Алюміній - 0,000426 0,000017 

Залізо 0,01502 0,05117 0,06748 

Нафтопродукти 0,01502 0,01668 0,01322 

Синтетичні поверхнево активні речо-

вини 

0,05 0,06312 0,0296 

Фосфати 0,111 0,1347 0,1178 

Азот загальний 0,000445 - - 
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Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних 

об’єктів регіону в районі міста Києва за звітний рік (мг/л) 
Таблиця 13 

Місце 

спостере-

ження за 

якістю 

води 

(створи) 

Показники складу та властивостей 
за

в
и

сл
і 

 р
еч

о
в
и

н
и

 

Б
С

К
5
 

м
ін

ер
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із
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л
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о
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о
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н
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о
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ат

и
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и

н
к
 

м
ар

га
н

ец
ь 

ф
то

р
и

д
и

 

за
л
із

о
 

н
іт

р
и

ти
 

м
ід

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОБРВ 

(1990 р.)* 
- - - 

100 300 - 40 0,05 
- - - 

0,05 0,01 0,75 0,10 0,08 0,001 

р. Дніпро, 

897 км, 

н/б Київ-

ської 

ГЕС, во-

дозабір м. 

Києва 

8,1 3,8 297 38,5 19,2 0,34 2,7 0,05 28,1 6,6 0,17 0,005 0,07 - 0,22 0,04 0,02 

р. Десна, 

3 км, дес-

нянський 

водозабір 

м. Києва 

8,1 3,2 336,8 33,9 14,5 0,28 2,6 0,05 26,8 8,3 0,29 0,005 0,06 - 0,21 0,04 0,02 

р. Дніпро, 

870 км, м. 

Київ, гід-

ропарк  

6,7 3,2 276,5 46,3 17,6 0,29 3,0 0,05 26,7 8,6 0,21 0,005 0,05 - 0,15 0,03 0,025 

р. Дніпро, 

867 км, м. 

Київ, пів-

денний 

ківш 

ТЕЦ-5 

7,1 3,3 290,3 48,8 18,3 0,38 2,8 0,05 28,2 8,8 0,21 0,005 0,053 - 0,17 0,03 0,03 

р. Дніпро, 

855,5 км, 

м. Київ, 

500 м 

вище 

скиду 

БСА 

10,4 5,6 304,4 40,5 25,0 0,57 9,4 0,05 39,4 6,5 0,63 0,005 0,06 - 0,28 0,32 0,028 

р. Дніпро, 

854,5 км, 

м. Київ, 

500 м, 

нижче 

скиду 

БСА 

11,5 7,7 308,6 49,9 31,6 2,20 15,

9 

0,05 48,7 7,5 0,85 0,005 0,06 - 0,21 0,33 0,035 

р. Дніпро, 

855,0 км, 

м. Київ, 

скидний 

канал 

БСА 

29,3 11,

5 

675,8 144,

4 

106,

3 

13,70 44,

8 

0,09

4 

77,1 4,1

0 

6,34 0,005 0,08 - 0,40 1,38 0,06 
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*Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу 

(ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм. 

 

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 
Таблиця 14 

Назва водного 

об’єкта 

Кількість контрольних 

створів, у яких здійснюва-

лись вимірювання, од. 

Відібрано та про-

аналізовано проб 

води, од. 

Кількість пока-

зників, од. 

Кількість випадків 

та назва речовин з 

перевищенням ГДК, 

од.  

усього 

у тому числі з 

перевищенням 

ГДК 

1 2 3 4 5 6 

Озеро Опечень-1 

(Нижня, Йордан-

ське) 

1 1 2 24 Натрій-1 

Озеро Опечень-2 

(Верхня, Кири-

лівське) 

1 1 4 27 

Нафтопродукти-1; 

Розчинений кисень-

1; 

Загальні коліформи-

1; 

Ентерококи-1; 

E-coli-1; 

Натрій-1 

Озеро Опечень-3 

(Богатирське, 

Андріївське) 

1 1 3 24 

Запах-1; 

Натрій-1; 

рН-1 

Озеро Опечень-4 

(Пташине, Луго-

ве) 
1 1  2 24 

Хлориди-1; натрій-

1; запах-1; каламут-

ність-! 

Озеро Опечень-5 

(Опечень, Луго-

ве) 
1 1 3 24 

Хлориди - 1; розчи-

нений кисень-2; 

натрій-1; каламут-

ність-1 

Озеро Опечень-6 

(Мінське) 
1  1 2 24 pH-1; натрій-1 

Озеро Вербне 1 1 3 24 рН-1 
Озеро Централь-
не (Біле) 

1 1 2 24 Каламутність-1 

Озеро Алмазне 1 1 2 24 рН-1 

Озеро Заплавне 

1 1 2 24 
Каламутність-1; 

запах-1; 
рН-1 

Озеро Тягле 1 1 2  24 
Каламутність-1; pH-

1 
Озеро Небреж 

1 1 2 24 
Каламутність-1; pH-

1 
Озеро Мартишів 

1 1 2 24 
Каламутність-1; 

запах-1; рН-1 
Водойма Підбір-
ка 1 1 2 24 

Забарвленість-1; 

каламутність-1; за-

пах-1 
Озеро Вирлиця 

1 1 2 24 
Каламутність-1, pH-

1 

Водойма без 

назви (озеро Хо-
1 1 2 24 

Забарвленість-2; 

запах - 2; каламут-
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лодне) ність-1 

Водойма без 

назви (озеро Бо-

брове) 
1 1 2 24 

Каламутність-1; 

забарвленість-1; 

запах-1 
Озеро Лебедине 

1  1  3 24 

Розчинений кисень- 

2; 

забарвленість-1; 

каламутність-1; рН-

1; залізо-1 
Озеро Срібний 
кіл 

1 1 3 24 

Розчинений кисень- 

2; 

забарвленість-1; 

каламутність-1 
Озеро Сонячне 1 1 3 24 pH-2 

Водойма без 

назви (озеро Жа-

ндарка) 
1 1 2 24 

Каламутність-1, 

запах-1, жорсткість-

1 
Водойма Нижній 
Тельбін  

1 1 4 24 

Аміак -1; нітрити -1; 

запах - 4; каламут-

ність - 4; забарвле-

ність - 2; жорсткість 

-1; розчинений ки-

сень - 
: 
1 

Русанівський 
канал 1 1 3 24 

Залізо - 3; забарвле-

ність - 3; запах -1 
Озеро Райдуга 

1 1 4 24 
Каламутність-1; 

запах -3; рН-1 
Озеро Малинівка 

1 1 2 24 
Забарвленість -1; 

каламутність-1; за-

пах -1 
Озеро Гнилуша 

1 2 2 24 
Забарвленість-1; 

каламутність-1; за-

пах-1; рН-1 
Озеро Тельбін 

1 1 5 

27 Каламутність-3, 

запах -1; рН-1; 

забарвленість-1; 

загальні коліформні 

бактерії -1 
Озеро Лісове 

1 1 3 24 
Жорсткість -1, заба-

рвленість - 2; кала-

мутність - 2 
:
 

Озеро Редькіно 

(Міністерка) 
1 1 3 24 

Забарвленість - 2; 

запах - 2; рН - 2 
Водойма Блаки-
тний 

1 1 4 24 

Розчинений кисень -

1, 

забарвленість - 2, 

запах - 2; рН-2; залі-

зо - 2 
Озеро Синє 

1 1 3 24 
Забарвленість - 2, 

запах - 2; рН-2; залі-

зо - 2 

Ставок №1 у 

селищі Шевчен-

ко 
1 1 2 24 

Жорсткість-1, запах-

1; залізо-1 

Ставок №2 у 

селищі Шевчен-

ко 
1 1 2 24 

Жорсткість - 1; за-

барвленість - 1; ка-

ламутність -1; запах 
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-1 
Ставок №3 у 
селищі 
Шевченко 1  1  3 24 

Розчинений кисень -

2; 

жорсткість - 2; 

запах-1; залізо - 1 
Ставок Гаращиха 

1 1 - 27 
Загальні коліформні 

бактерії - 1; каламу-

тність - 2; запах - 2 
Ставок Двірець 1 1 1 24 - 
Ставок Карачун 

1 1 3 24 
Забарвленість - 2; 

запах - 2; 

залізо - 2 
Ставок Міський 

1 1 2 24 

Забарвленість - 2; 

каламутність - 2; 

запах - 2; залізо - 2; 

р Н -2  
Озеро Глинка 1 1 1 24 - 

Водойма без 

назви (Совська 

балка, вул. 

П.Радченка) 

1 1 2 24 
Жорсткість - 2; хло-

риди - 1 

Водойма без 

назви (Совська 

балка, вул. Коло-

скова) 

1 1 2 24 Жорсткість - 2 

Ставок на 

р.Нивка 

вул.Верховинна) 
1 1 1 24 Жорсткість -1 

Водойма по вул. 

Зодчих (Озеро 

Віра) 

1 1 2 24 
Розчинений кисень -

2 

Водойма без 

назви по вул. 

Булгакова 

1 1 1 24 
Жорсткість -1; роз-

чинений кисень - 1 

Водойма без 

назви селище 

Чапаєвка 

1 1 1 24 Жорсткість-1 

Водойма Відро 1 1 1 24 - 
Водойма Єрік 1 1 1 24 - 

Р.Либідь (місце 

впадання в 

р.Дніпро) 
1 1 1 24 

Забарвленість -1; 

каламутність - 1; 

запах -1; жорсткість 

-1 
Струмок Віта 

1 1 2 24 
Жорсткість - 2; су-

хий залишок - 2 
Ставок на вул. 
Довбуша 1 1 2 24 

Каламутність - 2; 

забарвленість -1 

Водойма без 

назви острів Жу-

ків 

1 1 1 24 
Каламутність – 1; 

розчинений кисень - 

1 

р. Дніпро, 897 

км, н/б Київської 

ГЕС, водозабір 

м. Києва 

1 1 
12 35 

Марганець – 12; 

залізо - 12 

10 2 - 

р. Десна, 3 км, 

деснянський 
1 1 12 35 

Марганець – 12; 

залізо – 11; мідь - 12 
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водозабір м. Ки-

єва 

р. Дніпро, 870 

км, м. Київ, гід-

ропарк 

1 1 4 33 
Марганець – 4; залі-

зо – 3; мідь - 4 

р. Дніпро, 867 

км, м. Київ, пів-

денний ківш 

ТЕЦ-5 

1 1 4 33 
Марганець – 4; залі-

зо – 3; мідь - 4 

р. Дніпро, 855,5 

км, м. Київ, 500 

м вище скиду 

БСА 

1 1 5 33 
Марганець – 5; залі-

зо – 5; мідь – 5; ніт-

рити -1 

р. Дніпро, 854,5 

км, м. Київ, 500 

м нижче скиду 

БСА 

1 1 5 33 

Марганець – 5; залі-

зо – 5; мідь – 5; ніт-

рити -5; нафтопро-

дукти - 1 

Водосховище 

Канівське  

3 3 139 39 

БСК 5 – 74; ХСК – 

139; азот амонійний 

– 57; азот нітритний 

– 48; залізо – 17; 

мідь – 116; цинк – 

116; хром VI – 139; 

манган – 126; фено-

ли - 13 

 
 

Зворотні води, що скидаються у морське середовище* 
Таблиця 15 

Скидання зворотних вод 

1 2 

усього, тис. м
3 

з них неочищених, % 

- - 

 

*Для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей та                          

м. Севастополя. 

 

Основні водоносні горизонти 
Таблиця 16 

Геологічний індекс водовмі-

сних порід 

Кількість прогнозних ресурсів, 

тис. м
3
/добу 

Кількість експлуатаційних 

запасів, тис. м
3
/добу 

1 2 3 

 

Примітка. У цьому розділі надається також інформація щодо фактів              

аварійних залпових скидів у регіоні та інших фактів надзвичайних екологічних  

ситуацій, пов’язаних із забрудненням водних об’єктів.   
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VII. Земельні ресурси 

 

Земельний фонд міста Києва налічує 83,6 тисячі гектарів.  

За даними Головного управління Держгеокадастру у м.Києві структура земе-

льного фонду міста має такий склад (табл. 17). 

 

Структура земельного фонду регіону 
Таблиця 17 

Основні види зе-

мель та угідь 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної пло-

щі тери-

торії 

усього, 

тис. га 

% до зага-

льної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної пло-

щі тери-

торії 

усього, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної пло-

щі тери-

торії 

усьо-

го, 

тис. га 

% до 

загаль-

ної 

площі 

терито-

рії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальна територія  83,6 100 83,6 100 83,6 100 83,6 100 83,6 100 

у тому числі:           

1. Сільськогоспо-

дарські угіддя, з 

них: 

4,5 5,4 4,4 5,3 4,4 5,3 4,4 5,3 4,4 5,3 

рілля 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

перелоги - - - - - - - - - - 

багаторічні  

насадження 
3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 

сіножаті 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

пасовища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ліси та інші лісо-

вкриті площі  
35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 35,1 41,7 

з них вкриті лісовою 

рослинністю 
34,9 41,7 34,9 41,7 34,9 41,7 34,9 41,7 34,6 41,4 

3. Забудовані землі 36,9 44,1 36,9 44,1 37,0 44,3 37,0 44,3 37,0 44,3 

4. Відкриті заболо-

чені землі 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Відкриті землі без 

рослинного покриву 

або з незначним 

рослинним покри-

вом (піски, яри, зе-

млі, зайняті зсува-

ми, щебенем, галь-

кою, голими скеля-

ми) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Інші землі 6,9 8,3 7,0 8,4 6,9 8,3 6,9 8,3 6,9 8,3 

Усього земель (су-

ша) 
76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 76,9 92,0 

Території, що пок-

риті поверхневими  

водами 

6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 6,7 8,0 
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Аналіз структури земельного фонду міста показує, що провідне місце у ньо-

му належить забудованим землям, які займають площу 37,00 тис. га, а це 44,2% від 

загальної площі міста та землям, що належать лісовим насадженням площею 35,10 

або 41,7 % . 

 

Порушені, відпрацьовані та рекультивовані землі 
Таблиця 18 

Землі 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
1 2 3 4 5 6 

Порушені, тис. га  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

% до загальної площі території 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Відпрацьовані, тис. га - - - - - 

% до загальної площі території - - - - - 

Рекультивовані, тис. га - - - - - 

% до загальної площі території - - - - - 

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний  рік 
Таблиця 19 

Види зе-

мель 

Усього земель на по-

чаток року 

Проведено консерва-

цію 

Потребують консер-

вації 

Перебувають у стані 

консервації 

тис. га % до 

загальної 

площі 

території 

тис. га % до зага-

льної площі 

території 

тис. га % до зага-

льної площі 

території 

тис. га % до зага-

льної 

площі те-

риторії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів за звітний рік та 

чотири попередні 
 Таблиця 20 

Водоохоронні зони та прибережні захи-

сні 

За роками 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 5 6 

Загальна площа встановлених водоохорон-

них зон водних об’єктів, га 

з них внесених до державного земельно-

го кадастру 

- - 6,7 6,7 6,7 

- - - - - 

Загальна площа прибережних захисних 

смуг водних об’єктів, га 

з них внесених до державного земельно-

го кадастру 

- - 2,056 2,056 20,56 

- - - - - 
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Поширеність процесів деградації земель 
Таблиця 21 

 

Виробництво органічної продукції та сировини  
Таблиця 22 

Рік Площа, на якій виробляються орга-

нічна продукція та сировина 

Об’єкти, яким надано статус спеціальних си-

ровинних зон 

тис. га 
% від загальної 

площі регіону 

площа, 

тис. га 

% від загаль-

ної площі те-

риторії  

кількість, од. 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

Зрошувані землі 
Таблиця 23 

Зрошувальні землі _____ рік _____ рік _____ рік 

усього, 

тис. га 

% від зага-

льної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від зага-

льної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

1 
2 3 4 5 6 7 

Площа зрошуваних земель, 

на якій забезпечено належне 

функціонування інфраструк-

- - - - - - 

Види деградованих земель 

Площа земель, під-

даних впливу, 

тис. га 

% від загальної площі 

території 

1 2 3 

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя) 
- - 

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії - - 

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової 

ерозії 
- - 

Землі (с/г угіддя) із кислими ґрунтами - - 

Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами - - 

Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами - - 

Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами - - 

Землі (с/г угіддя) осолоділі  - - 

Землі (с/г угіддя) перезволожені - - 

Землі (с/г угіддя) заболочені - - 

Землі (с/г угіддя) кам’янисті  - - 

Забруднені  землі (с/г угіддя), що не використовуються 

у с/г виробництві - - 
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тури зрошувальних систем 

у тому числі систем крапель-

ного зрошення 

- - - - - - 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результата-

ми агрохімічної паспортизації для земель сільськогосподарського призначення  

(раз на 5 років)    

                                
Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу 

Таблиця 24 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, % дуже низь-

кий 

< 1,1 

низький 

1,1-2,0 

середній 

2,1-3,0 

підвищений 

3,1-4,0 

високий 

4,1-5,0 

дуже ви-

сокий 

> 5,0 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується 

Таблиця 24.1 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг ґрун-

ту (Корнфілд) 
дуже низь-

кий 

< 100 

низький 

101,0-150,0 

середній 

151,0-200,0 

підвищений 

> 200 

1 2 3 4 5 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю 

Таблиця 24.2 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг ґрун-

ту 

дуже низь-

кий 

< 5 

низький 

5-8 

середній 

9-15 

підвищений 

16-30 

високий 

31-60 

дуже ви-

сокий 

> 60 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 

Таблиця 24.3 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг ґрун-

ту (Чиріков) 
дуже низь-

кий 

< 20 

низький 

21-50 

середній 

51-100 

підвищений 

101-150 

високий 

151-200 

дуже ви-

сокий 

> 200 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію 

Таблиця 24.4 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг ґрун-

ту (Чиріков) 
дуже низь-

кий 

≤ 20 

низький 

21-40 

середній 

41-80 

підвищений 

81-120 

високий 

121-180 

дуже ви-

сокий 

> 180 

1 2 3 4 5 6 7 
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Поширеність небезпечних екзогенних геологічних процесів (за останні 5 років) 

Таблиця 25 

Рік 

Підтоплення Карст Зсуви 

площа, 

тис. 

км
2
 

% від 

площі 

терито-

рії регі-

ону 

площа 

поширення 

порід, зда-

тних до 

карстуван-

ня, тис. 

км
2
 

% 

кількість 

карсто -

проявів, 

од. 

загаль-

на кіль-

кість, 

од. 

площа, 

км
2
 

% 

кіль-

кість 

актив-

них, од. 

площа 

актив-

них, км
2
 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 н.д - н.д - - 107 5,45 0,65 27 0,68 0,08 

2014 н.д - н.д - - 107 5,45 0,65 27 0,68 0,08 

2015 н.д - н.д - - 108 5,45 0,65 27 0,68 0,08 

2016 н.д - н.д - - 108 5,45 0,65 27 0,68 0,08 

2017 н.д - н.д - - 108 5,45 0,65 27 0,68 0,08 
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VIIІ. Лісові ресурси 

 

Ліси відіграють визначну роль у контексті виконання загальнодержавної 

Програми формування національної екологічної мережі України. За рахунок лісо-

вих ресурсів здійснюється комплекс заходів по розширенню екологічної мережі, 

заповідних територій, розвиток туристично-рекреаційного та лікувально-

оздоровчого комплексу, тому збереження біологічних ресурсів м. Києва, в тому 

числі лісів, які відносяться до державного лісового фонду України та займають 

35,10 або 41,7 % від загальної площі міста, є одною з найважливіших передумов 

цілісності природних екосистем.  
 
 

Лісовий фонд регіону в розрізі земель цільового призначення та категорій земель  

(станом на 01.01.2018 року) 
Таблиця 26  

№ 

з/п 

Постійні лісокористувачі, 

власники лісів, інші зем-

лекористувачі, у користу-

ванні яких є лісові ділян-

ки, землі запасу 

 

Загальна 

площа, га 

Лісові землі, тис. га 

вкриті лісо-

вою рослин-

ністю 

не вкриті лісовою рослинністю 

 

усього 

лісових 

земель 

у
сь

о
го

 

із них 

лісові 

культури 

незімкнуті 

лісові куль-

тури 

зруби галявини, 

біополяни 

лісові 

дороги, 

просіки, 

розриви 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Землі лісогосподарського призначення  

1 

 

КП «Дарницьке ЛПГ» 

 

 

16,2 

 

14,9 

 

9,0 

 

0,4 

 

0,52 

 

0,24 

 

0,34 

15,9 

2 

 

КП «Святошинське ЛПГ» 

 

 

12,5 

 

11,6 

 

6,4 

 

0,3 

 

0,01 

 

0,04 

 

0,3 

12,3 

3 

 

КП «Конча-Заспа ЛПГ» 

 

 

2,9 

 

 

2,5 

 

2,006 0,059 0,004 

 

0,054 

 

0,056 

2,7 

ІІ. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення  

1 

 

КП «Дарницьке ЛПГ 

 
0,326 0,18 0,09 - - 0,10 0,0039 288,1 

2 

 

 

КП «Святошинське ЛПГ» 
8,6 

 

8,0 

 

 

4,2 

 

 

0,2 

 

 

0,01 

 

 

0,03 

 

0,2 8,4 

3 
КП «Конча-Заспа ЛПГ» 

 

 

2,5 

 

2,3 

 

1,8 

 

0,059 

 

- 

 

0,039 

 

0,046 

 

2,4 

ІІІ. Землі іншого призначення  

1 

 

КП «Дарницьке ЛПГ» 

 

- 

 
- - - - - -      - 

2 
КП «Святошинське ЛПГ» 

 
- 

- - - - - - - 

3 

 

 

КП «Конча-Заспа ЛПГ» 

 
- 

- - - - - - - 
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Нелісові землі, землі лісогосподарського призначення  

(станом на 01.01.2018 року) 
Таблиця 27 

№ 

з/п 

Постійні лі-

сокористува-

чі,  

власники лі-

сів 

Ріл-

ля 

Сіноко-

си 

Пасо-

вища 

Піс-

ки 

Боло-

та 

Води Яри, 

схили, 

кар’єри 

Інші 

нелі-

сові 

землі 

Загальна 

площа 

нелісових 

земель, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 КП «Дарниць-

ке ЛПГ» 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

63,2 

 

 

35,2 

 

 

- 

 

226,3 

 

324,7 

2 КП «Свято-

шинське ЛПГ» 

 

 

13,2 

 

10,1 

 

- 

 

- 

 

35,3 

 

18,1 

 

- 

 

183,0 

 

259,7 

3 КП «Конча-

Заспа ЛПГ» 

 

 

0,1 

 

28,3 

 

- 

 

- 

 

21,0 

 

29,2 

 

- 

 

44,5 

 

123,1 

 

Проведення рубок головного користування за 2017 рік 
Таблиця 28 

Назва лісокористува-

чів 

Катего-

рія лісів 

Усьо-

го, 

тис. 

м
3
 

У тому числі за господарствами (ліквідна деревина, тис. м
3
) 

хвойні твердолистяні м’яколистяні 

площа, 

га 

запас, 

м
3
 

площа, 

га 

запас, 

м
3
 

площа, 

га 

запас, м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- 1 - - - - - - - 

- 2 - - - - - - - 

- 3 - - - - - - - 

- 4 - - - - - - - 

- Разом - - - - - - - 

- 1 - - - - - - - 

- 2 - - - - - - - 

- 3 - - - - - - - 

- 4 - - - - - - - 

- Разом - - - - - - - 

- Усього - - - - - - - 

 
Таблиця 29 

Лісовідновлення за 2017 рік 

(у розрізі лісокористувачів, власників лісів) 

№ 

з/п 

Лісокористувачі, власники лісів, 

інші землекористувачі, у корис-

туванні яких є лісові ділянки 

  

Лісовідновлення, га 

у тому числі   

усього посадка  

лісу, га 

посів 

 лісу, га 

природне відно-

влення лісу, га 
1 2 3 4 5 6 

1 
КП «Дарницьке ЛПГ» 

 
    57,0      - 

 

1,0 

 

   58,0 

2 КП «Святошинське ЛПГ» 

 
32,7 - - 32,7 
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Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) 

 за 2017 рік (у розрізі лісогосподарських підприємств) 
 Таблиця 30 

№ 

з/п 

Лісокористу-

вачі, власники 

лісів   

Створення нових  лісових насаджень, га   

лісорозведення,  га 

природне са-

мозаліснення 

земель, га 

усього 

облікова-

но нових 

лісів, га 

у тому числі посадка/посів, га 

усьо-

го 
  

заліснення не-

продуктивних 

земель, га 

заліснен-

ня ярів, 

балок, 

кар’єрів, 

га 

заліснен-

ня інших 

земель, га  

створення 

полезахис-

них лісових 

смуг, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - 

 

Проведення лісогосподарських заходів, пов’язаних із 

вирубуванням деревини, за 2017 рік 
Таблиця 31 

 №       

з/п 

Лісокорис-

тувачі, вла-

сники лісів
 

Площа, га/Ліквідна деревина, тис. м
3
 

рубки догляду 
лісовідновні 

рубки 

санітарні 

рубки 

розрубка ліній 

електропередач, 

автомобільних 

доріг тощо 

розчистка 

ліній елект-

ропередач, 

автомобіль-

них доріг 

тощо 

інші 

руб-

ки 

усьо

го 

ру-

бок  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КП «Дар-

ницьке 

ЛПГ» 

 

 

199/ 

4,6 

 

- 

 

2346/ 

46,96 

 

- 

 

- 

 

7/ 

0,05

8 

 

2552

/ 

51,6 

2 КП «Свя-

тошинське 

ЛПГ» 

 

34,7/ 

0,7 
- 

1029,2/ 

47,1 
- - - 

1063

,9/ 

47,8 

3  

КП «Кон-

ча-Заспа 

ЛПГ»3 

 

 

14,9/ 

0,3 
- 

401,6/ 

7,6 
- - 

8,4/ 

0,04

8 

 

424,

9/ 

8,0 

 Усього 248,6/ 5,6 - 3776,8/ 

101,66 

- - 15,4/ 

0,10

6 

4040

,8/ 

107,

4 

3  

КП «Конча-Заспа ЛПГ» 

 

 

- - - - 
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Ліси м. Києва за екологічним і соціально-економічним значенням та викону-

ваних ними функцій відносяться до захисних, рекреаційних лісів та лісів природо-

охоронного, наукового, історико-культурного призначення та об'єднані в три лісо-

паркових господарства: 

- у східній частині міста, на лівому березі Дніпра, створено Дарницьке 

лісопаркове господарство; 

- у північно-західній околиці міста по вододілу річок Дніпра й Ірпінь ро-

зташоване Святошинське лісопаркове господарство; 

- у південній частині Києва, на правому березі Дніпра, розташувались найста-

ріші лісові урочища лісопаркового господарства "Конча-Заспа" Київського комуна-

льного об'єднання зеленого будівництва і експлуатації зелених насаджень міста "Київ-

зеленбуд".  

 

Загиблі лісові культури, насадження та незімкнуті лісові культури природного  

відновлення за 2017 рік 
Таблиця 32 

Назва Лісокористувачі та землекористувачі, які мають у користуванні 

лісові ділянки  

Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

КП «Дарни-

цьке ЛПГ» 

КП «Святошин-

ське ЛПГ» 

 

КП «Лісопар-

кове госпо-

дарство 

«Конча-

Заспа» 

- - 3 

1. Усього загиблих лісових 

насаджень, га 
48 - - - - 48 

у тому числі від: 

пожеж 18 - - - - 18 

несприятливих погодних 

умов 
- - - - - - 

 хвороб та шкідників лісу  30 10,1 - - - 40,1 

господарської діяльності    

людини (забудова, лінії еле-

ктропередач, затоплення, 

газопроводи тощо)  

- - - - - - 

з них загиблих лісових ку-

льтур, га 
29 - - - - 29 

у тому числі від:  

пожеж 
9 - - - - 9 

несприятливих 

погодних умов 
- - - - - - 

хвороб та шкідників лісу  20 - - - - 20 

господарської діяльності    

людини (забудова, ліній 

електропередач, кар’єри, 

газопроводи тощо) 

- - - - - - 

Інше - - - - -  
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2. Усього загиблих незімк-

нутих лісових насаджень, га 
- 10,1 - - - 10,1 

3. Усього пошкоджених, 

загиблих ділянок природно-

го поновлення, га 

 

- 

 

 

- 

 

- 
- - - 
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Заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних  лісових матеріалів  

за лісокористувачами в розрізі місцевих рад 
Таблиця 33 

№ 

з/п 

Постійні лісокористу-

вачі, власники лісів,  

органи місцевого само-

врядування 

Лісові ресурси побічного  користування, 

встановлений ліміт/фактично заготовлено 

Другорядні лісові матеріали, 

встановлений ліміт/фактично заготовлено 

гриби  ягоди 
лікарські 

рослини  
плоди горіхи 

випас 

худоби 
сінокосіння підстилка очерет тощо живиця пні луб 

деревні 

соки 

деревна 

зелень 

новорічні 

ялинки 
тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ІХ. Рослинний світ 

 

Відносини у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу 

регулюються Конституцією України, законами України "Про охорону  навколиш-

нього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", Лісо-

вим кодексом України, Законом "Про рослинний світ" та іншими нормативно-

правовими актами. 

Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямо-

ваних на збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманіт-

ності і цілісності об'єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, збе-

реження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і хвороб, а також неви-

снажливе використання. 

Охорона рослинного світу здійснюється центральними та місцевими органа-

ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками та користу-

вачами (в тому числі орендарями) земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти 

рослинного світу, а також користувачами природних рослинних ресурсів. 

 

Види рослин та грибів, що охороняються 
Таблиця 34  

Види рослин та грибів 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість видів рослин та грибів  

регіону, од. 
74 74 

- 

Кількість видів рослин та грибів, занесе-

них до Червоної книги України, од. 
- - - 

Кількість видів рослин, занесених до Пе-

реліку видів рослин, що підлягають особ-

ливій охороні на території регіону, од. 

- - - 

Кількість видів рослин та грибів, занесе-

них до додатків до Конвенції про охорону 

дикої флори і фауни та природних сере-

довищ існування в Європі, од. 

- - - 

Кількість видів рослин та грибів, занесе-

них до додатків до Конвенції про міжна-

родну торгівлю видами дикої фауни і 

флори, що перебувають під загрозою зни-

кнення (CITES), од. 

- - - 

 

Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення  

дикорослих рослин та грибів 
Таблиця 35 

Усього видів 

рослин та гри-

бів, занесених 

до Червоної 

книги України, 

од. 

Усього рослин-

них природних 

угруповань, 

занесених до 

Зеленої книги 

України, од. 

Кількість видів рослин та 

грибів, занесених до Чер-

воної книги України, від-

творених на територіях та 

об’єктах ПЗФ,  
назва (українська, латин-

ська), од. 

Кількість популяцій видів рослин та 

грибів, занесених до Червоної книги 

України, які зникли, назва  
(українська, латинська), од. 

1 2 3 4 

- - - - 

- - - - 
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Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на території  

області (станом на 01.01.2018 року) 
Таблиця 36 

Назва виду (українсь-

ка, латинська) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 

Регіонально-

рідкісні ви-

ди 

CITES Європейський 

червоний 

список 

Червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 

Тис ягідний (Taxus 

baccata L.) 
+ - - -  - 

Модрина європейська – 

Larix decidua Mill. 
- - - - + - 

Модрина Кемпфера – 

Larix kaempferi (L. 

japonica Carr.) 

- - - - + - 

Псевдотсуга Мензіса – 

Pseudotsuga menziesii 

(Mird.) Franco 

- - - - + - 

Сосна Уоліха, гімалай-

ська – Pinus wallichiana 

A. B. Jacks 

- - - - + - 

Сосна чорна, австрійсь-

ка – Pinus nigra Arn. 
- - - - + - 

Туя західна – Thuja 

occidentalis L. 
- - - - + - 

 Ялина колюча – Picea 

pungens Engelm. 
- - - - + - 

 Ялина східна – Picea 

orientalis (L.) Link. 
- - - - + - 

Яловець лускатий – 

Juniperus squаmata 

Lamb. 

- - - - + - 

Абрикос звичайний – 

Armeniaca vulgaris Mill. 
- - - - + - 

Гіркокаштан кінсько-

каштановий – Aesculus 

hippocastanum L. 

- - - - + - 

Горіх грецький – 

Juglans regia L. 
- - - - + - 

Дуб червоний, північ-

ний – Quercus rubra L. 
- - - - + - 

Маґнолія Кобус – 

Magnolia kobus DC. 
- - - - + - 

 Робінія несправжньоа-

кацієва – Robinia 

pseudoacacia L. 

- - - - + - 

Слива розлога – Prunus 

cocomilia Ten 

(Pr.divaricata (Kotschy) 

Browicz.; Pr. 

pseudoarmeniaca Heldr. 

& Sart.; Pr. ursina 

Kotschy) 

- - - - + - 

Церцис канадський – 

Cercis canadensis L. 

(виробнича частина 

- - - - + - 
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КПУЗН) 

Форзиція європейська – 

Forsythia europaea 

Degen et Bald. 

- - - - - + 

Усього 1    17 1 

 
Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на території  

ППСПМ «Феофанія» та околиць (станом на 01.01.2018 року) 

Таблиця 36* 
Назва виду (українська, 

латинська) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 

Регіонально-

рідкісні види 

CITES Європейський 

червоний спи-

сок 

Червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 

Судинні рослини 

Еритроній собачий зуб 

(Erythronium des-canisL.) 

+ - - - - - 

Шафран Гейфелів 

(Crocus heuffelianus 

Herb.) 

+ - - - - - 

Підсніжник складчастий 

(Galanthus plicatus M. 

Bieb.) 

+ - - - - - 

Підсніжник білосніжний 

(G. nivalisL.) 
+ - - - - - 

Зозульки м'ясо-червоні 

(Dactylorhizaincarnata 

(L.) Soo) 

+ - - + - - 

Зозульки плямисті (D. 

maculata (L.) Soo.) 
+ - - + - - 

Цибуля ведмежа (Allium 

ursinum L.) 
+ - -  - - 

Гніздівка звичайна (Ne-

ottianidus-avis (L.) Rich.) 
+ - - + - - 

Булатка довголиста 

(Cephalanthera longifolia 

(L.) Fritsch.) 

+ - - - - - 

Лілія лісова (Lilium 

martagon  L.) 
+ - - - - - 

Афілофороїдіїий гриб 

Грифола листувата 

(Grifola  frondosa (Dicks.: 

Fr.) Gray) 

+ - - - - - 

Судинні рослини 

Півники болотні (Iris 

pseudacorus L.) 

- - + - - - 

Конвалія травнева 

(Convallaria majalis L.) 
- - + - - - 

Рівноплідник рутвицели-

стий (Isopirum 

thalictroides L.) 

- - + - - - 

Проліска дволиста (Scilla 

bifolia L.) 
- - + - - - 

Проліска сибірська (S. 

sibirica Haw.) 
- - + - - - 
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Ряст порожнистий (Co-

rydalis cava (L.) 

Schweigg. Et Koerte) 

- - - - - - 

Голокучник дубовий 

(Gymnocarpium 

dryoptheris (L.) Newm.) 

- - + - - - 

Первоцвіт весняний 

(Primula veris L.) 
- - + - - - 

Hаперстянка великоквіт-

кова (Digitalis grandiflora 

Mill.) 

- - + - - - 

Усього 11 - 9 3 - - 

 

Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин 
Таблиця 37 

Назва виду (українська, латинсь-

ка) 

Занесення виду до 

карантинного списку 

Заходи із запобігання розповсюдженню 

виду 

1 2 3 
Ambrosia artemisiifolia L. — Амб-

розія полинолиста 
так викошування 

Heracleum sosnowskyi Manden. — 

Борщівник Сосновського 
так викошування 

Acer negundo L. - Клен ясенелис-

тий 
ні вирізування самосіву 

 

Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану  

рослинного світу 
Таблиця 37.1 

Назва, терміни та місце 

проведення  дослі-

дження або заходу 

Обсяг фінансу-

вання 

Виконавець/виконавці 

 

Основні досягнуті ре-

зультати, наявні публіка-

ції (якщо результати ро-

зміщено в Інтернеті, на-

дається посилання) 

1 2 3 4 

 

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів  
Таблиця 37.2 

№  

з/п 

Назви 

районів, у тому 

числі територій 

селищних, сіль-

ських рад 

Назва рослинного 

ресурсу 

Ліміт,т Кількість  виданих до-

зволів, шт. 
встановле-

ний 

фактично 

використа-

ний 

1 2 3 4 5 6 

1 КП «Дарницьке 

ЛПГ» 

Заготівля дереви-

ни при проведенні 

рубок формування 

та оздоровлення 

лісів 

 

- 

 

- 

 

- 

2 КП «Святошин-

ське ЛПГ» 

Заготівля дереви-

ни при проведенні 

рубок формування 

та оздоровлення 

лісів 

 

 

19107 

 

 

15613 - 
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3 КП «Лісопарко-

ве господарство 

«Конча-Заспа» 

Заготівля дереви-

ни при проведенні 

рубок формування 

та оздоровлення 

лісів 

 

 

11304 

 

 

9177 - 
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Х. Тваринний світ 

 

Довідка про тваринний світ (у довільній формі) 

 

Види тваринного світу, що охороняються 
Таблиця 38 

Види тваринного світу 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
1 2 3 4 

Загальна кількість видів тварин, занесе-

них до Червоної книги України, од. - - - 

Загальна кількість видів тваринного світу 

на території області, що охороняються, од. - - - 

Кількість видів тварин, занесених до до-

датків до Конвенції про міжнародну тор-

гівлю видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення 

(CITES), од. 

- - - 

Кількість видів тварин, занесених до до-

датків до Конвенції про охорону дикої 

флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція), 

од.  

- - - 

Кількість видів тварин, занесених до до-

датків до Конвенції про збереження міг-

руючих видів диких тварин (Боннська 

конвенція, CMS), од. 

- - - 

Кількість видів тварин, що охороняються 

відповідно до Угоди про збереження афро-

євразійських мігруючих водно-болотних 

птахів (AEWA), од. 

- - - 

Кількість видів тварин, що охороняються 

відповідно до Угоди про збереження попу-

ляцій європейських кажанів (EUROBATS), 

од. 

- - - 

 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.2018 року) 
Таблиця 39 

Назва виду 

(українська 

і латинсь-

ка) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 
CITES CMS AEWA EUROBATS 

Європейський 

червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Усього - - - - - - - - 

 

Перелік видів тварин, які охороняються і які з'явились чи зникли в регіоні за 

останні три роки 
Таблиця 40 

Назва виду З'явились Зникли Причина 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

1 2 3 4 
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Інформація про чужорідні види тварин  
Таблиця 41 

Назва виду (українська і латинська 

(наукова)) 
Результати досліджень, заходи контролю чисельності 

1 2 

  

 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 
Таблиця 42 

Види мисливських тварин 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
1 2 3 4 

- - - - 

 

Добування основних видів мисливських тварин (особин) 
Таблиця 43 

Рік Види мис-

ливських 

тварин 

Затверджений 

ліміт добуван-

ня 

Видано 

ліцензій 

Добуто Не викорис-

тано ліцензій 

Причина невико-

ристання 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

 

Динаміка вилову риби 
Таблиця 44 

Рік Назва водного об’єкта 
Затверджений ліміт вило-

ву, т/рік  

Фактичний вилов, 

т/рік 

1 2 3 4 

2016 - - - 

2017 Озеро Редькине, розташоване в 

межах Оболонського району м. 

Києва 

1,692* - 

 

*- відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації озера Редькине, розташованого в межах 

Оболонського району м. Києва, погодженого Державним агентством рибного господарства України та 

Управлінням Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області. Термін дії Ре-

жиму з 03.10.2017 

 

 

Кількість виявлених фактів браконьєрства 
Таблиця 45 

Роки Виявлено фактів браконьєрства, од. 
1 2 

2016 рік 121 

2017 рік 480 
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Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану дикої     фа-

уни і заходів, вжитих щодо охорони тваринного світу, у тому числі на            вико-

нання вимог міжнародних договорів України у галузі дикої фауни та рішень її ке-

рівних органів 
Таблиця 46 

Назва, терміни та місце 

проведення  дослі-

дження або заходу 

Обсяг фінансу-

вання 

Виконавець/виконавці 

 

Основні досягнуті ре-

зультати, наявні публі-

кації (якщо результати 

розміщено в Інтернеті, 

вказується посилання) 

1 2 3 4 

Дослідження щодо стану популяцій диких тварин 

- - - - 

- - - - 

Заходи охорони та відновлення тваринного світу 

- - - - 

- - - - 
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ХІ. Природно-заповідний фонд 
 

 

Перелік територій та об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, 

розташованих у межах території міста Києва 

01.01.2018 

        

№ 

з.п. 
Назва території чи об’єкта ПЗФ Категорія  Тип Площа, га 

Місце розташування  

території чи об`єкту 

ПЗФ 

Назва установи, під-

прємства, організа-

ції, землекористува-

ча (землевласника), у 

віданні якого знахо-

диться територія чи 

об’єкт ПЗФ 

Рішення, згідно з яким 

створено (змінено) дану 

територію чи об’єкт 

ПЗФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Території та об`єкти ПЗФ загальнодержавного значення 

1. «Голосіївський» 

Національний 

природний парк 

 
4525,52 

 
Голосіївський район 

НПП «Голосіївсь-

кий» 

Указ Президента Украї-

ни від 27.08.07 

№794/2007              Указ 

Президента України від 

30.10.08 №976/2008 

 Біличанський ліс  6462,62 
Святошинський ра-

йон 

КП 

«Святошинське 

ЛПГ» 

(без вилучення) 

Указ Президента Украї-

ни від 01.05.2014 № 

446/2014 «Про зміну 

меж національного при-

родного парку «Голосі-

ївський» 

 
Всього національних природних 

парків 
1  10 988,14    

1. Лісники заказник ботанічний 1110,2 Голосіївський район РЛП “Голосіївський” 
Постанова Р.М. УРСР 

від 25.08.89р. №223 

 Разом заказників ботанічних 1  1110,2    

 
Вссього заказників загальнодер-

жавного значення 
1  1110,2    

1. Романівське болото 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 30 

Святошинський ра-

йон 
Святошинське ЛПГ 

Постанова Р.М. УРСР 

від 26.03.79р. №143 
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Разом пам`яток природних бота-

нічних 
1  30    

 
Всього пам`яток природи загаль-

нодержавного значення 
1  30    

1. 
Національний ботанічний сад ім. 

М.Гришка 
ботанічний сад  129,86 Печерський район НАН України 

ПостановаР.М. УРСР 

від 22.07.83р.№311 

2. Ботанічний сад ім. І.Фоміна ботанічний сад  22,5 
Шевченківський ра-

йон 

Нац. університет ім. 

Т.Шевченка 
-“- 

3. Ботанічний сад  НАУ ботанічний сад  53 Голосіївський район 
Нац. аграрний уні-

верситет 

ПостановаР.М. УРСР 

від 13.02.89р.№53 

 
Всього ботанічних садів загаль-

нодержавного значення 
3  205,36    

1. Сирецький дендропарк  7,5 Подільський район 
Агрофірма “Квіти 

України” 

ПостановаР.М. УРСР 

від 22.07.83р.№311 

 
Всього дендропарків загальноде-

ржавного значення 
1  7,5    

1. Київський зоопарк зоопарк  33,6 
Шевченківський ра-

йон 

Адміністрація зоопа-

рку 

ПостановаР.М. УРСР 

від 22.07.83р.№311 

 
Всього зоопарків загальнодержа-

вного значення 
1  33,6    

1. Володимирська гірка 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 16,9 
Шевченківський ра-

йон 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

ПостановаР.М. УРСР 

від 29.01.60 №105  Рі-

шення Київради від 

17.02.94 №14 

2. Маріїнський 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 14,6 Печерський район 
КП УЗН Печерсько-

го р-ну 

ПостановаР.М. УРСР 

від 29.01.60р.№105 Рі-

шення Київради від 

17.02.94р. №14 

3. Сирецький гай 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 194 
Шевченківський, 

Подільський райони 

КП УЗН Шевченків-

ського та Подільсь-

кого р-н 

Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по 

ох. Природи від 

26.07.72р. №22 Рішення 

Київради від 17.02.94р. 

№14 
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4. Парк “Нивки” (східна частина) 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 46,1 
Шевченківський ра-

йон 

КП УЗН Шевченків-

ського р-ну 

Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по 

ох. Природи від 

26.07.72р. №22 Рішення 

Київради від 17.02.94р. 

№14 

5. Феофанія 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 150 Голосіївський район 
НАН України ДЗГ 

"Феофанія” 

Рішення Київради від 

11.11.69р. №206 

6. 
Голосіївський парк ім.. 

М.Рильського 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 140,9 Голосіївський район 
КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

ПостановаР.М. УРСР 

від 29.01.60р.№105 

7. Голосіївський ліс 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 769,23 Голосіївський район РЛП “Голосіївський” 

ПостановаР.М. УРСР 

від 29.01.60р.№105 Рі-

шення Київради від 

17.02.94 №14 та Указ 

Президента України від 

30.10.08 №976/2008 

8. Святошинський лісопарк 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 240 
Святошинський ра-

йон 
Святошинське ЛПГ 

Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по 

ох. Природи від 

26.07.72р. №22 

9. Пуща-Водицький лісопарк 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 360 Оболонський район Святошинське ЛПГ 

Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по 

ох. Природи від 

26.07.72р. №22       Указ 

Президента України від 

04.11.00р №1207/00 

 

Всього парків-пам`яток садово-

паркового мистецтва загальноде-

ржавного значення 

9  1931,73    

Території та об`єкти місцевого значення 

1. “Партизанська Слава” 

регіональний 

ландшафтний 

парк 

 94,98 Дарницький район 
КП УЗН Дарницько-

го району 

Рішення Київради від 

17.02.1994 №14 
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2. “Лиса Гора” 

регіональний 

ландшафтний 

парк 

 118,74 Голосіївський район 
КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

Рішення Київради від 

17.02.94р. №14 

3. “Дніпровські острови” 

регіональний 

ландшафтний 

парк 

 1214,99 

Деснянський, Дніп-

ровський, Дарниць-

кий р-ни 

ДКП “Плесо” 
Рішення Київради від 

23.12.04 №878/2288 

4. «Смородинський» 

регіональний 

ландшафтний 

парк 

 26,17 
Шевченківський ра-

йон 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради від 

10.11.2016 р. № 

355/1359 

 
Всього регіональних ландшафт-

них парків 
4  1454,88    

1. Рибне заказник лісовий 4 Дарницький район Дарницьке ЛПГ 

Спільне рішення викон-

комів міської та облас-

ної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

2. Березовий гай заказник лісовий 2 Деснянський район Дарницьке ЛПГ 

Спільне рішення викон-

комів міської та облас-

ної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

3. Біла діброва заказник лісовий 3 Деснянський район Деснянський район 

Спільне рішення викон-

комів міської та облас-

ної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

4. Межигірське заказник лісовий 5 Оболонський район Святошинське ЛПГ 

Спільне рішення викон-

комів міської та облас-

ної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

5. Дачне заказник лісовий 6 Голосіївський район РЛП “Голосіївський” 

Спільне рішення викон-

комів міської та облас-

ної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

6. “Межигірсько-Пуща-Водицький” заказник лісовий 2139,2 Оболонський 
КП “Святошинське 

ЛПГ” 

Рішення Київради від 

27.10.05 №255/3716 (в 

редакції рішення КМР 

від 10.11.2016 № 

354/1358) 

 Разом заказників лісових 6  2159,2    
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1 „Озеро Вербне” заказник іхтіологічний 31 Оболонський район КП “Плесо” 
Рішення Київради від 

17.02.94р. №14 

 Разом заказників іхтіологічних 1  31    

1 Лівий беріг оз. Конча заказник ландшафтний 80 Голосіївський район 
Київський держліс-

госп 

Розп. Київської міськде-

ржадміністрації від 

14.10.97р. №1628 

2 Жуків острів заказник ландшафтний 361 Голосіївський район РЛП “Голосіївський” 
Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

3 Муромець- Лопуховате заказник ландшафтний 217 Деснянський район Дарницьке ЛПГ 

Рішення Київради від 

24.10.02р. №96/256 Рі-

шення Київради від 

06.10.2005р. №35/3499 

та від 27.12.2007 

№1532/4365 

4 “Пляхова” заказник ландшафтний 100 Деснянський р-н Дарницьке ЛПГ 
Рішення Київради від 

12.02.04 №22/1231 

5 “Пуща-Водиця” заказник ландшафтний 563,2 Оболонський район Святошинське ЛПГ 

Рішення Київради від 

24.10.02р. №96/256 Рі-

шення Київради від 

06.10.2005р. №35/3499 

та від 27.12.2007 

№1532/4365 

6. «Радунка» заказник ландшафтний 27,876 Дніпровський район 
КП УЗН Дніпровсьо-

го району 

Рішення Київської місь-

кої ради від 20.12.2017                             

№ 715/3722 

 Разом заказників ландшафтних 6  
1349,07

6 
   

1 Бобровня заказник 
загально зоо-

логічний 
32 Деснянський район 

КП УЗН Деснянсько-

го району 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

2 Острови Козачий та Ольгин заказник 
загально зоо-

логічний 
470 Голосіївський район Голосіївська РДА 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

3 Річка Любка заказник 
загально зоо-

логічний 
163 

Святошинський ра-

йон 
Святошинське ЛПГ 

Рішення Київради від 

24.10.02. № 96/256 Рі-

шення Київради від 

06.10.2005. № 35/3499 та 

від 27.12.2007 

№1532/4365 
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Разом заказників загально-

зоологічних 
3  665    

1. Юннатський дендропарк - 13,7 Подільський р-н 

Національний еколо-

го-натуралістичний 

центр учнівської 

молоді України 

Рішення Київради від 

09.03.06 №169/3260 

 
Всього дендропарків місцевого 

значення 
1  13,7    

1. Золотоворітський сквер 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,6 

Шевченківський ра-

йон 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

2. Бульвар Шевченка 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 3 

Шевченківський ра-

йон 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

3. Віковий дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

вул.. Суворова 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

4. Вікові дуби і липи 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон пров. Делегатсь-

кий 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

5. Вікові дуби, липи та каштани 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

вул.. Вишгородська 
СТ “Троянда” 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

6. Вікова липа 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон  вул.. Володи-

мирська 

КП УЗН Швченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72. 

№363 

7. Вікові дуби 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

вул. Вишгородсь-

ка,51 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

8 Вікові липи і каштани 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

Києво-Печерська 

Лавра 

Києво-Печерський 

історико-культурний 

заповідник 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

9. Вікові липи, ясени і каштани 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон  вул.. Володи-

мирська 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

10. Віковий каштан 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Голосіївський район  

вул.. Китаївська 

КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 17.02.94р. №14 



48 

 

  

11. Віковий дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Голосіївський район  

вул.. Кащенка 

КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

12. Природний об”єкт цілини 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,5 

Голосіївський район  

вул. Червонопрапор-

на,76 

КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

13. Вікові дерева софори японської 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Голосіївський район  

вул.. Китаївська,32 

Інститут садівництва 

УААН 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

14. Вікові дуби 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 3 

Голосіївський район 

Головна астрономіч-

на обсерваторія НА-

НУ 

Головна астрономіч-

на обсерваторія НА-

НУ 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

15. Віковий дуб Крістера 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

вул. Осиповського,3 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

16. Ялиця Крістера 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

вул..Осиповського, 

2-а 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

17. Платан Кащенка 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон  

вул.Мельникова,36 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

18. Віковий дуб “Бай-Бай” 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  Оболонський район Святошинське ЛПГ 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

19. Колекція лісовода Вінтера 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,3 Оболонський район Святошинське ЛПГ 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

20. Група дерев ялини звичайної 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Святошинський ра-

йон 15 км. Житомир-

ського шосе сад. діл. 

№52 

Сидоренко Г.І. 
Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

21. Лісове урочище Крістерів 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,7 

Подільський район 

вул..Осиповського, 

2-а 

Інститут харчової 

хімії 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

22. Вікові дерева дуба і сосни 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Деснянський район 

кв.51-1, 33-10, 59-23, 

70-6 Броварського л-

ва 

Дарницьке ЛПГ 
Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

23. Вікові дерева дуба 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Голосіївський район 

Дачне л-во кв.51-2, 

кв.6-47,29 

КП ЛПГ «Конча За-

спа» 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 
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25. Віковий дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

з.п. “Рубежівський” 

КП УЗН Подільсько-

го р-у 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

27. Вікове дерево груші 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Святошинський ра-

йон вул.. Львівсь-

ка,74 

КП УЗН Святошин-

ського району 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

28. Вікове дерево туї західної 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Святошинський ра-

йон вул.. Львівсь-

ка,72 

КП УЗН Святошин-

ського району 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

29 Вікове дерево ясена 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

вул.. Січневого пов-

тання,29 

БУ-15 КЕВ Мінобо-

рони України 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

30. Вікове дерево акації 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Святошинський ра-

йон пр.Перемоги, 73-

а 

ДП “Веркон ЖКП” 
Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

31. Група вікових дерев дуба 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Голосіївський район 

ур. Теремки кв.34-

13,19 

НДГ Інституту зоо-

логії НАН України 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

32. Група вікових дерев береки 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

вул. Банкова,2 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

33. Вікове дерево клена-явора 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

вул. Щорса,2 

Головний військовий 

клін. Госпіталь 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

34. Група вікових дерев тополі білої 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район 

вул. Щорса,2 

Головний військовий 

клін. Госпіталь 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

36. Група дерев бука лісового 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Дніпровський район 

парк “Перемога” 

КП УЗН Дніпровсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

37. 
Віковий велетенський екземпляр 

тополі чорної 

пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Дніпровський район 

Гідропарк 

КП УЗН Дніпровсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

39. Старий дубовий гай 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,3 

Солом”янський ра-

йон  вул. Борщагів-

ська,141 

КП УЗН Со-

лом”янського району 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

40. Дуб-довгожитель 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Солом”янський ра-

йон  вул. Індустріа-

льна, 2 

КП УЗН Со-

лом”янського району 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

41. Віковий дуб-красень 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район, 

вул. Вишгородсь-

ка.39 

Інститут ендокрино-

логії АМН України 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 
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42. Дендропарк ім. Ак. Богомольця 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,75 

Печерський район 

вул. Ак.Богомольця,4 

Інститут фізіології 

ім.. О.Богомольця 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

43. Крістерова гірка 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 4,3 

Подільський район 

вул. Осиповського,1 
СТ “Троянда” 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

44. Вікове дерево дуба-красеня 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Дарницький район 

Харківське шосе – 

вул. Вербицького 

КП УЗН Дарницько-

го району 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

45. 
Група екзотичних дерев платана 

та смереки 

пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон вул. Хрещатик, 

36 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

46. 
Багатовікове дерево дуба звичай-

ного 

пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Подільський район 

вул. Вишгородська, 

69 

Інститут ендокрино-

логії АМН України 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

47. 
Дубовий гай з природною водой-

мою 

пам`ятка при-

роди 
ботанічна 1,8 

Шевченківський ра-

йон  пр. Перемоги,86 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

48. Байкова гора 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 1,1 

Солом”янський ра-

йон  узвіз Протасів 

Яр 

КП УЗН Со-

лом”янського району 

Рішення Київради 

від 30.01.01р. 

№189/1166 

49. Алея вікових дубів 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна 0,1 Голосіївський р-н 

Музей народної архі-

тетури та побуту 

України 

Рішення Київради 

від 12.02.04 №22/1231 

50. Величавий дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  Святошинський р-н ВАТ “Веркон” 

Рішення Київради 

від 12.02.04 №22/1231 

51. Партизанський дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

вул. Червонопарти-

занська,1 

КП УЗН Со-

лом’янського р-ну 

Рішення Київради 

від 23.12.04* 

52. 
Віковий ясен у 

пров.Лабораторному 

пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Пров. Лабораторний, 

18 

Київська міська 

клін.лікарня №17 

Рішення Київради від 

23.12.04* 

 

53. Сирецький дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон вул.. Черкась-

ка,11 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 

54. Софіївські довгожителі 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон територія Націо-

нального заповідника 

"Софія Київська" 

Національний істо-

рико-культурний 

заповідник "Софія 

Київська" 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 
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55. Велетень заплави 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Деснянський район    

вул.. О.Бальзака 

КП УЗН Деснянсько-

го району 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 

56. Гнілецька верба 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Деснянський район    

вул.. Деснянська 

КП УЗН Деснянсько-

го району 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 

57.. Козацька верба 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Деснянський район    

вул.. Димитрова 

КП УЗН Деснянсько-

го району 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 

58 Фортечні ясени 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Печерський район    

пров. Лабораторний 

Київська міська клі-

нічна лікарня №17 

Рішення Київради 

від 17.07.2008 №19/19 

59 Татарський дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, вул.. Нагірна,12 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

60 Дуб Стеценка 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, вул. Саратовсь-

ка,63 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

61 Перунів дуб 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Солом"янський ра-

йон, вул.. Курська,3 

КП УЗН Со-

лом"янського району 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

62 Черешні Бурдзинського 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, просп.. Перемо-

ги,32 

Київський зоологіч-

ний парк 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

63 Платан Стачинського 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, просп.. Перемо-

ги,32 

Київський зоологіч-

ний парк 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

64 Ясен Шарлеманя 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, просп.. Перемо-

ги,32 

Київський зоологіч-

ний парк 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

65 Тополі Бурдзинського 
пам`ятка при-

роди 
ботанічна  

Шевченківський ра-

йон, просп.. Перемо-

ги,32 

Київський зоологіч-

ний парк 

Рішення Київради 

від 23.04.2009 

№326/1382 

66 Липа Феодосія Печерського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул.. Січневого повс-

тання, 25, корп. 25 

Свято-Печерська 

Києво-Печерська 

Лавра 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

67 Дуб Грюнвальда 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Конча-Заспа, 27 км 

Столичного шосе 

Клінічний санаторій 

"Жовтень" 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

68 Чарівні дуби 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Конча-Заспа, 27 км 

Столичного шосе 

Клінічний санаторій 

"Жовтень" 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 
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№713/2782 

69 Дуби Фролькіса 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Вишгородсь-

ка,67 

Інститут геронтології 

АМН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

70 Каштан Воїнственського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Б. Хмельницько-

го15/2 

Інститут зоології 

НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

71 Метасеквойя 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Лебедєва, 1 

Інститут ботаніки 

НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

72 Клени Яворницького 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  просп. Перемоги,73/1 

КП "Ремонтно-

експлуатаційна орга-

нізація – 10" 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

73 Дуби 6-го листопада 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Кобзарська, 25 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

74 Клен Казакова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

75 Дуби Козловського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

76 Каштани Гришка 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

77. Липи Богуна 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

78 Платани Ліпського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

79 Бук Бурачинського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 
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80 Дуб Січових стрільців 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 9 

Національний уні-

верситет біоресурсів 

і природокористу-

вання України (НУ-

БіПУ) 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

81 Дуби генерала Тарнавського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 2-4 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

82 Дуби Петра Могили 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 19 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

83 Дуб Кирпоноса 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 1а 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

84 Дуб Якуніна 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 1а 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

85 Дуби Рильського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 9 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

86 Дуб Вєтрова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул.. Блакитного,8 НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

87 Велика липа Сироти 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Саперно-

Слобідська,22 
НУБіПУ 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

88 Святошин клен 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  просп. Перемоги, 117 

КП УЗН Святошин-

ського району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

89 Ясен Феофіла 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Китаївська, 15/8 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

90 Гінкго Пост-Волинське 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Новопольова, 97 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

91 Дуб Гуналі 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

перетин вулиці Бес-

тужева та провулку 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 



54 

 

  

Бестужева №713/2782 

92 Дуб Красицького 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Кобзарська, 43 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

93 Дуб Котова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

провул. Золочівсь-

кий, 10 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

94 Дуб Янати 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

провул. Золочівсь-

кий, 4 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

95 Борщагівський дуб 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Борщагівсь-

ка,17/18 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 

№713/2782 

96 Шовковиці Шевченка та Стуса 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

97 Тополя метробудівська 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Німанська, 3-а 

КП "Київський мет-

рополітен" 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

98 Шевченків дуб 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

перетин вул. Вишго-

родської та Білицької 

КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення Київради     .     

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

99 Груша Іващенко 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  просп. Науки, 16 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

100 Дуб на синій воді 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

в межах ландшафт-

ного заказника "Жу-

ків острів" (на пн. 

Від дамби-по мосту 

через р. Віту, якою 

проходить дорога з 

вул. Лісничої у на-

прямку комплексу 

відпочинку "Попла-

вок" ) 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 
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101 Дуб Фролкіна 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Антонова, 2/32, 

корпус 3 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

102 Дуб Хорунженко 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Тропініна, 5-а гр. Заворотній А. І. 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

103 Дуб Шурун 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Тираспольська, 

2 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

104 Голосіївські метасеквойї 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

парк культури та 

відпочинку ім. М. 

Рильського 

КП УЗН Голосіївсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

105 Шулявський дуб 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Індустріальна, 

10/37 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

106 Дуб-хитрун 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

пров. Делегатський, 

3/5 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 23.12.2010 

№ 415/5227 

107 Шовковиця Шевченка 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

пров. Шевченка, 8-а 

у Шевченківському 

районі м. Києва 

Національний музей 

Тараса Шевченка 

Рішення Київради          

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

108 Шовковиця Сковороди 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Григорія Сково-

роди, 2 у Подільсь-

кому районі м. Києва 

Національний уні-

верситет «Києво-

Могилянська Акаде-

мія» 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

109 
Дерева дерену Святослава Яро-

славича 

пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

територія Святоус-

пенської Києво-

Печерської лаври у 

Печерському районі 

м. Києва 

Святоуспенська Киє-

во-Печерська лавра 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

110 Старий дуб 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Вишгородська, 

85 а у Подільському 

районі м. Києва 

Госпіталь ГУ МВС 

України у Київській 

області 

Рішення Київради          

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

111 Дуб Відун 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

територія регіональ-

ного ландшафтного 

парку «Лиса гора» 

Історико-

архітектурна 

пам’ятка-музей «Ки-

ївська фортеця» 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 
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112 Дуб Громашевського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Амосова, 5 у 

Солом’янському 

районі м. Києва 

Київський інститут 

епідеміології та ін-

фекційних захворю-

вань ім. Л.В. Грома-

шевського МОЗ 

України 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

113 Дуб на Сетомлі 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Танкова, 6 у 

Шевченківському 

районі м. Києва (те-

риторія парку «Нив-

ки») 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

114 Дуб Корольова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Академіка Янге-

ля, 14/1 у Со-

лом’янському районі 

м. Києва 

НТУ «КПІ» 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

115 Гінкго Сікорського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

просп. Перемоги, 37 

у Солом’янському 

районі м. Києва 

НТУ «КПІ» 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

116 Дуби Екзюпері 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Генерала Ро-

димцева, 19 у Голосі-

ївському районі м. 

Києва 

Національний уні-

верситет біоресурсів 

та природокористу-

вання 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

117 Дуб Вітовта 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вул. Героїв Оборони, 

13 у Голосіївському 

районі м. Києва 

Національний уні-

верситет біоресурсів 

та природокористу-

вання 

Рішення Київради          

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

118 Царський дуб 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Перетин 2-ї лінії та 

вул. Гамарника в 

Оболонського райо-

ну м. Києва 

КП УЗН Оболонсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 01.12.2011 

№ 730/6966 

119 Куренівські тополі 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  вул. Вишгородська, 6 

Середня загальноос-

вітня школа № 8 

Рішення Київради 

від 21.02.2013                       

№ 15/9072 

120 Сосна Нестерова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

парк між будинком 

на вул. Малишка, 21 

та тенісними корта-

ми на вул. Малишка, 

КПУЗН Дніпровсь-

кого району 

Рішення Київради 

від 21.02.2013                       

№ 15/9072 
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6 

121 Дуб Мозолевського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

у лівому куті між              

вул. Осиповського та 

Вишгородською 

ВАТ "Агрофірма 

Троянда" 

Рішення Київради 

від 21.02.2013                       

№ 15/9072 

122 Каштан Ковніра 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

поблизу стіни Свято-

Успенської Києво-

Печерської Лаври 

Свято-Успенська 

Києво-Печерська 

Лавра 

Рішення Київради 

від 21.02.2013                       

№ 15/9072 

123 Дуби Слави 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

по вул. Полковника 

Потєхіна 

Національний при-

родний парк "Голосі-

ївський" 

Рішення Київради 

від 21.02.2013                       

№ 15/9072 

124 Дуби Рильського 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

вздовж стежки від 

джерела та купелі в 

Голосіївській пустині 

до вул. Блакитного в 

700 - 1000 м від цієї 

вулиці та навпроти 

буд. N 10 на вул. 

Блакитного 

Національний при-

родний парк "Голосі-

ївський" 

Рішення Київради 

від 23.10.2013                       

№ 15/9729 

125 Самбурські дуби 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Національний при-

родний парк «Голосі-

ївський», кв.13. виділ 

2,6,7,8 

Національний при-

родний парк "Голосі-

ївський" 

Рішення Київрдаи від 

26.05.2016 № 357/357 

126 Дуби – Голосіївські велетні 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Національний при-

родний парк «Голосі-

ївський», кв.4, виділ 

5 

Національний при-

родний парк "Голосі-

ївський" 

Рішення Київрдаи від 

26.05.2016 № 357/357 

127 Дуб Петра Могили 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  

Національний при-

родний парк «Голосі-

ївський». Кв.3, виділ 

15 

Національний при-

родний парк "Голосі-

ївський" 

Рішення Київрдаи від 

26.05.2016 № 357/357 

128 Дуб Григорія Кожевнікова 
пам`ятка при-

роди 
Ботанічна  РЛП "Лиса Гора" 

Національний істо-

рико-архітектурний 

музей "Київська фо-

ртеця" 

Рішення Київської місь-

кої ради   від 14.09.2017                     

№ 30/3037 

 Разом пам`яток природи ботаніч- 128  16,45    
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них 

1. Святе цілюще джерело 
пам`ятка при-

роди 
гідрологічна  

Голосіївський район 

Голосіївське л-во 
РЛП “Голосіївський” 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

2 Два водних джерела 
пам`ятка при-

роди 
гідрологічна  

Голосіївський район 

Ур. “Феофанія” 
ДЗГ “Феофанія” 

Розпорядження КМДА 

від 15.01.99р. №57 

3 
Верхнє озеро-ставок з Китаївсь-

кого каскаду 

пам`ятка при-

роди 
гідрологічна  

Голосіївський район 

вул.. Китаївська, 15 

Київський держ. 

Науково-виробничий 

комбінат Мін АПК 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

4 Виток р. Либідь 
пам`ятка при-

роди 
гідрологічна  

Солом”янський ра-

йон  парк “Відрад-

ний” 

КП УЗН Со-

лом”янського району 

Рішення Київради 

від 02.12.99р. №147/649 

 
разом пам`яток природи гідроло-

гічних 
4  0    

1 Природне русло р. Либідь 
пам`ятка при-

роди 
комплексна 0,3 Голосіївський р-н 

Музей”Київська фо-

ртеця” 

Рішення Київради 

від 23.12.04* 

2 Літописні гори 
пам`ятка при-

роди 
комплексна 3,9 

Андріївський узвіз – 

Пейзажна алея- Гон-

чарна 

КП УЗН Подільсько-

го р-ну 
Рішення прийняте* 

3 Замкова гора 
пам`ятка при-

роди 
комплексна 5,9 

Андріївський узвіз, 

Гончари-Кожум»яки, 

Житній ринок, Фро-

лівський монастир 

КП УЗН Подільсько-

го р-ну 

Рішення Київради 

від 15.03.07 №254/915 

4 Дніпрові кручі 
пам`ятка при-

роди 
комплексна 105,3 

Вздовж Набережного 

шосе від Пішохідно-

го мосту до мосту 

Патона 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення Київради 

від 15.03.07 № 254/915 

 
разом пам`яток природи комплек-

сних 
4  115,4    

1. Парк “Слава” 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 19,4 
Печерський район 

пл.. Слави 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №14 

2. Аскольдова Могила 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 23,5 
Печерський район 

Паркова дорога 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №15 
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3. Березовий гай 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 7,8 
Подільський район 

вул. Вишгородська,1 

КП УЗН Подільсько-

го р-ну 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №16 

4. Кирилівський гай 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 34,5 Подільський район 
КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №17 

5. Парк «Кинь-Грусть» 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 7,3 Подільський район 
КП УЗН Подільсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №18 

6. Парк КПІ 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 13,5 
Солом”янський ра-

йон пр. Перемоги 
КПІ 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №19 

7. Хрещатий 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 18,8 
Печерський район 

Європейська площа 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №20 

8. “Нивки” західна частина 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 16,5 
Святошинський ра-

йон пр. Перемоги 

КП УЗН Святошин-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 № 21 

9. Ім.. Пушкіна 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 22 
Шевченківський ра-

йон пр. Перемоги 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №22 

10. Міський сад 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 10,5 
Печерський район 

вул. Грушевського 

КП УЗН Печерсько-

го району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №23 

11. Ім.. Т.Шевченка 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 5,5 

Шевченківський ра-

йон  вул. Володи-

мирська 

КП УЗН Шевченків-

ського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 
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12. Наводницький парк 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 10,20 Набережне шосе 
КП УЗН Печерсько-

го р-ну 
Рішення прийняте * 

13. Парк "Юність" 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 5,94 

перетин вул. Карте-

швілі та просп. Леся 

Курбаса у Свято-

шинському районі 

КП УЗН Святошин-

ського району 

Рішення Київради          

від 15.12.2011 

№ 851/7087 

14 

Парк вздовж вулиці Попудренка 

та вздовж Броварською проспекту 

від станції метро «Дарниця» до 

станції метро «Чернігівська» 

парк-пам`ятка 

садово-

паркового мис-

тецтва 

 13,67 

вздовж вул. Попуд-

ренка та вздовж Бро-

варською проспекту 

від станції метро 

«Дарниця» до станції 

метро «Чернігівська» 

у Дніпровському 

районі 

КП УЗН Дніпровсь-

кого району 

Рішення Київради            

від 22.12.2016   

 № 777/1781 

 
Разом парків-пам`яток садово-

паркового мистецтва 
14  209,109    
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Перелік цінних природних територій, що резервуються для створення нових або розширення існуючих об’єктів ПЗФ 
Таблиця 47 

Рішення про резервування Назва території/об’єкта, 

яку/який запропоновано ство-

рити 

Площа, га Місцезнаходження Підприємство, установа чи організа-

ція, у віданні яких перебувають тери-

торії 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами  

(станом на 01.01. 2018 року) 
Таблиця 48 

Категорії об’єктів ПЗФ Об’єкти ПЗФ % площі 

окремих 

категорій 

до 

загальної 

площі 

ПЗФ 

загальнодержавного 

значення 

місцевого значення разом 

кількість, 

од. 

площа, га кіль-

кість, 

од. 

площа, га кіль-

кість, 

од. 

площа, га 

усього у тому числі 

надана в пос-

тійне корис-

тування 

усього у тому числі 

надана в пос-

тійне корис-

тування 

усього у тому числі 

надана в пос-

тійне користу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Природні заповідники X X X X X X X X X X 

Біосферні заповідники X X X X X X X X X X 

Національні природні парки 
1 

10988,1

4 
1879,43 X X X 1 

10988,

14 
1879,43 54 

Регіональні ландшафтні парки 
Х Х Х 4 1454,88 213,72 4 

1454,8

8 
213,72 7,15 

Заказники, усього 
1 1110,2 X 16 4204,27 X 17 

5314,4

7 
X 26,15 
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у тому числі:  

ландшафтні 
Х X 

 

X 
6 1349,076 Х 6 

1349,0

76 

 

X 
6,6 

лісові Х Х X 6 2159,2 X 6 2159,2 X 10,6 

ботанічні 1 1110,2 X Х Х X 1 1110,2 X 5,46 

загальнозоологічні Х Х X 3 665 X 3 665 X 3,2 

орнітологічні X X X X X X X X X X 

ентомологічні X X X X X X X X X X 

іхтіологічні Х Х X 1 31 X 1 31 X 0,15 

гідрологічні Х Х X   X   X  

загальногеологічні X X X X X X X X X X 

палеонтологічні X X X X X X X X X X 

карстово-спелеологічні X X X X X X X X X X 

Пам’ятки природи, усього 1 30 X 136 131,85 8,15 137 161,85 8,15 0,79 

у тому числі:  

комплексні 
Х Х 

 

X 
4 115,4 X 4 115,4 X 0,56 

ботанічні 1 30 X 128 16,45 8,15 129 46,45 X 0,23 

зоологічні Х Х X Х Х X Х Х X Х 

гідрологічні Х Х X 4 Х X 4 Х X Х 

геологічні X X X X X X X X X X 

Заповідні урочища Х Х X Х Х X Х Х X Х 

Ботанічні сади 3 205,36 205,36 Х Х Х 3 205,36 205,36 1 

Дендрологічні парки 1 7,5 7,5 1 13,7 13,7 2 21,2 21,2 0,1 

Парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва 
9 1931,73 

Х 

 
14 209,109 Х 23 

2140,8

39 
Х 10,5 

Зоологічні парки 1 33,6 33,6 Х Х Х 1 33,6 33,6 0,16 

РАЗОМ 
17 

14306,5

3 
2125,89 171 6013,88 235,57 188 

20320,

33 
2361,46  
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Динаміка структури природно-заповідного фонду 

Таблиця 49 
Категорії територій та об’єктів ПЗФ На 01.01.2014 року На 01.01.2015 року На 01.01.2016 року На 01.01.2017 року На 01.01.2018 року 

кількість, 

од. 

площа, 

га 

кількість, 

од. 

площа, 

 га 

кількість, 

од. 

площа, 

га 

кількість, 

од. 

площа, 

га 

кількість, 

од. 

площа,  

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Природні заповідники X X X X X X X X X X 

Біосферні заповідники X X X X X X X X X X 

Національні природні парки 
1 

4525,5

2 
1 

10988,1

4 
1 

10988,

14 
1 

10988,1

4 
1 10988,14 

Регіональні ландшафтні парки 
3 

1428,7

1 
3 1428,71 3 

1428,7

1 
4 1454,88 4 1454,88 

Заказники загальнодержавного значення 1 1110,2 1 1110,2 1 1110,2 1 1110,2 1 1110,2 

Заказники місцевого значення 
15 

4167,1

9 
15 4167,19 15 

4167,1

9 
15 4179,39 16 4204,27 

Пам’ятки природи загальнодержавного 

значення 
1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 

Пам’ятки природи місцевого значення 132 131,85 132 131,85 132 131,85 135 131,85 136 131,85 

Заповідні урочища X X X X X X X X X X 

Ботанічні сади загальнодержавного зна-

чення 
3 205,36 3 205,36 3 205,36 3 205,36 3 205,36 

Ботанічні сади місцевого значення X X X X X X X X X X 

Дендрологічні парки загальнодержавного 

значення 
1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Дендрологічні парки місцевого значення 1 13,7 1 13,7 1 13,7 1 13,7 1 13,7 

Зоологічні парки загальнодержавного 

значення 
1 33,6 1 33,6 1 33,6 1 33,6 1 33,6 

Зоологічні парки місцевого значення X X X X X X X X X X 

Парки-пам’ятки садово-паркового мисте-

цтва загальнодержавного значення 
9 

1931,7

3 
9 1931,73 9 

1931,7

3 
9 1931,73 9 1931,73 

Парки-пам’ятки садово-паркового мисте-

цтва місцевого значення 
13 

195,43

9 
13 195,439 13 

195,43

9 
14 209,109 209,109 209,109 

РАЗОМ 
181 

13780,

8 
181 

20243,4

2 
181 

20243,

42 
186 

20292,4

6 
188 20320,33 



64 

 

  

Фактична площа ПЗФ *           

% фактичної площі ПЗФ від площі адмі-

ністративно-територіальних одиниць 
 16,5  24,2  24,2  24,2  24,3 

 

* Сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ без урахування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об’єктів ПЗФ. 

 

Водно-болотні угіддя міжнародного значення 
Таблиця 50 

Кількість, од. Усього, тис. га % від загальної площі території 

1 2 3 
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ХІІ. Формування екологічної мережі 

 

Забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку міста, підвищення 

його природно-ресурсного потенціалу, збереження цінних природних територій, 

біологічних ресурсів, що на них знаходяться, генетичного фонду тваринного та ро-

слинного світу вимагають дотримання оптимального балансу між територіями, що 

інтенсивно експлуатуються, і такими, щодо яких запроваджуються спеціальні ре-

жими охорони та відтворення. Для забезпечення такого балансу - як в Києві, так і в 

Україні - формується екологічна мережа. 

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліп-

шення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території України, збереження  ландшафтного та біорізно-

маніття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного i рослинного світу, 

генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цін-

ність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів 

та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні. 

Законом «Про екологічну мережу України» визначено перелік категорій зе-

мель, які включаються до структурних елементів екомережі: 

а) території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 

в) землі лісового фонду; 

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені 

до земель лісового фонду; 

д) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; 

е) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації 

масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 

є) інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасо-

вища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є 

природні об'єкти, що мають особливу природну цінність); 

ж) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, 

занесені до Зеленої книги України; 

з) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 

рослинного  світу, занесених до Червоної книги України; 

и) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного ви-

користання - пасовища, луки, сіножаті тощо; 

і) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають 

окремій охороні, як природні регіони з окремим статусом. 

Саме ці території забезпечують збереження найбільш цінних і типових для 

регіону компонентів ландшафтного та біорізноманіття. 

Розрізняють біосферний, континентальний, національний, регіональний (об-

ласний) та локальний (місцевий) рівні екомереж. Ключовим є регіональний рівень, 

оскільки він забезпечує формування реальної територіальної системи екомережі. 

На виконання Закону України від 21.09.2000р. № 1989-ІІІ "Про затвердження 

Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 



66 

 

  

2000-2015 роки", у м. Києві розроблено заходи, якими передбачено створення но-

вих природно-заповідних об’єктів, проведення інвентаризації природних комплек-

сів та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), створення автоматизованої сис-

теми ведення державного кадастру, розроблення регіональної схеми формування 

екологічної мережі та розроблення наукової моделі організації моніторингу до-

вкілля на територіях ПЗФ. 
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Складові структурних елементів екологічної мережі 

в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону 
Таблиця 51 

№ 

з/п 

Одиниці адмініст-

ративно-

територіального 

устрою регіону 

Загальна 

площа, 

тис. га 

Загальна 

площа еко-

мережі, 

тис. га 

Складові елементи екомережі, тис. га 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Переліки територій та об’єктів екологічної мережі 
Таблиця 51.1 

№ 

з/п 

Серійний но-

мер 

Назва Назва органу, 

дата прийняття 

та № рішення 

про включення 

території та 

об’єкта до пе-

реліку 

Місце розташу-

вання 

Площа, га Обліковий/кадастровий 

номер та цільове призна-

чення 

Власник (кори-

стувач) земель-

ної ділянки 

Стисла характерис-

тика природоохо-

ронної цінності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Загальнодержавного значення 

- - - - - - - - - 

Ключові 

- - - - - - - - - 

Буферні 

- - - - - - - - - 

Сполучні 



68 

 

  

- - - - - - - - - 

Відновлювальні 

- - - - - - - - - 

ІІ. Місцевого значення 

- - - - - - - - - 

Ключові 

- - - - - - - - - 

Буферні 

- - - - - - - - - 

Сполучні 

- - - - - - - - - 

Відновлювальні 

- - - - - - - - - 



69 

 

  

ХІІІ. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

 

 

У 2017 році в м. Києві зібрано 7 224 105,53 куб. м побутових відходів. Несанк-

ціоновані сміттєзвалища та навали твердих побутових відходів на території міста 

Києва відсутні. 

Відходи, утворені мешканцями міста Києва, вивозяться для захоронення на: 

- полігон твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» (с. Підгірці 

Обухівського району Київської області); 

- полігон великогабаритних та будівельних відходів № 6 ПрАТ «Київспецт-

ранс» (вул. Червонопрапорна, 94-96, м. Київ); 

- сміттєспалювальний завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (вул. Колекторна, 44, 

м. Київ); 

- сміттєзвалища Київської області (Бориспільський, Бородянський, Броварський, 

Васильківський райони). 

Філіалом «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2017 році термічно знеш-

коджено 244 279,88 тонн відходів. 

Зважаючи на ту екологічну шкоду, яку приносить захоронення сміття, Київ ці-

леспрямовано рухається в напрямку розбудови нових шляхів для переробки сміття. 

Завод «Енергія» в цьому плані відіграє одну з ключових ролей, оскільки надає 

можливість більш безпечно, з екологічної точки зору, утилізувати більше 20% від-

ходів за рік. 

Щороку завдяки модернізації збільшуватимуться обсяги переробки та забез-

печуватиметься вища екологічність процесу утилізації відходів у столиці. 

Місто Київ перебуває в активній стадії вивчення інвестиційних пропозицій за-

для побудови сміттєпереробних потужностей. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки-

ївської міської державної адміністрації) від 08.12.2017 № 1589 «Про введення в дію 

рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Києва» уведено в дію таке рішення про визначення КП 

«Київкомунсервіс» переможцем конкурсу за лотами «Голосіївський район міста 

Києва», «Дарницький район міста Києва», «Деснянський район міста Києва», 

«Дніпровський район міста Києва», «Оболонський район міста Києва», «Печерсь-

кий район міста Києва», «Подільський район міста Києва», «Святошинський район 

міста Києва», «Солом’янський район міста Києва», «Шевченківський район міста 

Києва». 

На цей час роздільний збір запроваджений та діє у всіх районах столиці. 

З метою поліпшення організації поводження з побутовими відходами, забез-

печення належного санітарно-технічного стану, естетики та екологічної безпеки 

території, покращення якості надання послуг з вивезення побутових відходів опра-

цьовано питання щодо встановлення підземних контейнерів для побутових відхо-

дів у місті Києві. При цьому використовуються контейнери вертикальної форми, 

коли весь контейнер розташовано під землею. 

Така оригінальна конструкція, у порівнянні з морально та фізично застарілими 

контейнерами традиційної системи збирання відходів, дає споживачам значні пере-
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ваги: великий об’єм, збільшення інтервалів між вивезенням вмісту контейнерів, 

поліпшення гігієнічних умов, більше зручностей при користуванні та економія мі-

сця на території. 

Завдяки такій системі сміття не розкидається з контейнера, а неприємний за-

пах від нього не поширюється так сильно, як при відкритих баках. До того ж, до 

підземного контейнера не мають доступу бездомні тварини та сторонні особи. 

Особлива перевага підземних сміттєзбірних пристроїв такого типу полягає в 

тому, що великий обсяг сміття може бути акумульований без негативного впливу 

на зовнішній вигляд місцевості. Єдина частина, яку видно користувачу, це верхня 

частина (транспортний контейнер, урна), який є візуально привабливим і невели-

ким. 

Реалізація вищезазначеного проекту забезпечується КП «Київкомунсер-

віс» та КП «Київжитлоспецексплуатація» відповідно до розпорядження виконавчо-

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

20.02.2017 № 194 «Про встановлення підземних контейнерів для побутових відхо-

дів у місті Києві у 2017 році» (із змінами). Протягом 2017 року встановлено 59 пі-

дземних контейнерів, роботи продовжуються. 

Для обслуговування саме цих контейнерів КП «Київкомунсервіс» закуплено 2 

(два) сміттєвози з краном-маніпулятором вартістю 9369,0 тис. грн. Також очікуєть-

ся поставка ще 2-х нових сміттєвозів для обслуговування підземних контейнерів. 

Сума договору орієнтовно становить 13300,8 тис. грн. Крім того, придбано облад-

нання для мийки підземних контейнерів на суму 990,0 тис. грн. Оскільки на даний 

час цей тип контейнерів працює у тестовому режимі, фахівцями КП «Київкомунсе-

рвіс» щоденно проводиться їх огляд в місцях дислокації на предмет функціональ-

ності. За необхідності, в максимально стислий термін проводиться поточний ре-

монт або розвантаження контейнера. 

КП «Київкомунсервіс» з 2015 року започатковано та підтримано Київською 

міською державною адміністрацією ініціативу зі збору відпрацьованих батарейок 

(небезпечні відходи у складі побутових). У місті Києві відкрито більше 3000 точок 

збору батарейок. Розроблено інформаційні буклети та плакати, встановлюються 

бокси (коробки) для збирання малих елементів живлення у Керуючих компаніях по 

обслуговуванню житлового фонду районів та закладах освіти м. Києва (школи, ди-

тячі садки тощо). Підприємством вдалося зібрати уже близько 30 тонн відпрацьо-

ваних побутових хімічних джерел струму від початку проекту. 

Так, у 2017 році на виконання природоохоронних заходів у м. Києві, що фі-

нансуються з Київського міського фонду охорони навколишнього природного се-

редовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.04.2017 № 

125/2347, виділено 1,0 млн грн. для закупівлі контейнерів для збирання відпрацьо-

ваних люмінесцентних ламп та хімічних джерел струму. 

КП «Київкомунсервіс» закуплено 150 контейнерів для збору, накопичення та 

тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових . Станом на 

01.06.2018 встановлено 125 контейнерів. 

Для перевезення небезпечних відходів у складі побутових в 2017 році закуп-

лено вантажопасажирський автомобіль, вартість якого складає 567,0 тис. грн. 



71 

 

  

КП «Київкомунсервіс» співпрацює з підприємствами сфери поводження з від-

ходами (компаніями-перевізниками побутових відходів: ПрАТ «Київспецт-

ранс», ДП «Фірма Альтфатер-Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», 

ТОВ «Крамар-Рісайклінг», ТОВ «Спецкомунтехніка» та КП «АТП Шевченківсько-

го району». 

Кількісний показник спецавтотранспорту (сміттєвозів) становить 212 одиниць, 

з них: комунальної власності - 13, з часткою комунальної власності - 67, приватних 

- 138. Зношеність спецавтотранспорту у середньому - 57 %. 

У 2017 році за кошти міського бюджету КП «Київкомунсервіс» з метою забез-

печення сталої роботи у сфері поводження з побутовими відходами закуплено спе-

цтехніку: бортовий вантажний автомобіль з краном-маніпулятором, мультіліф-

том та змінними кузовами вартістю 13 300,800 тис. грн; екскаватор-навантажувач 

вартістю 1 922,200 тис. грн. два самоскиди вартістю 3 999,999 тис. грн. мобільний 

комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів ва-

ртістю 41 900,00 тис. грн. 

У місті Києві працюють сортувальні лінії підприємств: 

1. ТОВ «Селтік» вул. Алма-Атинська, 8, розрахункова потужність сортувальної 

лінії - 40 м
3
 за годину; 

2. Виробничо-заготівельне підприємство «Київміськвторресурси» вул. Сагай-

дака, 112, заготівля вторинної сировини за кошти (закупівля). Підприємство має 

власні дві сміттєсортувальні лінії, потужність першої 24 тис. тонн на рік, другої - 8 

тис. тонн на рік; 

3. ДП «Фірма Альтфатер Київ» - дільниця для досортування цінновмістних 

складових контейнерів роздільного збору відходів потужністю 100 тис. м
3
 на рік; 

4. ТОВ «Фірма «Володар-Роз» впроваджено встановлення сортувальної лінії 

потужністю 20 тис. тонн на рік у селі Глибоке Бориспільського району Київської 

області. 

З метою обмеження і запобігання негативному впливу відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини рішенням Київської міської ради від 

14.12.2017 № 697/3704 затверджено План заходів на 2017-2025 роки у сфері пово-

дження з відходами у місті Києві 
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Загальні показники поводження з відходами за звітний період 

 

Динаміка основних показників поводження з відходами I-ІV класів небезпеки, тис. т 
(за формою статзвітності № 1-відходи) 

 

Таблиця 52   
№ 

з/п 

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 5 

1 Утворено - - - 

2 Одержано від інших підприємств - - - 

3 Спалено - - - 

3.1 у тому числі з метою отримання енергії - - - 

4 Використано (утилізовано) - - - 

5 Направлено в сховища організованого складування (поховання) - - - 

6 Передано іншим підприємствам - - - 

7 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок - - - 

8 Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого складування та на території підприємств - - - 

 

 Підприємства – основні накопичувачі промислових відходів 
(за даними статзвітності № 1-відходи) 

Таблиця 53 
№ 

з/п 

Підприємства Найменування 

відходу 

Клас небе-

зпеки 

Накопичено 

відходів станом 

на початок 

звітного періо-

ду, т 

Фактично утвори-

лось відходів на 

підприємстві за 

_____ рік (звітний), 

т 

Накопичено 

відходів станом 

на кінець звітно-

го року, 

т 

Місце накопичення 

відходів 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

 

Примітка. Вказуються підприємства, які накопичують значні обсяги промислових відходів. 
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Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) за критерієм екологічної безпеки 
Таблиця 54   

№ з/п Назва адміністративно-територіальної 

одиниці (область, район) 

Місця видалення відхо-

дів категорії Г – над-

звичайно небезпечні 

Місця видалення 

відходів  категорії В 

– небезпечні 

Місця видалення від-

ходів  категорії Б – 

помірно небезпечні 

Місця видалення відхо-

дів категорії А –         

малонебезпечні 

діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 місто Київ - - 3 - 2 - 4 - 

 Усього - - 3 - 2 - 4 - 

 

Стан обліку та паспортизації  місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.2018 року)  
  Таблиця 55  

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одини-

ці (область, район) 

Кількість непаспортизованих 

МВВ, од. 

Кількість паспортизованих 

МВВ, од. 

Паспортизовано МВВ за звітний 

період, од. 

1 2 3 4 5 

 місто Київ - 9 0 

 Усього - 9 - 

 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів  
Таблиця 56 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці (об-

ласть, район) 

Пункти прийман-

ня/збирання зношених 

шин, од. 

 

Пункти прийман-

ня/збирання відходів еле-

ктронного та електрично-

го обладнання, од.  

Пункти приймання тран-

спортних засобів на ути-

лізацію, од. 

 

Пункти та установки централізо-

ваного знешкодження медичних 

відходів, од. 

 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Усього - - - - 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на території регіону 
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Таблиця 57 
№ 

з/п 

Назва Місцезнаходження  Контактні дані 

 (веб-адреса, телефон, електронна 

пошта) 

Спеціалізація 

(операції та види небезпечних відходів) 

1 2 3 4 5 

1 

ПАТ «Київенерго» 

м. Київ, вул. Проми-

слова, 4 (ТЕЦ 4);  м. 

Київ, вул. Пухівська, 

1А (ТЕЦ 6). 

(044) 201-58-79 

pubrel@kievenergo.com.ua 

www.kyivenergo.ua 

 

Зберігання, видалення. 

1. Шлами ванадійвмісні. 

2 Ритуальна служба спе-

ціалізоване комунальне 

підприємство «Київсь-

кий крематорій» вико-

навчого органу Київсь-

кої міської ради (Київ-

ської міської державної 

адміністрації) 

03039, м. Київ, вул. 

Байкова, буд. 16 

(044) 529-15-14 

ritual@crematorium.kiev.ua 

kievkrm.com.ua 

Перевезення, знешкодження. 

1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що вини-

кають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи поді-

бної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або ін-

ших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або 

при виконанні дослідницьких робіт. 

3 

ВАТ «Меридіан Ім. С.П. 

Корольова» 

03124, м. Київ, вул. І. 

Лепсе, 8 

 (044) 408-59-11 

procenko@merydian.kiev.ua 

www.merydian.kiev.ua 

 

Зберігання, видалення. 

1. Гальванічні шлами. 

4 

ТОВ «Ренак» 

04080, м. Київ-80, 

вул. Фрунзе, 40, те-

риторія  

 

(044) 484-38-95 

(044) 484-35-64 

Збирання, зберігання. 

1. Шлак після обробки міді для подальшої переробки чи очи-

щення, що не містить арсену, свинцю або кадмію в кількості, 

достатній для виявлення ними небезпечних властивостей. 2. 

Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони 

не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положен-

ня(2), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних 

властивостей, наведених у переліку(3). 3. Зола та залишки від 

газоочисних систем мідеплавильних установок. 

5 

ДП «З питань пово-

дження з відходами як 

вторинною сировиною» 

02090, м. Київ, вул. 

Лобачевського, буд. 

23-В 

(044) 238-82-92 

info@uecr.gov.ua 

www.uecr.gov.ua 

 

Збирання, зберігання. 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, 

барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 2. Відходи, що міс-

тять переважно неорганічні компоненти, до складу яких мо-

жуть входити метали та органічні матеріали. 3. Відходи, які 

складаються або містять хімічні речовини, що не відповіда-

ють специфікації або мають прострочений термін придатнос-
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ті. 4. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 5. Від-

працьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розлама-

ні. 6. Відходи азбесту (пил та волокна). 7. Відходи виробниц-

тва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифіка-

торів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 8. Відходи хімічних речо-

вин, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи 

навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є 

новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий. 9. 

Відпрацьоване активоване вугілля. 10. Залишки від операцій з 

видалення промислових відходів. 11. Відходи виробництва, 

одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для 

обробки фотоматеріалів. 12. Гальванічний шлам. 

6 

Науково-виробниче 

підприємство «Екологі-

чна лабораторія у формі 

ТОВ» 

м.Київ, вул. Борис-

пільська, 9 

(044) 379-13-30 

uksus1024@ukr.net 

 

Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація. 

1. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що 

містять компоненти такі, як акумуляторні батареї або інші 

батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вми-

качі, скло від електронно-променевих трубок або інше акти-

воване скло та поліхлоровані біфеніли (ПХБ) - конденсатори, 

або забруднені компонентами, наведеному у дод. 2 до Поло-

ження (3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ) до такого 

ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості. Від-

ходи, що містять переважно не органічні компоненти, до 

складу яких можуть входити метали та органічні матеріали. 2. 

Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей бата-

рей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи бата-

рей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які містять 

сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, 

що перетворює їх у небезпечні. 

7 

ТОВ «Авс-Транс» 

04128, м. Київ, вул. 

Академіка Туполєва, 

буд. 23 

(044) 591-25-65, 

(044) 591-25-66 

sb@avstrans.com 

avstrans.com 

Перевезення. 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пести-

цидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають 

прострочений термін придатності чи не придатні для викори-

стання за призначенням. 

8 

ТОТ «Імар» 

03148, м. Київ, вул. 

Жмеринська, буд. 11 

кімната 27 

 (044) 538-16-33 

tov_imar@ukr.net 

Збирання, перевезення, зберігання. 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, 

барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 2. Відходи розчинів 
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кислот чи основ. 3. Відходи, що містять як складові або за-

бруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмі-

несцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 4. Відходи 

виробництва, одержання і застосування фармацевтичних пре-

паратів. 5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, 

цілі чи розламані. 6. Відходи які складаються та містять хімі-

чні речовини, що не відповідають специфікації, або мають 

прострочений термін придатності. 7. Відходи і брухт елект-

ричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як 

акумуляторні батареї або інші або інші батареї. 8. Відходи і 

брухт електричних та електронних вузлів (відпрацьованої 

комп’ютерної , офісної техніки та електронних терміналів). 9. 

Відходи, забруднені нафтопродуктами. 10. Відходи, що міс-

тять переважно неорганічні компоненти, до складу яких мо-

жуть входити металеві і органічні матеріали. 11. Відходи по-

верхневої обробки металів і пластмас. 12. Відходи упаковок 

та контейнерів, забруднені (у т.ч. використана тара з-під пес-

тицидів та гербіцидів). 

9 

ТОВ «Центр екобезпеки 

та гігієни» 

03039, м. Київ, про-

вул. Червоноармій-

ський, 14 

 

(044) 248-79-72 

(044) 587-93-27 

Перевезення. 

1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме відходи, що виника-

ють у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подіб-

ної практики і відходи, що утворюються у лікарнях або інших 

закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при 

виконанні дослідницьких робіт. 

10 

Комунальна аварійно-

рятувальна служба «Ки-

ївська служба порятун-

ку» 

04074, м. Київ, вул. 

Вишгородська, 21 

(044) 430-50-10 

usarteam@ukr.net 

Збирання. 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фіто фармацевтичних препаратів, включно з відходами пес-

тицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають 

прострочений термін придатності чи не придатні для викори-

стання за призначенням; 2. Відходи, що містять як складові 

або забруднювачі берилій та сполуки берилію. 

11 

ТОВ «Укрбіоекологія» 
м.Київ, бульв.  Івана 

Лепсе, 6. 

(044) 360-21-22 

(097) 727-14-36 

rbioua@gmail.com 

Збирання, перевезення, зберігання. 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, 

сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи, що 

містять ртуть). 2. Відходи і брухт електричних та електрон-

них вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні ба-

тареї або інші батареї. 
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12 

ТзОВ «ДСЛ-2010» 

01013, м.Київ, вул. 

Деревообробна, буд. 

11, блок 2 

(044) 356-47-80, 

(067) 200-32-33 

alex.dsl2010@gmail.com 

dsl2010.com.ua 

 

Збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження. 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацев-

тичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеле-

ному переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, 

утилізація, знешкодження); 2. Відходи розчинів кислот чи 

основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відхо-

дів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешко-

дження); 3. Відходи, які складаються або містять хімічні ре-

човини, що не відповідають специфікації або мають простро-

чений термін придатності(7), і які відносяться до категорій, 

зазначених у додатку 2 до Положення(3), та виявляють небез-

печні властивості, наведені у переліку(2) (збирання, зберіган-

ня, оброблення, утилізація, знешкодження); 4. Відходи і 

брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять ком-

поненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, 

включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло 

від електронно-променевих трубок або інше активоване скло 

та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або 

забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Поло-

ження(3) наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого 

ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, на-

ведені у переліку(2, 5) (збирання, зберігання, оброблення); 

5. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що вини-

кають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи поді-

бної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або ін-

ших закладах під час досліджень, догляду за  пацієнтами або 

при виконанні дослідницьких робіт (збирання, зберігання, 

утилізація, знешкодження); 6. Ртуть; сполуки ртуті (збирання, 

зберігання); 7.  Гальванічний шлам (збирання, зберігання, 

утилізація, знешкодження); 8. Несортовані відпрацьовані ба-

тареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому 

переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому 

переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 

до Положення(3), в  кількості, що перетворює  їх у небезпечні 

(збирання, зберігання, оброблення, знешкодження); 

9.  Відпрацьовані нафто- продукти, не придатні для викорис-

тання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, 
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індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, обро-

блення, утилізація, знешкодження); 10. Відходи сумішей мас-

ло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання, об-

роблення, утилізація, знешкодження); 11. Відходи, речовини 

або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, 

поліхлорованими тер фенілами (ПХТ), полі хлорованими 

нафталінами (ПХН) або полі-бромованими білені-лами (ПББ), 

або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих 

сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6) (збиран-

ня, зберігання, утилізація, знешкодження); 12. Відходи виро-

бництва, одержання і застосування біоцидів та фіто фармаце-

втичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гер-

біцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений 

термін придатності(7) чи не придатні для використання за 

призначенням (збирання, зберігання); 13. Відходи виробницт-

ва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, 

фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеле-

ному переліку відходів (збирання, зберігання, утилізація, 

знешкодження); 14. Відходи упаковок та контейнерів, які 

містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в 

кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, 

наведених у переліку(2) (збирання, зберігання, оброблення, 

утилізація, знешкодження); 15. Відпрацьовані батареї свинце-

вих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання, 

оброблення, утилізація, знешкодження); 16. Відходи поверх-

невої обробки металів і пластмас (збирання, зберігання, обро-

блення, утилізація, знешкодження). 

13 

ТОВ «Центр управління 

відходами» 

м. Київ, вул. Полков-

ника Шутова, буд. 16 

 

(098) 515-45-45 

Збирання, зберігання, оброблення, утилізація. 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, 

сполуки ртуті. 2. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуля-

торів, цілі чи розламані. 3. Відходи і брухт електричних та 

електронних вузлів(4), що містять компоненти, такі, як аку-

муляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого пе-

реліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно- проме-

невих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані бі-

феніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компоне-

нтами, наведеними у додатку 2 до Положення(3) (наприклад, 
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кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони 

можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку(2, 5) 

(див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів. 

14 

ТОВ «Науково-

виробничий центр інно-

ваційних біотехнологій» 

01015, м. Київ, вул. 

Лейпцігська,  буд. 

2/37, оф. 111 

(044) 537-22-81 

Dukat3M@Gmail.Com 

Знешкодження. 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для викорис-

тання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, 

індустріальні масла та їх суміші); 2. Відходи сумішей мас-

ло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

15 

ТОВ «Екологічні інвес-

тиції» 

м. Київ, вул. Черво-

ноткацька, 60 

(044) 209-63-96; 

(067) 223-18-32; 

ecoinvest@eco.biz.ua 

ekoinvest.com.ua 

Збирання, перевезення, зберігання. 

1. Відходи упаковок та контейнерів (у тому числі тара з-під 

пестицидів, гербіцидів та агрохімікатів). 2. Відходи, що міс-

тять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. 

відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять 

ртуть). 3. Відпрацьовані батареї свинцевих, нікель-кадмієвих 

акумуляторів, несортовані, цілі чи розламані. 4. Відходи роз-

чинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 5. 

Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання 

за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індуст-

ріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопроду-

ктами – промаслені пісок, папір, тирса, ґрунт, ганчір’я, відп-

рацьовані фільтри. 6. Відходи сумішей масло/вода, вуглевод-

ні/вода, емульсії. 7. Відходи і брухт електричних та електрон-

них вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні 

батареї або інші батареї, ртутні вмикачі скло від електронно-

променевих трубок або інше активоване скло 8. Відходи, ре-

човини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 9. Відходи, які складаються або містять хімічні речови-

ни, що не відповідають специфікації або мають прострочений 

термін придатності. 10. Відходи виробництва, одержання і 

застосування фармацевтичних препаратів. 11. Клінічні та 

подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у резуль-

таті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і 

відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під 

час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні 

дослідницьких робіт. 12. Відпрацьоване активоване вугілля. 

13. Відходи азбесту (пил та волокна). 14. Відходи виробницт-

ва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікато-

tel:%20+380445372281
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рів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 15. Відходи виробництва, 

одержання і застосування хімічних речовин для просочування 

деревини. 16. Відходи виробництва, одержання і застосування 

чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи. 17. Гальва-

нічний шлам. 

18. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за ви-

нятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів. 

19. Відходи галогенованих органічних розчинників. 

20. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів 

та фіто-фармацевтичних препаратів, включно з відходами 

пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, 

мають прострочений термін придатності чи не придатні для 

використання за призначенням. 

21. Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей 

батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи 

батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які міс-

тять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кіль-

кості, що перетворює їх у небезпечні. 

22. Відходи скла від електронно-променевих трубок та іншо-

го активованого скла. 

16 

ТОВ  «Компанія Еко 

Гарант» 

02091, м. Київ, вул. 

Вербицького Архіте-

ктора, буд. 1, літ. Р. 

(067) 247-56-86 

(044) 500-23-15 

company_eco@ukr.net 

Збирання, перевезення. 

1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що вини-

кають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи поді-

бної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або ін-

ших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або 

при виконанні дослідницьких робіт. 

17 

ФОП Буданов Олексій 

Ігорович 

02206, м. Київ, вул. 

Бойченка, буд. 6, кв. 

24 

(050) 331-12-90 

(044) 567-66-62 

Збирання, зберігання, утилізація. 

1. Несортовані відпрацьовані акумуляторні батареї. 2. Відхо-

ди розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований 

електроліт). 
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Суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання, заготівлю  відходів як вторинної сировини 
Таблиця 58 

№ 

з/п 

Назва Місцезнахо-

дження  

Контактні дані  

(веб-адреса, телефон, електронна 

пошта) 

Спеціалізація (види вторинної сировини) 

1 2 3 4 5 

 

Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів  

(приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових відходів від населення) 
Таблиця 59 

№                                                   

з/п 

Найменування насе-

леного пункту 

Загальна 

кількість 

мешканців у 

населеному 

пункті, 

тис. осіб 

Кількість прийма-

льних пунктів небе-

зпечних відходів у 

складі побутових 

(усього), од. 

Кількість місць тимчасо-

вого розміщення небезпе-

чних відходів у складі 

побутових до їх передачі 

спеціалізованим підпри-

ємствам, од. 

Загальний обсяг 

небезпечних відхо-

дів, які збираються  

приймальними пун-

ктами, т 

Номенклатура та обсяг небезпечних 

відходів, які збираються приймаль-

ними пунктами 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами 

 

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів та їх знешкодження 

 (станом на кінець 01.01.2017 року) 
Таблиця 60 

№ 

з/п 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці (область, район) 

Кількість, т 

 

Кількість 

складів, од. 

Стан складських приміщень 

добрий, од. задовільний, од. незадовільний, од. 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

  - Усього - - - - - 
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ХІV. Радіаційна безпека 

 

Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення радіоактивних 

відходів (ПЗРВ) 
Таблиця 61 

№ 

з/п 

Назва адмініст-

ративно-

територіальної 

одиниці (об-

ласть, район), 

назва АЕС  

 та підприємства 

Кількість 

ядерних 

та радіа-

ційно не-

безпечних 

об’єктів 

(усього), 

од. 

АЕС Підприємства, що здійснюють захоронення 

радіоактивних відходів (РАВ) 

кількість 

реакторів, 

од. 

радіаційний 

фон в 30-
кілометровій 

зоні АЕС, 

мкЗв/год 

 

кількість 

ПЗРВ, од. 

кількість 

РАВ, м
3
 

загальна 

активність, 

Бк 

радіаційний 

фон на тери-

торії 

ПЗРВ, 

мкЗв/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

 

Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) 
Таблиця 62 

№ з/п Власник ДІВ Адреса власника ДІВ Примітка 

1 2 3 4 

 

Забруднення території  техногенними  та техногенно-підсиленими джерелами 

природного походження 
     Таблиця 63 

№

з/п 

Назва ад-

міністра-

тивно-

територіа-

льної оди-

ниці (об-

ласть, ра-

йон) 

 Радіацій-

ний фон 

на тери-

торії, 

мкЗв/год 

 

Питома активність забруднюючих  радіонуклідів, Бк/кг  

Кіль-

кість  

населен-

ня, осіб 

цезій-137 

(техно-

генний) 

 

стронцій-

90 (техно-

генний) 

 

радій (при-

родний) 

 

торій (при-

родний) 

 

калій (приро-

дний) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
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ХV. Моніторинг довкілля 

 

Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброб-

лення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозу-

вання його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття 

рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 

екологічної безпеки. 

Мета моніторингу - забезпечення збереження якості різних компонентів 

середовища. Моніторинг є одним із основних елементів в системі управління 

якістю навколишнього природного середовища. Головними завданнями 

моніторингу є: 

- збір, збереження та  оброблення даних про стан  довкілля;  

- налагодження   інформаційної   взаємодії   суб’єктів   державної   системи 

моніторингу довкілля та забезпечення інформаційних потреб користувачів;  

- створення та ведення банків даних; 

- аналіз інформації, комплексна оцінка стану навколишнього природного 

середовища і впливу на нього факторів забруднення, прогнозування змін та 

інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень з питань охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання природних 

ресурсів та екологічної безпеки; 

- забезпечення достовірності інформації, що надається органам державної 

влади,  органам місцевого самоврядування, громадським і міжнародним 

організаціям; 

- оцінка ситуації (значень параметрів та концентрацій) та тенденції; 

- оцінка масових потоків (навантажень); 

- перевірка відповідності стану середовища вимогам діючих стандартів та 

класифікацій; 

- раннє попередження та виявлення забруднень.  

Система моніторингу спрямована на: 

- підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; 

- підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування корис-

тувачів на всіх рівнях; 

- підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективно-

сті їх здійснення; 

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкіл-

ля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.  

В зв’язку з важливістю, багатоплановістю та багатоетапністю завдання ство-

рення системи моніторингу довкілля, її виконання вимагає значних наукових та 

фінансових витрат і поетапного створення та введення в дію. 

Створення системи екологічного моніторингу міста дозволить забезпечити: 

- постійний контроль об'єктів міста; 

- оперативний контроль надзвичайних ситуацій, якi здатні привести до 

катастрофи; 

- повноту i достовiрнiсть екологічної iнформацiї з метою вироблення 

науково-обгрунтованих рекомендацій для органів державної влади по 
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управлінню якістю довкілля. 

Суб’єктами моніторингу в м. Києві є: 

- ЦГО.  Одна з основних організацій, напрямком роботи якої є спостере-

ження; 

-  атмосферного повітря (вміст забруднюючих речовин (далі - ЗР),  поверх-

невих  вод, ґрунтів,  наземних і водних екосистем (біоіндикаторні визначення);  

 - організація гідрометеорологічної служби: атмосферного повітря та опадів 

(вміст ЗР,   поверхневих   вод (гідрохімічні та гідробіологічні визначення, вміст 

ЗР), ґрунтів (вміст ЗР), радіаційної обстановки (на пунктах стаціонарної мережі  

спостережень). 

 

Мережа спостережень за станом довкілля 
Таблиця 64 

№ 

з/п 

Суб’єкти 

моніторингу 

довкілля 

Кількість точок спостережень, од. 

атмосфе-

рне пові-

тря 

стаціона-

рні дже-

рела 

викидів в 

атмосфе-

рне пові-

тря 

повер-

хневі 

води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у повер-

хневі 

води 

морсь-

кі води 

 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у морсь-

кі води 

підземні 

води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у глибокі 

підземні 

водонос-

ні гори-

зонти 

ґрунти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Центральна 

геофізична 

обсервато-

рія імені 

Бориса Сре-

зневського 

1 місто 

(16 ПЗС) 
- 

1 вод-

ний 

об’єкт 

(1 

пункт, 

3 ство-

ри) 

- - - - - 

1 місто – 

50 точок 

відбору 

проб на 

вміст 

важких 

металів 

 

Транскордонні системи спостережень* 
  Таблиця 64.1 

№ 

з/п 

Країна-партнер, з якою 

проводиться спільний 

моніторинг 

Кількість точок 

спостережень 

Показники, за якими 

проводяться спостере-

ження 

Періодичність проведення 

спостережень 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

*У разі наявності транскордонних систем спостережень.  

 

Доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища 
Таблиця 65 

№ 

з/п 

Орган, відповідальний за під-

готовку та висвітлення інфор-

мації про стан довкілля 

Назва публікації, 

видання 

Періодичність підготовки 

публікації, видання 

Інтернет-

посилання 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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ХVІ. Міжнародне співробітництво 
Таблиця 66 

Назва угоди Дата під-

писання 

Термін дії угоди Примітка 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги 
Таблиця 66.1 

№ 

з/п 

Назва 

проекту 

Термін 

реалізації 

Джерело 

фінансування 

Вартість 

проекту 

Залишок 

коштів 

станом на 

кінець 

року 

Результати, 

що мали 

бути досяг-

нуті відпо-

відно до ТЗ  

Досягнуті ре-

зультати  

1 2 3 4 5 6 7  8 

 

Перелік інвестиційних проектів 
Таблиця 66.2 

№ 

з/п 
Назва 

проекту 
Термін 

реалізації 
Джерело 

фінансування 
Вартість 

проекту 
Залишок 

коштів 

станом на 

кінець 

року 

Результати, 

що мали 

бути досяг-

нуті відпо-

відно до 

проекту  

Наявні експертизи 

проектної докумен-

тації  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ХVІІ. Планування природоохоронної діяльності 
 

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм 
  Таблиця 67 

№ 

з/п 

Назва програми 

 

№ та дата 

прийняття 

Кількість коштів у звітному році за програмою  

виділено, тис. 

грн 

фактично профінан-

совано, тис. грн 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Міська цільова програма 

«Питна вода міста Києва 

на 2011-2020 роки" 

Рішення 

Київської 

міської 

ради від 

04.11.2010 

року  

№ 220/5032 

3 651,0 3 637,1 99,62 

2 Комплексна цільова 

програма підвищення 

енергоефективності та 

розвитку житлово-

комунальної інфрастру-

ктури міста Києва на 

2016 – 2020 роки 

Рішення 

Київської 

міської 

ради від 

17.03.2016 

року  

№ 232/232 

314 538,61 214 960,18 68,34 
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Взаємодія із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю 
Таблиця 68 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 5 

1. Інформаційно-просвітницькі  заходи,  

у тому числі із залученням: - - - - 

періодичних видань од. - - - 

телебачення од. - - - 

радіомовлення од. - - - 

мережі Інтернет  од. - - - 

виставкових заходів  од. - - - 

2. Консультації з громадськістю,  

у тому числі: 

 
- - - 

громадські слухання од. - - - 

круглі столи од. - - - 

зустрічі з громадськістю од. - - - 

семінари од. - - - 

громадська приймальня (кількість  

відвідувачів) 

од. 
- - - 

інтернет-конференції од. - - - 

інтерактивне спілкування (теле-, радіодіало-

ги) 

од. 
- - - 

 

Громадські організації, що діють на території області (загальнодержавні, місцеві) 

Таблиця 69 
№ 

з/п 

Організації 

 

Юридична адреса 

1 2 3 

- - - 

 

 

 

 

 



Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2015-2017 роках 

Таблиця 70 

№ з/п Назва природоохорон-

ного заходу 

Загальна кошто-

рисна вартість  

(згідно з проектом), 

тис. грн 

Термін реалізації 

заходу  

(згідно з проектом) 

Ступінь готовнос-

ті природоохо-

ронного заходу, % 

Обсяг фактичних 

видатків з Держа-

вного фонду,  

тис. грн 

Обсяг фактичних 

видатків з інших 

джерел,  

тис. грн 

Інформація щодо стану 

виконання природоо-

хоронного заходу (за-

вершення або введення 

в експлуатацію) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 рік 

- - - - - - - - 

2016 рік 

- - - - - - - - 

2017 рік 

- - - - - - - - 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2017 році 

  Таблиця 71 

№ з/п Назва природоохоронного 

заходу 

Загальна кош-

торисна вар-

тість  

(згідно з проек-

том), тис. грн 

Термін реалізації 

заходу  

(згідно з проектом) 

Ступінь готовнос-

ті природоохо-

ронного заходу, % 

Обсяг фактичних 

видатків з облас-

ного фонду,  

тис. грн 

Обсяг фактичних 

видатків з інших 

джерел,  

тис. грн 

Інформація щодо стану 

виконання  

природоохоронного захо-

ду (завершення  

або введення в експлуата-

цію) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 рік 

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1 

Розчистка та благоустрій 

озера у парку Відрадний у 

Солом'янському районі, в 

тому числі проектні робо-

ти 

500,00 2017 0% 0,00 - - 

1.2 

Розчистка та благоустрій 

озера Підбірна від вулиці 

Малоземельної до вулиць 

19 255,50 2017-2019 3,0% 575,80 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 
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Маслівки, Підлипки та  

Костянтина Ареф'єва у 

Дарницькому районі м. 

Києва, у т. ч. проектні 

роботи 

1.3 

Розчистка та благоустрій 

озера Гнилуша у Деснян-

ському районі м. Києва, у 

т. ч. проектні роботи 

22 834,30 2017-2019 3,1% 708,50 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1. 4 

Розчистка та благоустрій 

озера Йорданське в Обо-

лонському районі м. Киє-

ва, у т. ч. проектні роботи 

8 742,60 2017-2019 8,8% 773,60 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1. 5 

Розчистка та благоустрій 

озера Кирилівське в Обо-

лонському районі м. Киє-

ва, у т. ч. проектні роботи 

8 765,90 2017-2019 880,0% 774,00 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1. 6 

Розчистка та благоустрій 

озера Віра у Святошинсь-

кому районі м. Києва, у  т. 

ч. проектні роботи 

8 684,80 2017-2019 3,4% 293,50 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1. 8 Розчистка та благоустрій 

декоративної водойми на 

4 598,80 2017-2019 6,3% 287,80 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1.9 

вул. Булгакова у Свято-

шинському районі, у т. ч. 

проектні роботи 

- - - - - - 

1.10 

Розчистка русла річки 

Коник, у т. ч. проектні 

роботи 

200 000,00 2017-2019 0,4% 843,10 - 
Виконано проектні ро-

боти частково. 

1.11 

Розчистка та благоустрій 

озера Алмазне у Деснян-

ському районі м. Києва, у 

т.ч. проектні роботи 

34 612,50 2017-2019 1,0% 336,30 - 

Виконано проектні ро-

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1.12. Розчистка та благоустрій 22 854,40 2017-2019 1,4% 325,80 - Виконано проектні ро-
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озера Миколайчик у Го-

лосіївському районі м. 

Києва, у т.ч. проектні ро-

боти 

боти, отримано експер-

тний звіт. 

1.13 

Створення водоохоронних 

зон спрямованих на запо-

бігання забрудненню, 

засміченню та виснажен-

ню водних ресурсів м. 

Києва 

3 119,13 2017-2018 0,0% 0,00 - 

Проведено закупівлю 

послуг, проте перемо-

жець КП «Київський 

міський центр земель-

ного кадастру та прива-

тизації земель» відмо-

вився від надання пос-

луг. 

2 Заходи з озеленення міста в: 

2.1 Голосіївському районі: 5100,60 - - 5 100,51 - - 

2.1.1 

Роботи з озеленення 

центрального розподілю-

вача Столичного шосе 

вздовж парку "Покал" на 

території Голосіївського 

району м. Києва 

1574,80 
листопад 2017 

року 
100% 1 574,77 - роботи завершені 

2.2.2 

Роботи з озеленення на 

Одеській площі на тери-

торії Голосіївського райо-

ну м. Києва 

907,10 
листопад 2017 

року 
100% 907,10 - роботи завершені 

2.3.3 

Роботи з озеленення на 

перетині вулиці Конєва та 

проспекту Глушкова на 

території Голосіївського 

району м. Києва 

647,30 
листопад 2017 

року 
100% 647,27 - роботи завершені 

2.4.4 

Роботи з озеленення в 

сквері по вул. Лятошин-

ського на території Голо-

сіївського району м. Киє-

ва 

589,20 
листопад 2017 

року 
100% 589,17 - роботи завершені 

2.5.5 Роботи з озеленення в 981,20 листопад 2017 100% 981,20 - роботи завершені 
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Голосіївському парку ім. 

Рильського на території 

Голосіївського району м. 

Києва 

року 

2.6.6 

Роботи з озеленення зеле-

ної зони вздовж Південно-

західної залізниці по Сто-

личному шосе на терито-

рії Голосіївського району 

м. Києва 

401,00 
листопад 2017 

року 
100% 401,00 - роботи завершені 

2.2 Дарницькому районі 3 650,00 - - 3 597,88 - - 

2.2.1 

Роботи з озеленення на 

перетині вул. С. Круше-

льницької та проспекту П. 

Григоренка на території 

Дарницького району 

550,00 
IV квартал 2017 

року 
97% 531,11 - роботи завершені 

2.2.2 

Роботи з озеленення 

Дніпровської набережної 

на території Дарницького 

району 

1380,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 377,41 - роботи завершені 

2.2.3 

Роботи з озеленення Хар-

ківської площі на терито-

рії Дарницького району 

740,00 
IV квартал 2017 

року 
99% 732,27 - роботи завершені 

2.2.4 

Роботи з озеленення ву-

лиці Бориспільської на 

території Дарницького 

району 

200,00 
IV квартал 2017 

року 
98% 196,96 - роботи завершені 

2.2.5 

Роботи з озеленення ву-

лиці Ревуцького на тери-

торії Дарницького району 

300,00 
IV квартал 2017 

року 
98% 294,89 - роботи завершені 

2.2.6 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Вербицького, 

12 на території Дарниць-

кого району 

110,00 
IV квартал 2017 

року 
95% 104,11 - роботи завершені 

2.2.7 Роботи з озеленення скве- 250,00 IV квартал 2017 97% 241,51 - роботи завершені 
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ру на Харківському шосе, 

180/21 на території Дар-

ницького району 

року 

2.2.8 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Ревуцького, 

10/2, вул. А. Ахматової, 2-

А на території Дарниць-

кого району 

120,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 119,62 - роботи завершені 

2.3 Деснянському районі 2 000,00 - - 1 995,84 - - 

2.3.1 

Роботи з озеленення скве-

ру по просп. Маяковсько-

го, 2-б на території Дес-

нянського району м. Киє-

ва 

766,09 
листопад 2017 

року 
1,00 766,09 - роботи завершені 

2.3.2 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу по вул. 

Градинській, 2, 4 в Дес-

нянському районі" 

1114,44 грудень 2017 року 1,00 1 112,68 - роботи завершені 

2.3.3 

Роботи з озеленення пар-

ку Дружби народів на 

території Деснянського 

району м. Києва 

48,80 
листопад 2017 

року 
0,97 47,11 - роботи завершені 

2.3.4 

Роботи з озеленення пар-

ку Деснянський на тери-

торії Деснянського району 

м. Києва 

70,67 
листопад 2017 

року 
0,99 69,96 - роботи завершені 

2.4 Дніпровському районі 6 600,00 - - 6 580,90 - - 

2.4.1 

Роботи з озеленення тран-

спортної розв'язки А. На-

вої та просп. А. Навої в 

Дніпровському районі м. 

Києва 

970,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 967,22 - роботи завершені 

2.4.2 
Роботи з озеленення по 

вул. Березняківській та 
460,00 

листопад 2017 

року 
100% 459,29 - роботи завершені 
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трансп. розв'язки Берез-

няківська в Дніпровсько-

му районі м. Києва 

2.4.3 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Воскресенсь-

кій, 12-В в Дніпровському 

районі м. Києва 

205,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 204,53 - роботи завершені 

2.4.4 

Роботи з озеленення про-

спекту П. Тичини та вул. 

Ю. Шумського в Дніпров-

ському районі м. Києва 

550,00 
листопад 2017 

року 
100% 548,99 - роботи завершені 

2.4.5 

Роботи з озеленення бу-

львару Я. Гашека в Дніп-

ровському районі м. Киє-

ва 

800,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 798,35 - роботи завершені 

2.4.6 

Роботи з озеленення бу-

львару Бучми в Дніпров-

ському районі м. Києва 

1 107,32 
листопад 2017 

року 
100% 1 106,37 - роботи завершені 

2.4.7 

Роботи з озеленення пар-

ку біля кінотеатру "Авро-

ра" в Дніпровському ра-

йоні м. Києва 

1 400,00 
листопад 2017 

року 
100% 1 397,74 - роботи завершені 

2.4.8 

Роботи з озеленення Бро-

варського проспекту, 15 

біля міжнародного виста-

вкового центру в Дніп-

ровському районі м. Киє-

ва 

395,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 394,34 - роботи завершені 

2.4.9 

Роботи з озеленення скве-

ру по просп. Ю. Гагаріна, 

15-А в Дніпровському 

районі м. Києва 

420,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 419,13 - роботи завершені 

2.4.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку на Ру-

292,68 грудень 2017 року 97% 284,96 - роботи завершені 
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санівській набережній в 

Дніпровському районі м. 

Києва" 

2.5 Оболонському районі 3 805,00   3 788,06 -  

2.5.1 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт західної час-

тини парку культури та 

відпочинку Пуща-Водиця 

в Оболонському районі" 

560,00 27.10 - 20.12 2017 100% 559,38 - роботи завершені 

2.5.2 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт західної час-

тини скверу на вул. між 

будинком №58 на проспе-

кті Героїв Сталінграду та 

будинком №31 на вул. 

Прирічній в Оболонсько-

му районі" 

210,00 25.10 - 20.12 2017 100% 209,79 - роботи завершені 

2.5.3 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Вишгородській, 4 в Обо-

лонському районі" (скве-

ру на перетині вулиць 

Вишгородської та Резерв-

ної) 

160,00 01.08 - 19.12.2017 97% 155,52 - роботи завершені 

2.5.4 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Героїв Дніпра, 20, 20-а, 

20-б, 20-в, 22-а в Оболон-

ському районі" 

450,00 20.11 - 20.12 2017 100% 449,52 - роботи завершені 

2.5.5 
Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-
560,00 13.10 - 20.12 2017 100% 559,32 - роботи завершені 
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ний ремонт скверу на вул. 

Йорданській, 7 в Оболон-

ському районі" 

2.5.6 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

проспекті Героїв Сталін-

граду, 51 в Оболонському 

районі" 

325,00 01.09 - 20.12 2017 100% 324,73 - роботи завершені 

2.5.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

проспекті Героїв Сталін-

граду, 63 в Оболонському 

районі" 

210,00 20.09 - 20.12.2017 100% 209,75 - роботи завершені 

2.5.8 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу по вул. 

Північній вздовж буд. 

№2-в - 46 в Оболонському 

районі" 

291,00 25.10 - 20.12 2017 100% 290,67 - роботи завершені 

2.5.9 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу по вул. 

Північній між будинками 

№30-№36 в Оболонсько-

му районі" 

230,00 02.11 - 30.12 2017 96% 221,12 - роботи завершені 

2.5.10 

Роботи з озеленення скве-

ру між будинками на пр. 

Героїв Сталінграду, 49-Б-

53 та біля будинків на вул. 

Героїв Дніпра, 42-Б-62 в 

Оболонському районі 

809,00 01.08 - 30.11.2017 100% 808,26 - роботи завершені 

2.6 Печерському районі 3 800,00 - - 3 799,77 - - 

2.6.1 Роботи з озеленення пар- 649,70 IV квартал 2017 100% 649,68 - роботи завершені 
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ку Слави на території 

Печерського району м. 

Києва 

року 

2.6.2 

Роботи з озеленення пло-

щі Великої Вітчизняної 

Війни на території Печер-

ського району м. Києва 

1 122,70 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 122,61 - роботи завершені 

2.6.3 

Роботи з озеленення роз-

подільчої смуги вздовж 

вул. Набережне шосе від 

розв'язки мосту Патона в 

бік м. "Дніпро" на терито-

рії Печерського району 

1 191,90 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 191,82 - роботи завершені 

2.6.4 

Роботи з озеленення скве-

ру І. Франка на території 

Печерського району 

72,60 
IV квартал 2017 

року 
100% 72,60 - роботи завершені 

2.6.5 

Роботи з озеленення на 

вулицях Печерського ра-

йону 

384,10 
IV квартал 2017 

року 
100% 384,07 - роботи завершені 

2.6.6 

Роботи з озеленення роз-

подільчої смуги на розі 

бульвару Дружби Народів 

та вул. Старонаводниць-

кої на території Печерсь-

кого району 

379,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 378,99 - роботи завершені 

2.7 Подільському районі 2 250,00 - - 2 249,77 - - 

2.7.1 

Роботи з озеленення вул. 

Північно-Сирецька на 

території Подільського 

району м. Києва 

300,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 299,97 - роботи завершені 

2.7.2 

Роботи з озеленення вул. 

Гречка, 2-18 на території 

Подільського району м. 

Києва 

450,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 450,00 - роботи завершені 

2.7.3 Роботи з озеленення скве- 550,00 IV квартал 2017 100% 549,95 - роботи завершені 
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ру по вул. Вишгородській, 

27 на території Подільсь-

кого району м. Києва 

року 

2.7.4 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Вишгородській, 

41 на території Подільсь-

кого району м. Києва 

600,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 599,91 - роботи завершені 

2.7.5 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Захарівській на 

території Подільського 

району м. Києва 

150,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 149,94 - роботи завершені 

2.7.6 

Роботи з озеленення 

вул. Стеценка на території 

Подільського району 

м. Києва 

200,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 200,00 - роботи завершені 

2.8 Святошинському районі 5 600,00 - - 4 730,14 - - 

2.8.1 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт бульвару Ве-

рнадського в Святошин-

ському районі" 

1 480,00 грудень 2017 95% 1 399,20 - роботи завершені 

2.8.2 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку ім. По-

тапова в Святошинському 

районі" 

100,00 грудень 2017 0% 0,00 - 
виконано не в повному 

обсязі 

2.8.3 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку Совки у 

Святошинському районі" 

100,00 грудень 2017 100% 99,97 - 
виконано не в повному 

обсязі 

2.8.4 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу між 

вул. Семашко та просп. 

Палладіна в Святошинсь-

1 450,00 грудень 2017 100% 1 444,12 - роботи завершені 
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кому районі" 

2.8.5 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Булгакова, 9 в Святошин-

ському районі" 

230,00 грудень 2017 100% 229,80 - роботи завершені 

2.8.6 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Верховинній, 8-10 в Свя-

тошинському районі" 

270,00 грудень 2017 100% 269,72 - роботи завершені 

2.8.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Депутатській, 13-17 в 

Святошинському районі" 

340,00 грудень 2017 100% 339,63 - роботи завершені 

2.8.8 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Крамського, 10 в Свято-

шинському районі" 

310,00 грудень 2017 57% 176,31 - 
виконано не в повному 

обсязі 

2.8.9 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Чорнобильській, 24-26 в 

Святошинському районі" 

480,00 грудень 2017 48% 230,11 - 
виконано не в повному 

обсязі 

2.8.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

перетині вул. Героїв Кос-

мосу та просп. Леся Кур-

баса в Святошинському 

районі" 

540,00 грудень 2017 100% 539,41 - роботи завершені 

2.8.11 
Створення алеї в сквері на 

вул. Чорнобильській, 4/56 
300,00 - 0% 1,87 - проведена експертиза 
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в Святошинському районі 

м. Києва 

2.9 Солом'янському районі 5 450,00 - - 5 422,77 - - 

2.9.1 

Роботи з озеленення бу-

львару Вацлава Гавела 

(від вул. Каблукова до 

вул. М. Василенка) у Со-

лом'янському районі м. 

Києва 

1 229,00 31.10.2017. 100% 1 228,99 - роботи завершені 

2.9.2 

Роботи з озеленення бу-

львару Героїв Севастопо-

ля у Солом'янському ра-

йоні м. Києва 

219,00 17.10.2017. 99% 217,20 - роботи завершені 

2.9.3 

Роботи з озеленення скве-

ру на проспекті В. Лоба-

новського та прилеглої до 

нього території у Соло-

м'янському районі міста 

Києва 

237,00 17.10.2017. 100% 236,99 - роботи завершені 

2.9.4 

Роботи з озеленення про-

спекту Повітрофлотського 

у Солом'янському районі 

міста Києва 

919,00 17.10.2017. 100% 918,98 - роботи завершені 

2.9.5 

Роботи з озеленення тери-

торії прилеглої до парку 

"Відрадного" (вул. Героїв 

Севастополя, вул. М. До-

нця) у Солом'янському 

районі міста Києва 

348,00 30.10.2017. 100% 348,00 - роботи завершені 

2.9.6 

Роботи з озеленення пар-

ку "Орлятко" у Солом'ян-

ському районі міста Києва 

193,00 17.10.2017. 100% 192,97 - роботи завершені 

2.9.7 

Роботи з озеленення про-

спекту Перемоги у Соло-

м'янському районі міста 

780,00 17.10.2017. 100% 780,00 - роботи завершені 
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Києва 

2.9.8 

Роботи з озеленення пар-

ку ім. М. Островського у 

Солом'янському районі 

міста Києва 

463,00 23.11.2017. 100% 462,94 - роботи завершені 

2.9.9 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Солом'янській, 

28 у Солом'янському ра-

йоні міста Києва 

151,00 23.11.2017. 100% 150,98 - роботи завершені 

2.9.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку по вул. 

Суздальській у Солом'ян-

ському районі м. Києва" 

659,00 23.11.2017. 96% 633,83 - роботи завершені 

2.9.11 

Роботи з озеленення "Алеї 

пам'яті учасників АТО на 

вулиці Янки Купали" у 

Солом'янському районі 

міста Києва 

252,00 30.11.2017 100% 251,89 - роботи завершені 

2.10 
Шевченківському райо-

ні 
4 725,84 - - 10 355,69 - - 

2.10.1 

Роботи з озеленення на 

проспекті Перемоги, 16-

20 в Шевченківському 

районі м. Києва 

1 046,60 грудень 2017 року 100% 1 046,00 - роботи завершені 

2.10.2 

Роботи з озеленення ву-

личних зелених наса-

джень на території Шев-

ченківського району 

1 491,30 грудень 2017 року 99% 1 479,41 - роботи завершені 

2.10.3 

Роботи з озеленення на 

проспекті Перемоги, 17-

29 в Шевченківському 

районі м. Києва 

1 062,40 грудень 2017 року 100% 1 062,00 - роботи завершені 

2.10.4 
Роботи з озеленення скве-

ру на вул. Кудрявській, 23 
0,00 - 0% 0,00 - 

не передбачено титуль-

ним списком 
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в Шевченківському райо-

ні 

2.10.5 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку "Весел-

ка" в Шевченківському 

районі" 

452,00 грудень 2017 року 100% 451,44 - роботи завершені 

2.10.6 

Роботи з озеленення скве-

ру "Золотоворітський" в 

Шевченківському районі 

338,34 грудень 2017 року 100% 337,71 - роботи завершені 

2.10.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт південної 

частини бульвару по вул. 

Саратівській в Шевчен-

ківському районі м. Киє-

ва" 

335,20 грудень 2017 року 100% 335,00 - роботи завершені 

3 Заходи з влаштування поливо-зрошувальних систем, у тому числі проектні роботи, у: 

3.1 Голосіївському районі: 5100,60 - - 5 100,51 - - 

3.1.1 

Роботи з озеленення 

центрального розподілю-

вача Столичного шосе 

вздовж парку "Покал" на 

території Голосіївського 

району м. Києва 

1574,80 
листопад 2017 

року 
100% 1 574,77 - роботи завершені 

3.1.2 

Роботи з озеленення на 

Одеській площі на тери-

торії Голосіївського райо-

ну м. Києва 

907,10 
листопад 2017 

року 
100% 907,10 - роботи завершені 

3.1.3 

Роботи з озеленення на 

перетині вулиці Конєва та 

проспекту Глушкова на 

території Голосіївського 

району м. Києва 

647,30 
листопад 2017 

року 
100% 647,27 - роботи завершені 

3.1.4 Роботи з озеленення в 589,20 листопад 2017 100% 589,17 - роботи завершені 
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сквері по вул. Лятошин-

ського на території Голо-

сіївського району м. Киє-

ва 

року 

3.1.5 

Роботи з озеленення в 

Голосіївському парку ім. 

Рильського на території 

Голосіївського району м. 

Києва 

981,20 
листопад 2017 

року 
100% 981,20 - роботи завершені 

3.1.6 

Роботи з озеленення зеле-

ної зони вздовж Південно-

західної залізниці по Сто-

личному шосе на терито-

рії Голосіївського району 

м. Києва 

401,00 
листопад 2017 

року 
100% 401,00 - роботи завершені 

3.2 Дарницькому районі 3 650,00 - - 3 597,88 - - 

3.2.1 

Роботи з озеленення на 

перетині вул. С. Круше-

льницької та проспекту П. 

Григоренка на території 

Дарницького району 

550,00 
IV квартал 2017 

року 
97% 531,11 - роботи завершені 

3.2.2 

Роботи з озеленення 

Дніпровської набережної 

на території Дарницького 

району 

1380,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 377,41 - роботи завершені 

3.2.3 

Роботи з озеленення Хар-

ківської площі на терито-

рії Дарницького району 

740,00 
IV квартал 2017 

року 
99% 732,27 - роботи завершені 

3.2.4 

Роботи з озеленення ву-

лиці Бориспільської на 

території Дарницького 

району 

200,00 
IV квартал 2017 

року 
98% 196,96 - роботи завершені 

3.2.5 

Роботи з озеленення ву-

лиці Ревуцького на тери-

торії Дарницького району 

300,00 
IV квартал 2017 

року 
98% 294,89 - роботи завершені 
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3.2.6 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Вербицького, 

12 на території Дарниць-

кого району 

110,00 
IV квартал 2017 

року 
95% 104,11 - роботи завершені 

3.2.7 

Роботи з озеленення скве-

ру на Харківському шосе, 

180/21 на території Дар-

ницького району 

250,00 
IV квартал 2017 

року 
97% 241,51 - роботи завершені 

3.2.8 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Ревуцького, 

10/2, вул. А. Ахматової, 2-

А на території Дарниць-

кого району 

120,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 119,62 - роботи завершені 

3.3 Дніпровському районі 6 600,00 - - 6 580,90 - - 

3.3.1 

Роботи з озеленення тран-

спортної розв'язки А. На-

вої та просп. А. Навої в 

Дніпровському районі м. 

Києва 

970,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 967,22 - роботи завершені 

3.3.2 

Роботи з озеленення по 

вул. Березняківській та 

трансп. розв'язки Берез-

няківська в Дніпровсько-

му районі м. Києва 

460,00 
листопад 2017 

року 
100% 459,29 - роботи завершені 

3.3.3 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Воскресенсь-

кій, 12-В в Дніпровському 

районі м. Києва 

205,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 204,53 - роботи завершені 

3.3.4 

Роботи з озеленення про-

спекту П. Тичини та вул. 

Ю. Шумського в Дніпров-

ському районі м. Києва 

550,00 
листопад 2017 

року 
100% 548,99 - роботи завершені 

3.3.5 

Роботи з озеленення бу-

львару Я. Гашека в Дніп-

ровському районі м. Киє-

800,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 798,35 - роботи завершені 
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ва 

3.3.6 

Роботи з озеленення бу-

львару Бучми в Дніпров-

ському районі м. Києва 

1 107,32 
листопад 2017 

року 
100% 1 106,37 - роботи завершені 

3.3.7 

Роботи з озеленення пар-

ку біля кінотеатру "Авро-

ра" в Дніпровському ра-

йоні м. Києва 

1 400,00 
листопад 2017 

року 
100% 1 397,74 - роботи завершені 

3.3.8 

Роботи з озеленення Бро-

варського проспекту, 15 

біля міжнародного виста-

вкового центру в Дніп-

ровському районі м. Киє-

ва 

395,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 394,34 - роботи завершені 

3.3.9 

Роботи з озеленення скве-

ру по просп. Ю. Гагаріна, 

15-А в Дніпровському 

районі м. Києва 

420,00 
жовтень 2017 ро-

ку 
100% 419,13 - роботи завершені 

3.3.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку на Ру-

санівській набережній в 

Дніпровському районі м. 

Києва" 

292,68 грудень 2017 року 97% 284,96 - роботи завершені 

3.4 Оболонському районі 3 805,00 - - 3 788,06 - - 

3.4.1 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт західної час-

тини парку культури та 

відпочинку Пуща-Водиця 

в Оболонському районі" 

560,00 27.10 - 20.12 2017 100% 559,38 - роботи завершені 

3.4.2 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт західної час-

тини скверу на вул. між 

210,00 25.10 - 20.12 2017 100% 209,79 - роботи завершені 
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будинком №58 на проспе-

кті Героїв Сталінграду та 

будинком №31 на вул. 

Прирічній в Оболонсько-

му районі" 

3.4.3 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Вишгородській, 4 в Обо-

лонському районі" (скве-

ру на перетині вулиць 

Вишгородської та Резерв-

ної) 

160,00 01.08 - 19.12.2017 97% 155,52 - роботи завершені 

3.4.4 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Героїв Дніпра, 20, 20-а, 

20-б, 20-в, 22-а в Оболон-

ському районі" 

450,00 20.11 - 20.12 2017 100% 449,52 - роботи завершені 

3.4.5 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Йорданській, 7 в Оболон-

ському районі" 

560,00 13.10 - 20.12 2017 100% 559,32 - роботи завершені 

3.4.6 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

проспекті Героїв Сталін-

граду, 51 в Оболонському 

районі" 

325,00 01.09 - 20.12 2017 100% 324,73 - роботи завершені 

3.4.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

проспекті Героїв Сталін-

граду, 63 в Оболонському 

210,00 20.09 - 20.12.2017 100% 209,75 - роботи завершені 
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районі" 

3.4.8 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу по вул. 

Північній вздовж буд. 

№2-в - 46 в Оболонському 

районі" 

291,00 25.10 - 20.12 2017 100% 290,67 - роботи завершені 

3.4.9 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу по вул. 

Північній між будинками 

№30-№36 в Оболонсько-

му районі" 

230,00 02.11 - 30.12 2017 96% 221,12 - роботи завершені 

3.4.10 

Роботи з озеленення скве-

ру між будинками на пр. 

Героїв Сталінграду, 49-Б-

53 та біля будинків на вул. 

Героїв Дніпра, 42-Б-62 в 

Оболонському районі 

809,00 01.08 - 30.11.2017 100% 808,26 - роботи завершені 

3.5 Печерському районі 3 800,00 - - 3 799,77 - - 

3.5.1 

Роботи з озеленення пар-

ку Слави на території 

Печерського району м. 

Києва 

649,70 
IV квартал 2017 

року 
100% 649,68 - роботи завершені 

3.5.2 

Роботи з озеленення пло-

щі Великої Вітчизняної 

Війни на території Печер-

ського району м. Києва 

1 122,70 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 122,61 - роботи завершені 

3.5.3 

Роботи з озеленення роз-

подільчої смуги вздовж 

вул. Набережне шосе від 

розв'язки мосту Патона в 

бік м. "Дніпро" на терито-

рії Печерського району 

1 191,90 
IV квартал 2017 

року 
100% 1 191,82 - роботи завершені 

3.5.4 Роботи з озеленення скве- 72,60 IV квартал 2017 100% 72,60 - роботи завершені 
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ру І. Франка на території 

Печерського району 

року 

3.5.5 

Роботи з озеленення на 

вулицях Печерського ра-

йону 

384,10 
IV квартал 2017 

року 
100% 384,07 - роботи завершені 

3.5.6 

Роботи з озеленення роз-

подільчої смуги на розі 

бульвару Дружби Народів 

та вул. Старонаводниць-

кої на території Печерсь-

кого району 

379,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 378,99 - роботи завершені 

3.6 Подільському районі 2 250,00 - - 2 249,77 - - 

3.6.1 

Роботи з озеленення вул. 

Північно-Сирецька на 

території Подільського 

району м. Києва 

300,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 299,97 - роботи завершені 

3.6.2 

Роботи з озеленення вул. 

Гречка, 2-18 на території 

Подільського району м. 

Києва 

450,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 450,00 - роботи завершені 

3.6.3 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Вишгородській, 

27 на території Подільсь-

кого району м. Києва 

550,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 549,95 - роботи завершені 

3.6.4 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Вишгородській, 

41 на території Подільсь-

кого району м. Києва 

600,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 599,91 - роботи завершені 

3.6.5 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Захарівській на 

території Подільського 

району м. Києва 

150,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 149,94 - роботи завершені 

3.6.6 

Роботи з озеленення вул. 

Стеценка на території 

Подільського району м. 

200,00 
IV квартал 2017 

року 
100% 200,00 - роботи завершені 



108 

 

  

Києва 

3.7 Святошинському районі 5 600,00 - - 4 730,14 - - 

3.7.1 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт бульвару Ве-

рнадського в Святошин-

ському районі" 

1 480,00 грудень 2017 95% 1 399,20 - роботи завершені 

3.7.2 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку ім. По-

тапова в Святошинському 

районі" 

100,00 грудень 2017 0% 0,00 - 
виконано не в повному 

обсязі 

3.7.3 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку Совки у 

Святошинському районі" 

100,00 грудень 2017 100% 99,97 - 
виконано не в повному 

обсязі 

3.7.4 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу між 

вул. Семашко та просп. 

Палладіна в Святошинсь-

кому районі" 

1 450,00 грудень 2017 100% 1 444,12 - роботи завершені 

3.7.5 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Булгакова, 9 в Святошин-

ському районі" 

230,00 грудень 2017 100% 229,80 - роботи завершені 

3.7.6 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Верховинній, 8-10 в Свя-

тошинському районі" 

270,00 грудень 2017 100% 269,72 - роботи завершені 

3.7.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

340,00 грудень 2017 100% 339,63 - роботи завершені 
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Депутатській, 13-17 в 

Святошинському районі" 

3.7.8 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Крамського, 10 в Свято-

шинському районі" 

310,00 грудень 2017 57% 176,31 - 
виконано не в повному 

обсязі 

3.7.9 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Чорнобильській, 24-26 в 

Святошинському районі" 

480,00 грудень 2017 48% 230,11 - 
виконано не в повному 

обсязі 

3.7.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на 

перетині вул. Героїв Кос-

мосу та просп. Леся Кур-

баса в Святошинському 

районі" 

540,00 грудень 2017 100% 539,41 - роботи завершені 

3.7.11 

Створення алеї в сквері на 

вул. Чорнобильській, 4/56 

в Святошинському районі 

м. Києва 

300,00 - 0% 1,87 - проведена експертиза 

3.8 Солом’янському районі 5 450,00 - - 5 422,77 - - 

3.8.1 

Роботи з озеленення бу-

львару Вацлава Гавела 

(від вул. Каблукова до 

вул. М. Василенка) у Со-

лом'янському районі м. 

Києва 

1 229,00 31.10.2017. 100% 1 228,99 - роботи завершені 

3.8.2 

Роботи з озеленення бу-

львару Героїв Севастопо-

ля у Солом'янському ра-

йоні м. Києва 

219,00 17.10.2017. 99% 217,20 - роботи завершені 

3.8.3 Роботи з озеленення скве- 237,00 17.10.2017. 100% 236,99 - роботи завершені 
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ру на проспекті В. Лоба-

новського та прилеглої до 

нього території у Соло-

м'янському районі міста 

Києва 

3.8.4 

Роботи з озеленення про-

спекту Повітрофлотського 

у Солом'янському районі 

міста Києва 

919,00 17.10.2017. 100% 918,98 - роботи завершені 

3.8.5 

Роботи з озеленення тери-

торії прилеглої до парку 

"Відрадного" (вул. Героїв 

Севастополя, вул. М. До-

нця) у Солом'янському 

районі міста Києва 

348,00 30.10.2017. 100% 348,00 - роботи завершені 

3.8.6 

Роботи з озеленення пар-

ку "Орлятко" у Солом'ян-

ському районі міста Києва 

193,00 17.10.2017. 100% 192,97 - роботи завершені 

3.8.7 

Роботи з озеленення про-

спекту Перемоги у Соло-

м'янському районі міста 

Києва 

780,00 17.10.2017. 100% 780,00 - роботи завершені 

3.8.8 

Роботи з озеленення пар-

ку ім. М. Островського у 

Солом'янському районі 

міста Києва 

463,00 23.11.2017. 100% 462,94 - роботи завершені 

3.8.9 

Роботи з озеленення скве-

ру по вул. Солом'янській, 

28 у Солом'янському ра-

йоні міста Києва 

151,00 23.11.2017. 100% 150,98 - роботи завершені 

3.8.10 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку по вул. 

Суздальській у Солом'ян-

ському районі м. Києва" 

659,00 23.11.2017. 96% 633,83 - роботи завершені 
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3.8.11 

Роботи з озеленення "Алеї 

пам'яті учасників АТО на 

вулиці Янки Купали" у 

Солом'янському районі 

міста Києва 

252,00 30.11.2017 100% 251,89 - роботи завершені 

3.9 
Шевченківському райо-

ні 
4 725,84 - - 10 355,69 - - 

3.9.1 

Роботи з озеленення на 

проспекті Перемоги, 16-

20 в Шевченківському 

районі м. Києва 

1 046,60 грудень 2017 року 100% 1 046,00 - роботи завершені 

3.9.2 

Роботи з озеленення ву-

личних зелених наса-

джень на території Шев-

ченківського району 

1 491,30 грудень 2017 року 99% 1 479,41 - роботи завершені 

3.9.3 

Роботи з озеленення на 

проспекті Перемоги, 17-

29 в Шевченківському 

районі м. Києва 

1 062,40 грудень 2017 року 100% 1 062,00 - роботи завершені 

3.9.4 

Роботи з озеленення скве-

ру на вул. Кудрявській, 23 

в Шевченківському райо-

ні 

0,00 - 0% 0,00 - 
не передбачено титуль-

ним списком 

3.9.5 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт парку "Весел-

ка" в Шевченківському 

районі" 

452,00 грудень 2017 року 100% 451,44 - роботи завершені 

3.9.6 

Роботи з озеленення скве-

ру "Золотоворітський" в 

Шевченківському районі 

338,34 грудень 2017 року 100% 337,71 - роботи завершені 

3.9.7 

Роботи з озеленення в 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт південної 

частини бульвару по вул. 

335,20 грудень 2017 року 100% 335,00 - роботи завершені 
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Саратівській в Шевчен-

ківському районі м. Киє-

ва" 

4 Заходи з влаштування поливо-зрошувальних систем, у тому числі проектні роботи, у: 

4.1 Оболонському районі 1 286,05 - - 1 093,36 - - 

4.1.1 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

мережі в складі об'єкту: 

"Реконструкція парку 

відпочинку "Оболонь" в 

урочищі "Наталка" по 

Оболонській набережній" 

1 045,00 2017 98% 1 019,50 - виконано 

4.1.2 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

мережі в складі об'єкту: 

"Капітальний ремонт 

скверу між будинками на 

вул. Північна, 46 та просп. 

Героїв Сталінграду, 61-а в 

Оболонському районі" 

241,05 2017 31% 73,86 - виконано 

4.2 Подільському районі 1 850,00 - - 1 728,70 - - 

4.2.1 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

системи з автоматизова-

ним режимом керування у 

сквері №2 на Контракто-

вій площі на території 

Подільського району м. 

Києва ( в т.ч. проектні 

роботи) 

62,00 2017 - 2018 0% 0,00 - потребує проектування 

4.2.2 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

системи з автоматизова-

ним режимом керування у 

сквері біля кінотеатру 

52,00 2018 - 2018 0% 0,00 - потребує проектування 
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"Жовтень" на території 

Подільського району м. 

Києва ( в т.ч. проектні 

роботи) 

4.2.3 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

системи з автоматизова-

ним режимом керування у 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Кирилівська, 99 у Поділь-

ському районі м. Києва" 

(в т.ч. проектні роботи) 

1 136,00 2017 100% 1 132,05 - виконано 

4.2.4 

Роботи з влаштування 

поливо-зрошувальної 

системи з автоматизова-

ним режимом керування у 

складі об'єкту "Капіталь-

ний ремонт скверу на вул. 

Почайнинській у Поділь-

ському районі м. Києва" ( 

в т.ч. проектні роботи) 

600,00 2017 99% 596,65 - виконано 

5 Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

5.1 

Закупівля контейнерів для 

збору небезпечних відхо-

дів у складі побутових 

(використані елементи 

живлення та люмінесцен-

тні лампи) 

1 000,00 2017 100,0% 999,70 - 
Закуплено 150 контейне-

рів 

6 
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій приро-

доохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

6.1 

Видання поліграфічної 

продукції з екологічної 

тематики 
500,00 2017 100% 490,29 - 

КП "Київський будинок 

природи" видано " Еко-

логічний паспорт Киє-

ва" (тираж 8 
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тис.примірників) 

6.2 

Видання поліграфічної 

продукції з екологічної 

тематики 

300,00 2017 35% 105,00 - 

КП "Київкомунсер-

віс"проведено роз'яс-

нювальну роботу на 

звернення населення, 

видано буклет з питань 

поводження з небезпе-

чними відходами (ти-

раж 20 тис. примірни-

ків), екологічну розма-

льовку (5 тис. примір-

ників), інформаційні 

наклейки на підземні 

контейнери - 1200шт. 

Заходи, реалізація яких розпочата в минулих роках 

7 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

7.1 

Обстеження та розчистка 

русла р. Либідь у Соло-

м'янському, Шевченківсь-

кому та Голосіївському 

районах та приведення 

його до належного техні-

чного стану: Розчистка 

закритої частини колекто-

ра р. Либідь у Голосіївсь-

кому районі м. Києва (на 

ділянці від вул. Саперно-

Слобідської до ур. Лиса 

Гора) 

15 834,60 2019 15,8% 2 500,00 - 
Виконано обсяг робіт 

2017 року 

7.2 

Розчистка та ремонт спо-

руд на озері Голубе (ста-

вок Блакитний) у Поділь-

ському районі 

5 447,90 

2018 за рахунок 

коштів, передба-

чених ПЕСР 

78,1% 1 302,00 - Виконано частково 

8 Охорона і раціональне використання земель 

8.1 Комплекс протизсувних 6 212,59 2017 6% 375,12 - виконані проектні ро-
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заходів, спрямованих на 

запобігання розвитку не-

безпечних геологічних 

процесів, усунення або 

зниження до допустимого 

рівня її негативного впли-

ву на території парку 

«Нивки» (східна частина), 

в т.ч. проектні роботи 

боти 

9 Збереження природно-заповідного фонду 

9.1. 

Розробка проекту землеу-

строю регіонального 

ландшафтного парку 

«Дніпровські острови» 

29,10 2013-2018 - 0,00 - Виконано частково 

9.2. 

Розробка проекту землеу-

строю щодо організації і 

встановлення меж терито-

рії іхтіологічно-

ботанічного заказника 

місцевого значення "Озе-

ро Вербне" 

8,16 2013-2018 - 0,00 - Виконано частково 

9.3 

Розчистка та благоустрій 

озер у парку "Нивки" в 

Шевченківському районі, 

в т.ч. проектні роботи 

32 959,74 2017-2019 26% 8 699,75 - виконано частково 

10 Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

10.1 

Невідкладні заходи із 

забезпечення екологічно 

безпечного збирання, пе-

ревезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження 

і захоронення хлороганіч-

них та неідентифікованих 

сполук на території ВАТ 

8 600,00 2013-2018 0,0% 0,00 - 

Тендерним комітетом 

Департаменту промисло-

вості та розвитку підпри-

ємництва 10.10.2017 року 

проведено відкриті торги 

на закупівлю послуг. 

Участь в торгах взяло три 

спеціалізованих підпри-

ємства, що мають ліцен-

зію на поводження з небе-
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"Радикал" зпечними відходами. Од-

нак, зважаючи на те, що 

до переліку відходів (за-

значається у ліцензії), на 

поводження з якими 

отримано ліцензії учасни-

ками торгів не входять 

відходи, що містять пес-

тициди, тендерним комі-

тетом Департаменту при-

йнято рішення відхилити 

пропозиції вказаних учас-

ників, як такі, що не від-

повідають умовам тенде-

рної документації та від-

мінити торги згідно вимог 

Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

10.2 

Заходи з демеркуризації 

промислового майданчику 

ВАТ "Радикал", в т. ч.: 

- - - - - - 

10.3 

Коригування техніко-

економічого обгрунту-

вання демеркуризації 

промислового майданчика 

ВАТ"Радикал" 

2 700,00 2017-2018 0,0% 0,00 - 

Тендерним комітетом 

Департаменту проведено 

відкриті торги на закупів-

лю послуг з коригування 

техніко-економічного 

обґрунтування демерку-

ризації промислового 

майданчика ВАТ «Ради-

кал». Участь у відкритих 

торгах прийняв лише 

один учасник, а тому згід-

но чинного законодавства 

України торги не відбули-

ся 

10.4. 

Робота з обладнання ви-

робничих баз та теплич-

но-парникових госпо-

- - - - - - 
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дарств КП УЗН районів та 

КП  ЛПГ м.Києва твердо-

плавними котлами та пе-

реведення їх на індивіду-

альну систему опалення, в 

т.ч.проектні роботи 

10.5 
КП УЗН Дарницького р-

ну 
550,00 2017 100% 550,00 - виконано 

10.6. КП Конча-Заспа 401,70 2017 60% 0 - не виконано 

10.7 
КП УЗН Шевченківського 

р-ну 
400,00 2017 100% 939,99 - виконано 

 



ХVІІІ. Основні екологічні проблеми області 

 

 

1. Аналіз найважливіших екологічних проблем: 

 

1. Однією з найважливіших екологічних проблем м. Києва є забруднення ат-

мосферного повітря. Серед основних джерел забруднення атмосфери – пересувні 

джерела, з яких на першому місці знаходиться автотранспорт, а також підприємст-

ва енергетики (теплоелектроцентралі), підприємства будіндустрії, машинобудівної, 

хіміко-фармацевтичної, харчової промисловості.  

          До проблем забруднення атмосферного повітря слід віднести також збіль-

шення кількості автономних котелень в місті, оскільки у зв’язку зі зростаючими 

темпами забудови міста спостерігається невідповідність в реальній спроможності 

підприємств енергетики забезпечувати відпуск тепла споживачам. На даний час 

централізовані міські тепломережі є і так перевантаженими, і приєднання додатко-

вих споживачів потребує встановлення додаткового теплогенеруючого обладнання 

відповідної потужності. Досягнення зазначеного без шкідливих наслідків для до-

вкілля міста (використання сучасних прогресивних котлоагрегатів з максимально 

низькими показниками емісії забруднюючих речовин, провадження енергозберіга-

ючих технологій, вирішення проблеми досягнення мінімальних втрат на шляху 

транспортування тепла до споживачів тощо) є досить актуальним  питанням задля 

гарантування вимог екологічної безпеки в місті.  

      

2. Забруднення водних об’єктів забрудненими зливовими та стічними вода-

ми, а також забруднення підземних водоносних горизонтів нафтопродуктами. 

  

Сучасний стан поверхневих водойм характеризується антропогенним тиском 

суб’єктів господарювання. Причиною недостатньо ефективної роботи очисних 

споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне проведення по-

точних та капітальних ремонтів, їх перевантаженість. Існуючий стан малих водойм 

міста викликає занепокоєння, тому що багато з них є засміченими, прибережні за-

хисні смуги водойм захаращені несанкціонованими звалищами побутових та буді-

вельних відходів. 

 

3. Поводження з відходами 

Питання очищення міста від відходів залишається досить актуальним.  

Існуюча система поводження з відходами не дозволяє в повному обсязі 

виділити із загальної маси відходів фракції ресурсноцінних матеріалів (паперу, 

картону, скла, металу, пластмас тощо). Утворення значних обсягів відходів в місті, 

захаращення території міста відходами зумовлено наступними основними 

факторами: 

- неефективні технології переробки первинної сировини і матеріалів; 

- недоліки в розробці нових та використанні наявних (вже розроблених і 

відомих у світовій практиці) технологій утилізації відходів на місцях їх 

безпосереднього утворення; 
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- недоліки системи поводження з відходами, що не були утилізовані в місцях 

їх утворення, а також недоліки системи очищення міста від відходів. 

Залишається актуальною проблема утилізації твердих побутових відходів 

(далі – ТПВ). Щорічно у м. Києві утворюється близько 1,5 млн. т
 
ТПВ. Вивезення 

твердих побутових та нетоксичних промислових відходів здійснюється на полігон 

№ 5 ПАТ "Київспецтранс" (с. Підгірці Обухівського району Київської області) або 

передається для термічної переробки Філіал "Заводу "Енергія" ПАТ "Київенерго" 

(м. Київ, вул. Колекторна, 44). 

Існуюча система видалення побутових відходів не забезпечує регулярного 

вивозу і знешкодження побутових відходів, що призводить до стихійних звалищ. 

Потужності полігону № 5 ПАТ "Київспецтранс" на даний час майже вичерпані, 

крім того, відповідно до директиви ЄС, з 2011 року відкрите захоронення відходів 

забороняється.  

В м. Києві збільшується кількість підприємств, що займаються збором та 

утилізацією окремих видів відходів як вторинної сировини (макулатура,  склобій, 

полімерні відходи, гумові вироби тощо).  

 В м. Києві накопичень непридатних до використання або заборонених 

пестицидів не виявлено. Умови зберігання пестицидів на території міста 

відповідають діючим екологічним та санітарним нормам. 

 

 
 

 

 

 

 

 


