
Аналітично-статистичний звіт  

про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до  

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період 

з 01.01.2020 по 30.06.2020 

 

Робота зі зверненнями громадян в Управлінні екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (далі – Управління) залишається пріоритетним 

напрямом діяльності.  

Протягом звітного періоду робота проводилась у порядку, визначеному 

Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», інших 

нормативно-правових актів, які регламентують роботу зі зверненнями 

громадян. 

Відповідно до пункту 5.3 протоколу засідання Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.03.2020 № 10 

особисті прийоми громадян були скасовані у зв'язку з впровадженням 

карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

З 01.01.2020 по 30.06.2020 до Управління надійшло 397 звернень від 

29610 громадян, в яких порушено 716 питань (табл. 1). Із загальної кількості 

звернень – 116 колективних, повторних звернень – 1. 

Таблиця 1  

Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Управління 

за період 01.01.2020-30.06.2020 

Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Управління  

за 01.01.2019-30.06.2019 

поштою на 

особистому 

прийомі 

разом поштою на 

особистому 

прийомі 

разом 

387 10 397 418 40 458 

 

На виконання до Управління надійшло звернень: 

- із Київської міської державної адміністрації – 369, 

- від громадян – 28. 

У разі отримання звернень, в яких порушені питання не входять до 

функцій Управління, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення 

громадян» звернення надсилається за належністю до відповідного 

структурного підрозділу або органу державної влади з одночасним 

повідомленням заявника та роз’ясненням підстав передачі розгляду звернення. 

За звітний період до Управління надійшло 3 електронних звернення. 

Усі звернення, що надійшли до Управління у звітному періоді взято на 

контроль. 

Так, постійно оновлюються новини на сторінці у Фейсбук та на сайті 

Управління для інформування громадян про проведену роботу в Управлінні. 

Прозорість і відкритість у роботі Управління з громадськими 

інституціями, широке інформування громадськості про свою роботу надають 



можливість отримувати зворотній зв’язок від населення у частині пропозицій 

щодо подальшого удосконалення роботи Управління. 

Особистий прийом громадян керівництво Управління здійснює за 

попереднім записом відповідно до затвердженого 15.07.2019 «Графіку 

проведення особистого прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних 

ліній керівництвом Управління екології та природних ресурсів». Графік 

особистого прийому громадян розміщено на офіційному веб-сайті Управління 

(http://ecodep.kievcity.gov.ua) та на 1-му та 2-му поверхах адміністративної 

будівлі. 

За звітний період начальник Управління провів 4 прийоми, на яких 

прийняв 39 фізичних та юридичних осіб (записані на прийом). 

З метою оперативного вирішення питань, порушених у зверненнях 

громадян, для реалізації громадянами права на звернення і особистий прийом 

в Управлінні відповідно до графіку відбуваються прямі («гарячі») телефонні 

лінії. За звітний період мало відбутися 6 прямих («гарячих») телефонних ліній. 

Однак заявники, здебільшого, віддають перевагу особистому спілкуванню з 

керівництвом під час прийомів. Тому звернень громадян через прямі 

(«гарячі») телефонні лінії не було. 

Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально 

розміщується на сайті Управління. 

Особисте право на звернення забезпечує громадянам можливість 

відстоювати свої права та законні інтереси, а також відновлювати їх у разі 

порушення, тому в Управлінні робота зі зверненнями громадян є 

пріоритетною у повсякденній діяльності, постійно проводиться контроль за 

дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих 

відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва та на 

забезпечення вимог чинного законодавства України щодо звернень громадян. 

За звітний період підпорядкованими комунальними підприємствами було 

проведено такі роботи: 

КО «Київзеленбуд» 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2018-2020 роки по КО "Київзеленбуд" у поточному році заплановано 

виконання капітального ремонту та будівництва на 115 об’єктах зеленого 

господарства.  

По 115-ти об’єктах проведені наступні дії: 

Складено дефектних актів, схем та кошторисної документації по новим 

об’єктам капітального ремонту у кількості 112 шт. які при формуванні 

пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки КО «Київзеленбуд» включено до Адресного переліку об’єктів 

для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних 

призначень на 2020 рік.  

Станом на 25.06.2020 року документацію по 76 об’єктах капітального 

ремонту передано на розгляд до  експертизи. Отримано  позитивних 

експертних звітів по 61 об’єктах капітального ремонту. 

Оголошено закупівлі: 

-  на розробку проектної документації –12 об’єктів, 



-  на розробку робочого проекту мережі зовнішнього освітлення – 9 

об’єкта; 

-  на розробку робочого проекту поливо-зрошувальної мережі – 11 

об’єктів;  

-  на проведення будівельних робіт – 96 об’єктів,  

-  на влаштування зовнішнього освітлення та поливо-зрошувальної 

системи – 1 об’єкт;  

-  на влаштування поливо-зрошувальної системи – 4 об’єкта; 

-  на коригування робочих проектів – 58 об’єкта; 

-  на влаштування проєктно-вишукувальних робіт з проведенням 

топогеодезичних зйомок – 1 об’єкт. 

-  роботи з озеленення – 14 об’єкти. 

-  на виконання робіт з проведення експертизи – 1; 

-  на виконання робіт з оцінки технічного стану експлуатації об’єкту – 1; 

-  Розроблення тимчасової схеми організації дорожнього руху – 2. 

4. Укладено договорів: 

-  виконання робіт з розробки робочого проєкту – 9; 

-  виконання будівельних робіт – 39; 

-  виконання робіт з розробки робочого проєкту та поливо-зрошувальної 

мережі – 11; 

-  влаштування зовнішнього освітлення та поливо-зрошувальної системи –

5; 

-  здійснення авторського нагляду за будівництвом – 7; 

-  виконання проєктно-вишукувальних робіт з проведення 

топогеодезичних зйомок в складі капітального ремонту – 1; 

-  виконання робіт з проєктування електропостачання зовнішнього 

освітлення – 1; 

-  надання послуг (розроблення технічного паспорту нерухомого майна, 

розроблення звіту щодо визначення ринкової вартості нерухомого майна) – 2; 

-  виконання технічної інвентаризації – 1; 

-  підключення засобів відеофіксації до комплексної системи 

відеоспостереження – 2; 

-  здійснення робіт з озеленення – 1. 

Виконання проведення робіт по об’єктах капітальних вкладень 2020 року: 

- по об’єкту «Пожежне депо і два лісових кордони Дарницького 

лісопаркового господарства» через систему публічних закупівель «ProZorro» 

визначено Державне підприємство «Державний науково-дослідний» інститут 

будівельних конструкцій» та укладено договір від 15.6.22 № 195/6 на 

виконання робіт з оцінки технічного стану і експлуатаційної придатності 

незавершеної будівлі  по об’єкту «Пожежне депо і два лісових кордони 

Дарницького лісопаркового господарства».  

- по реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в 

Оболонському районі - завершено роботи з влаштування зовнішнього 

освітлення, встановлення устаткування насосної станції та влаштування 

питного водопроводу. Встановлено МАФ (Писанка); 

- на об’єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутiна мiж 

просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському 



районi» генпідрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» 

завершено виконання робіт другої черги.  

- по об’єкту «Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та 

водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі 

та проспекту Бажана в Дарницькому районі» - отримано позитивний Звіт 

проектно-кошторисної документації. Через електронну систему «ProZorro»  

визначено підрядну організацію ТОВ «Княжна Либідь» та укладено договір 

від 17.04.2020 № 108/4 на виконавця  робіт на об’єкті. Розпочато роботи по 

влаштуванню насосної станції; 

- по об’єкту «Влаштування поливо-зрошувальної мережi в парку на 

Русанiвськiй набережнiй» – генпідрядною організацією ТОВ «КНЯЖНА 

ЛИБІДЬ» тривають роботи з влаштування поливо-зрошувальної системи та 

насосної станції; 

- по об’єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі 

«Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі» – згідно 

договору від 15.07.2019 № 135/7 ТОВ «СІВІН ТРАНС» завершено роботи з 

влаштування огорожі, поливо-зрошувальної системи та доріжок з ФЕМ. 

Розпочато процедуру проходження експертизи по 11-мупусковому комплексу; 

- по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у 

Солом’янському районі» – завершено процедуру прийняття від 

КП «Київський центр розвитку міського середовища» всіх наявних 

документів, які засвідчують права Замовника та розробленої погодженої  

проектної документації з експертним Звітом. Через систему державних 

закупівель «ProZorro» розпочато процедуру визначення виконавця 

коригування проєктно-кошторисної частини. Триває процедура уточнень. 

Виконуються роботи на 61 об’єкті (парки, сквери). 

Станом на сьогодні завершено роботи на об’єктах, а саме: 

«Капітальний ремонт благоустрою скверу по вул. Малишка, 9А в 

Дніпровському районі». 

«Капітальний ремонт з облаштуванням тротуарної доріжки на зеленій 

зоні бульвару Ярослава Гашека від будинку № 2 по пров. Лобачевського до 

будинку № 9 Харківського шосе в Дніпровському районі». 

«Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра 

Вершигори у Дніпровському районі». 

«Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між 

просп. Володимира Маяковського та  вул. Оноре де Бальзака у Деснянському 

районі» (2-черга). 

«Капітальний ремонт благоустрою Куренівського парку в Подільському 

районі». 

«Капітальний ремонт скверу на вул. Авіаконструктора Антонова біля 

будинків №2/32, к.4-7 у Солом’янському районі» (1-черга). 

«Капітальний ремонт  парку ім. Генерала Потапова у Святошинському 

районі». 

«Капітальний ремонт скверу по вул. Маршала Якубовського, 2-Г у 

Голосіївському районі» . 

«Капітальний ремонт благоустрою парку "Совки" у Святошинському 

районі». 



 «Капітальний ремонт скверу між будинками № 5-А та № 7-А на вулиці 

Лісківській у Деснянському районі.  

Ведуться підготовчі роботи для реалізації громадських проектів-

переможців конкурсу: 

№ 956. Стежка здоров’я у Виноградарському лісі для літніх людей – 

складено дефектний акт, розроблено проєктно-кошторисну документацію для 

проходження експертизи. 

№ 2178 Благоустрій вулиці Політехнічної – розроблено проєктно-

кошторисну документацію та подано до експертизи для отримання 

експертного звіту. 

№ 2249 Політех майбутнього (Polyteco Science City) – розроблено 

проєктно-кошторисну документацію та подано до експертизи для отримання 

експертного звіту. 

Позитивно вирішено питання на звернення громадян: 

Іщенко Надія Дмитрівна 

Питання: Встановити поручні на сходах в парку «Оболонь» навпроти 

будинку № 7 по Оболонській набережній у Оболонському районі. 

Адреса позитивно вирішеного питання: виконано коригування проектної 

документації по об’єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в 

урочищі «Наталка» по Оболонській набережній». Коригуванням передбачено 

побажання мешканців щодо влаштування перил на сходах навпроти будинку 

№ 7. 

Білецька Алла Йосипівна 

Питання: Про завершення будівництва парку між просп. Ватутіна та вул.. 

Бальзака у Деснянському  районі. 

Адреса позитивно вирішеного питання: станом на сьогодні на об’єкті 

«Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутiна мiж просп. Володимира 

Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районi» 

генпідрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» завершено 

виконання робіт  другої черги. 

КП «Плесо» 

З 16-19 січня 2020р. організували роботу та забезпечили чергування 

рятувальних постів та медичних постів в місцях проведення свята Водохреще 

та забезпечити постійне чергування із закріпленням постійних працівників.  

В період березень-квітень провели контрольні заміри остаточних товщин 

корпусу теплоходу "Хвиля", що знаходиться на березі на стапель-санях за 

адресою: м. Київ, Труханів острів, вул. Труханівська. 

З 08.04-30.04.2019р. силами САРВС було проведено водолазне 

обстеження підводної частини 14 пляжів та 18 зон відпочинку білля води до 

відкриття літнього оздоровчого сезону 2020 року.  

Одночасно, 27.04.2020р. САРВС виконало водолазне обстеження 

гідротехнічної споруди (гранітної набережної №7543, рег. № 1129, що на 

ділянці від причалу №14 річкового вокзалу до пішохідного мосту 

Набережного шосе) вул. Поштова площа, 3. 

Відповідно до участі у тендері, у період квітень-травень 2020 року 

САРВС провело комплекс робіт з обстеження підводної частини гідроспоруди 



(причал) проміри глибин та тралення акваторії, з оформленням відповідної 

технічної документації. 

07.05.2020р. провели водолазне обстеження підводної частини корпусу, 

гвинто-рульової групи, датчику ехолоту, підрулюючого пристрою самохідного 

плавзасобу «Акона», за адресою: м. Київ. 

28-29.05.2020р. виконало водолазне обстеження «Суховантажне н/с БП-

68», проект №775 та «Буксир-штовхач БМ-18», проект №570 у місті Києві, з 

оформленням відповідної технічної документації. 

Одночасно, 05.06.2020р. провело комплекс робіт з обстеження підводної 

частини корпусу судна «Роман Шухевич» за адресою: м. Київ, Річковий 

вокзал, причал №7, з оформленням відповідної технічної документації. 

23.06.2020р. виконало водолазне обстеження дна акваторії пляжу 

(купальної зони), що на ділянці урочища Десни на річці Десенка, проміри 

глибин та тралення акваторії, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 

Олександрівська, 3. 

Разом з тим, відповідно до Плану заходів із забезпечення постійного 

контролю за вмістом розчиненого кисню у водоймах та недопущення заморів 

водних організмів у зимовий період САРВС залучалась до робіт з відбору 

проб води на розчинений кисень у 50 водоймах. 

З 01.06.2020 року відповідно до плану-графіку розпочато роботи по 

очистці водойм від водоростей та ін. за допомогою машини-амфібії 

Aquamarine. 

Служба утримання водних об`єктів у 2020 році підготувала до відкриття 

літнього сезону  14 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах 

м. Києва, де можливий відпочинок з купанням (пляжів) та 18 місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах м. Києва, де можливий відпочинок 

без купання (зони відпочинку біля водних об’єктів): 

У Дніпровському районі 9 пляжів – «Молодіжний», «Венеція», 

«Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», 

«Центральний», «Веселка» та 5 зон відпочинку – «Довбичка», «Лісова», 

«Русанівська коса»,  «Березняки», «Русанівський канал». 

В Оболонському районі 2 пляжі - «Вербний», «Пуща-Водиця» та 6 зон 

відпочинку – «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла», «Міська», «Карачун». 

У Деснянському районі 2 пляжі «Чорторий», «Троєщина» та 1 зона 

відпочинка «Алмазна».  

У Голосіївському районі – пляж «Галерний». 

У Дарницькому районі: 2 зони відпочинку «Осокорки», «Сонячна».  

У Святошинському районі: зона відпочинку «Святошин».  

У Подільському районі: 2 зони відпочинку «Голуба», «Синєозерна». 

У Солом’янському районі: зона відпочинку «Совська балка». 

Позитивно вирішені питання: 

1. Прокоф’єва Анастасія Михайлівна 

Зміст: Вимога кронувати дерева по вул. Залізнична від 12 до 42 будинку 

які цього потребують.  КП "Плесо". Дата контролю: 26.12.2019  

 проведено кронування дерев 

2. Кожемякін Михайло Юрійович 



Зміст: Заявник звертається зі скаргою на те що біля будинку за гаражами 

стихійне сміттєзвалище. Вимога прибрати КП "Плесо". Дата контролю: 

28.01.2020   

 приведено до належного санітарного стану 

3. Василишина Катерина Єгорівна,  

Зміст: Заявниця звертається з проханням провести очищення пляжу 

"Наталка", від забруднень. Прохання прийняти в роботу. КП "Плесо". Дата 

контролю: 10.02.2020 1  

 приведено до належного санітарного стану 

4. Василишина Катерина Єгорівна,  

Зміст: Заявниця просить завести пісок до пляжу "Наталка". Прохання 

прийняти в роботу КП "Плесо". Дата контролю: 24.02.2020 1  

 пісок завезено 

5. Глущенко Владислав Миколайович, 

Зміст: Прохання встановити контейнери для сміття на Русанівській 

набережній КП "Плесо". Дата контролю: 31.01.2020   

 контейнери встановлено 

6. Ракицька Олена Володимирівна, 

Зміст: Заявниця звертається з проханням провести санітарну обрізку 

дерев між переулком Сіноманська та ВУЛ. Олекси Довбуш біля озера, омели.

 КП "Плесо". Дата контролю: 29.01.2020   

 проведено обрізку 

КП «Київміськрозвиток» 

Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку 

міського середовища», опрацьовано лист Управління екології та природних 

ресурсів від 02.06.2020 № 077-2544, щодо надання звіту про підсумки 

проведеної роботи за 1 півріччя 2020 року. За результатами розгляду 

повідомляємо наступне. 

Стратегічною метою діяльності КП «Київміськрозвиток» є створення 

комфортних умов перебування в існуючих парках міста Києва, а також 

облаштування нових парків та зон відпочинку, перетворюючи Київ на місто – 

парк. 

Зокрема, підприємство є замовником робіт з реконструкції та 

благоустрою парків міста Києва та отримує фінансування згідно з Програмою 

соціально-економічного розвитку міста Києва, що визначена Стратегією 

розвитку міста Києва до 2025 року. 

Доводимо до Вашого відома, що Програмою економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, яка затверджена 

розпорядженням виконавчого органу Київської  міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2290 «Про деякі питання 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки у 2020 році» зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.03.2020 року №907/9077, для виконання своїх функцій 

КП «Київміськрозвиток» передбачено фінансування об’єктів на загальну суму 

56 139,20 тис. грн. 



Станом на 01.07.2020 КП «Київміськрозвиток» виконано наступне.  

Проведено тендерні закупівлі по об’єкту: «Реконструкція та благоустрій 

парку «Нивки» у Шевченківському районі», а саме: 

- з розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: 

«Реконструкція парку «Нивки» (східна частина) у Шевченківському районі 

(коригування)»;  

- з комплексу протизсувних заходів по об’єкту: «Реконструкція та 

благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі». 

17.03.2020 визначено переможців – ПП «МАКРОПРОЕКТ» та ТОВ 

«КНЯЖНА ЛИБІДЬ» відповідно, з якими готувалося укладення договорів 

згідно з термінами, регламентованими законодавством.  

Проте 7 та 8 квітня відповідно, вищезазначені закупівлі було відмінено у 

зв’язку зі зняттям фінансування згідно з Рішенням Київської міської ради від 

26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до Рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 року № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік». 

Також, проведено тендерну закупівлю з розробки проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у 

Солом’янському районі м. Києва» (Коригування)». 

20.05.2020 було укладено договір з переможцем тендеру - ПП 

«МАКРОПРОЕКТ».  

24.06.2020 проведено виїзну нараду з метою спільного опрацювання 

вирішення технічних питань по даному об’єкту.    

22.06.2020 розпочато тендерну закупівлю по об’єкту: «Реконструкція та 

благоустрій ландшафтного парку у Солом’янському районі м. Києва (1 

пусковий комплекс)». 

24.06.2020 розпочато тендерну закупівлю по об’єкту: «Будівництво парку 

культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі 

(Реконструкція) 1 пусковий комплекс.  

27.06.2020 розпочато тендерну закупівлю по об’єкту: «Реконструкція та 

благоустрій парк «Юність» у Святошинському районі».  

КП «Київський міський Будинок природи» 

Комунальне підприємство «Київський міський Будинок природи» 

працювало згідно плану роботи на 2020 рік та Статуту підприємства. 

Підприємство тісно співпрацювало в напрямку еколого-просвітницької та 

виховної природоохоронної роботи з Постійною комісією Київської міської 

ради з питань екологічної політики, Управлінням екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Департаментом 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), прес-

службою КМДА, КП «Київкомунсервіс», КП «Київський зоологічний парк», 

КП «Центр публічної комунікації та інформації», ІППО Київського 

університету ім. Бориса Грінченка, Державною екологічною академією 

післядипломної освіти, Міністерством енергетики та захисту довкілля 

України, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України, Національним природним парком «Голосіївський», 

Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником та іншими 

науковими установами і громадськими організаціями екологічного 

спрямування. 



За 6 місяців 2020 року було організовано та проведено: 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Науково-практичні семінари 

Цикл семінарів-модулів «Організація та проведення тематичних заходів з 

еколого-охоронної діяльності: екологічні дати року» (22 січня, 04 лютого, 10 

березня 2020р.) 

Спільний захід КП "Київський міський Будинок природи" та ІППО 

Київського університету ім. Бориса Грінченка. 

Мета семінарів – ознайомлення слухачів з різноманітними формами 

масової роботи, прикладами роботи з групами екологічних дат та принципами, 

які впливають на систематизацію дат в екологічному календарі. 

Для викладачів природничого циклу шкіл та гімназій м.Києва. 

Доповідачка: Санковська І.М., викладачка кафедри методики та 

психології дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету ім. 

Бориса Грінченка. 

Семінар-модуль «Люди і тварини. Уроки доброти». (22 січня, 19 лютого 

2020 р.) 

Спільний захід КП "Київський міський Будинок природи" та ІППО 

Київського університету ім. Бориса Грінченка. 

Для викладачів природничого циклу шкіл та гімназій м.Києва. 

Доповідачка: Санковська І.М., викладачка кафедри методики та 

психології дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету ім. 

Бориса Грінченка. 

Цикл семінарів-модулів: «Заповідні об’єкти та території Київщини в 

системі природно-заповідного фонду України. Роль НПП «Голосіївський»  (04 

лютого, 10 березня 2020р.) 

Спільний захід КП "Київський міський Будинок природи" та НПП 

«Голосіївський»  

Для вчителів початкової школи. 

Доповідачка: співробітниця НПП «Голосіївський» Крижановська О.Т. 

Семінар-модуль «Екологічна лінія в НУШ» (19 лютого 2020р.) 

Спільний захід КП "Київський міський Будинок природи" та ІППО 

Київського університету ім. Бориса Грінченка. 

Для викладачів природничого циклу шкіл та гімназій м.Києва. 

Доповідачка: Пруцакова О.Л. – к.п.н., провідна наукова співробітниця 

лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

Природоохоронні, інформаційно-просвітницькі акції та заходи: 

«Збережемо лісову красуню» (01-19 січня 2020 р.)  

В рамках акції проведено виставку дитячих робіт «Новорічна ялинка». 

«Допоможемо птахам узимку» (01 січня – 28 лютого 2020 р.) 

В рамках природоохоронної акції проведено однойменний конкурс 

дитячої та юнацької творчості. 

«Первоцвіт» (01 лютого – 31 березня 2020 р.) 

Всеукраїнська акція з охорони квітів-первоцвітів. В рамках 

природоохоронної акції проведено прес-конференцію зі ЗМІ, оголошено 

конкурс дитячої та юнацької творчості «Первоцвіти під охороною». 



«Збережемо воду Н2О» (01 лютого – 31 березня 2020 р.) 

Природоохоронна акція до Всесвітнього дня водних ресурсів. В рамках 

акції оголошено конкурс дитячої та юнацької творчості.   

Конкурси: 

«Допоможемо птахам узимку» (01 січня – 28 лютого 2020 р.) 

Щорічний міський конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках 

однойменної природоохоронної акції.   

«Первоцвіти під охороною» (01 лютого – 31 березня 2020 р.) 

Щорічний міський конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках 

природоохоронної акції «Збережемо первоцвіти».  

«Збережемо воду Н2О» (01 лютого – 31 березня 2020 р.) 

Конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках природоохоронної акції 

до Всесвітнього дня водних ресурсів. 

«Зелений Київ» (01 лютого – 31 березня 2020) 

Спільно з Громадською організацією «Кедри України». 

Залучення учнівської молоді до проєкту «Екологічна стратегія м. Києва 

2030». Мета конкурсу - ознайомлення школярів з можливими шляхами 

відновлення флори та фауни м. Києва. 

Прес-конференції: 

«Первоцвіти під охороною» (05 березня 2020р.) 

Спільний захід КП «Київський міський Будинок природи» та Київського 

еколого-культурного центру. Захід проведено в рамках природоохоронної 

просвітницької акції «Збережемо первоцвіти» згідно Конвенції про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори. На прес-конференції були 

висвітлені питання знищення первоцвітів, заборона їх продажу на ринках та 

штрафи, які застосовуються до продавців і покупців рослин, занесених до 

Червоної книги. 

Тематичні зустрічі ( в т.ч. зі шкільною та студентською молоддю), заходи 

з нагоди: 

Екологічна стратегія міста Києва до 2030 року (01 лютого – 01 березня 

2020р.) 

Організація проведення засідань громадських робочих груп. 

«Врятувати клімат Планети» (11 березня 2020р.) 

Зустріч з студентами ІІІ курсу Агротехнічного коледжу. Екскурсія 

виставкою акваріумних риб та проведення пізнавальної еколого-

просвітницької гри "КЕЕP COOL". 

Виставки: 

«Новорічна ялинка-2019» (02-19 січня 2020 р.)  

В експозиції – кращі роботи учасників однойменного загальноміського 

конкурсу. 

«Солом’яне диво» (02-16 січня 2020 р.) 

Виставка картин і виробів соломоплетіння Р.А.Павленко та її учнів 

Виставка флористичних картин Авдєєвої В.В. (22 січня – 11 лютого 

2020р.) 

Івент “Здоров'я і довголіття від природи-2020” (06-08 лютого 2020р.) 

Виставка призначена для впровадження здорового способу життя та 

природного оздоровлення. 



Виставка ошибани «Закохані у флористику» (12-29 лютого 2020р.) 

Виставка робіт членів секції «Флористика» при КП «Київський міський 

Будинок природи». 

Виставка узамбарських фіалок та інших кімнатних рослин (12-16 лютого, 

04-07 березня 2020р.)   

Виставки організовані членами секції «Сенполія»  при КП «Київський 

міський Будинок природи». В ході виставок були проведені майстер-класи, 

відвідувачи отримали консультації по догляду за рослинами. 

Фотовиставка Василя Острового (04-14 березня 2020р.) 

Виставка гігантських африканських равликів (12-15 березня 2020 р.) 

Виставка робіт юного художника Олександра Москвіна (15 – 31 березня, 

10-27 червня  2020р.) 

Виставка акваріумних риб і рослин (постійна) 

Загалом за звітний період було проведено 12 виставок. Під час роботи 

виставок надавалися безкоштовні консультації з питань вирощування та 

розмноження кімнатних рослин, декоративних птахів, облаштування та 

утримання акваріумів і тераріумів.  

Екскурсії: 

За звітний період було організовано та проведено експозиціями виставок 

13 екскурсій. 

Майстер-класи: 

Загалом за 6 місяців 2020 року було проведено 10 майстер-класів. 

Майстер-класи, проведені під час виставок фіалок членами секції 

«Сенполія» (12-16 лютого, 04-07 березня 2020р.)   

Цикл майстер-класів, що провели члени секції «Флористика» з 

виготовлення листівок і магнітів із природних матеріалів рослинного 

походження (протягом 1 кварталу 2020 р.) 

Забезпечено роботу любительських секцій за інтересами (для дорослих): 

• кактусів та інших сукулентних рослин; 

• кімнатного квітникарства «Сенполія»; 

• співочих та декоративних птахів; 

• флористики; 

• акваріумістів. 

Співпраця з громадськими організаціями 

У звітному періоді підприємство співпрацювало з ГО «Кедри України»,  

Київський еколого-культурний центр. 

Співпраця з засобами масової інформації: 

У 1 півріччі 2020 року КП «Київський міський Будинок природи» 

забезпечував постійну рекламну кампанію заходів, що проводилися.   

Діяльність підприємства висвітлювалась: 

•  на сторінках підприємства  у соціальній мережі Фейсбук  

https://www.facebook.com/KiivskijMiskijBudinokPrirodi/ 

•  на офіційному сайті КП «Київський міський Будинок природи»  

http:/www.dom-prirody.com.ua 

• на каналі YouTube Ua 

https://www.youtube.com/channel/UCbP4dTrDXaGFRcwrJgTHRsw/featured?

view_as=public 



Інтернет-видання:  

Інформаційний портал «Україна», «Мій дім Україна», «Моє місто», «Діти 

в місті», «Наш Киев», Iskra.kiev.ua, Міжнародна спільнота садоводів 

Оgorodniki.com, Екологічний форум «Довкілля для України», «Афіша Гуру», 

«online-expo», «В городе», студентський канал «Навігатор» 

Телебачення: 

СТБ, «Інтер»  

Радіо:  

Українське радіо  

Друковані видання: 

Газети: «Вечірній Київ» 

Довідково повідомляємо про заходи, що були заплановані, але у зв’язку з 

карантином – такі, що не відбулись: 

Виставки кактусів (26-29 березня, 23-26 квітня, 21-24 травня, 11-14 

червня, 25-28 червня 2020р.) 

Виставка вишиванок (01-18 квітня 2020) 

Виставка «Фіалки на Рогнідинський» (02-05 квітня 2020) 

Виставки екзотичних тварин, співочих та декоративних птахів 

«TropicPets” (11-12 квітня, 04-05 червня ; 19-20 червня 2020р.) 

Виставки фіалок (15-18 квітня , 28-30 травня 2020р.) 

Виставка писанок (18-30 квітня 2020р.) 

Виставка гризунів (28-30 квітня 2020р.) 

Виставка гігантських африканських равликів (14-17 травня  2020р.) 

Виставка живопису (30 квітня - 15 травня  2020р.) 

Виставка флористики (16 травня - 09 червня 2020р.) 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків начальника    Олександр САВЧЕНКО 
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