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1. Загальна характеристика 

 
Дата утворення  25 травня 482 року 

Територія, км2 835.6 

Кількість адміністративних районів 10 

Кількість міст 0 

з них: обласного підпорядкування (значення) 0 

Кількість селищ 0 

Кількість сіл 0 

Чисельність населення, тис. чол.  2906.6 
Щільність населення, 

тис. чол. на 1 км2 

3.3478 

 

2. Чисельність населення 
Таблиця 1 

Назва міста Кількість наявного населення, тис. 

осіб Площа, тис.га 

 

Щільність 

наявного 

населення, 

осіб/км
2
 

усього 
у тому числі 

міське сільське 

Голосіївський 247,6 247,6 – 16,0 1542 

Дарницький 332,3 332,3 – 13,0 2574 

Деснянський 368,4 368,4 – 14,7 2500 

Дніпровський 354,7 354,7 – 6,7 5326 

Оболонський 320,3 320,3 – 10,9 2947 

Печерський 152,0 152,0 – 2,0 7754 

Подільський 198,1 198,1 – 3,4 5827 

Святошинський 340,7 340,7 – 10,2 3320 

Солом’янський 364,8 364,8 – 4,0 9007 

Шевченківський 227,7 227,7 – 2,7 8561 

Разом по м. Києву 2906,6 2906,6 – 83,6 3478 
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3. Фізико-географічна характеристика 

 

Сучасний Київ, де сьогодні мешкає понад 2,815 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. 
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Гідрографічна мережа району представлена р. Дніпро, річками його 

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

болотами, штучними ставками і каналами. 

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 – 

364,0 км
2
 або 43,5 %, із них під житловою та громадською забудовою 

знаходиться 115,0 км
2
. Значна кількість земель зайнята промисловими 

об’єктами – 56,0  км
2
, об’єктами транспорту та зв’язку – 22,0  км

2
.  

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. 
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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. 

Рекреаційна зона представлена умовно природними ландшафтами (ліси, 

луки, озера, річки), які збереглися в межах міста і його околиць, а також 

штучними зеленими насадженнями (парками, лісозахисними смугами і т.п.). 

Зона позитивно впливає на стан навколишнього природного середовища і є 

показником екологічного благополуччя. Лише у межах забудованої частини 

міста площа паркових насаджень досягає 183,0 км
2
, а навколишнє зелене кільце 

з лісовими масивами Голосієва, Пущі – Водиці та  Дарниці становить біля 339,0  

км
2
. 
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4. Виробничий комплекс 
Таблиця 2 

Види економічної діяльності 

Кількість підприємств, од. за 

2015 р. 

загальна 
екологічно 

небезпечних 

1. Переробна промисловість  6830 - 

1.1 Виробництво транспортних засобів, н.в.і.у. 10 - 

1.2 виробництво гумових та пластмасових виробів 355 - 

1.3 виробництво машин та устаткування, н.в.і.у. 373 - 

1.4 виробництво електричного й електронного устатковання 

для автотранспортних засобів 3 
- 

1.5 інші галузі промисловості – - 

1.6 виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів 602 
- 

1.7 виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 315 - 

1.8 виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 319 - 

1.9 виробництво паперу та паперових виробів 195 - 

1.10 оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із 

соломки та рослин 334 

- 

2. Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 667 
- 

2.1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 667 
- 

3. Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 348 
- 

3.1 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 348 
- 

4. Будівництво 8453 - 

4.1 Будівництво 8453 - 

5. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 26668 
- 

5.1 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 26668 
- 

6. Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 3243 
- 

6.1наземний і трубопровідний транспорт 1188 - 

6.2 Пасажирський залізничний транспорт міжміського 

сполучення та вантажний залізничний транспорт 63 
- 

7. Операції з нерухомим майном 8010 - 

7.1 Операції з нерухомим майном 8010 - 

8. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 839 - 

8.1 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 839 - 

Усього 87380 - 
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5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів 

Таблиця 3 
№ 

з/п 

Назва екологічно небезпечного 

об’єкту 

Вид економічної 

діяльності 

Відомча належність 

(форма власності) 
Примітка 

1 2 3 4 5 

1 
Деснянська водопровідна станція 

ПАТ"АК"Київводоканал" 

Постачаня питної води 

до міських 

водопровідних мереж 

ПАТ "АК 

"Київводоканал" 

(колективна) 

- 

2 
Дніпровська водопровідна станція 

ПАТ"АК"Київводоканал" 

Постачаня питної води 

до міських 

водопровідних мереж 

ПАТ "АК 

"Київводоканал" 

(колективна) 

- 

3 ТЕЦ №6 ПАТ "Київенерго" 

Виробництво теплової 

та електричної енергії 

для потреб м.Києва 

ПАТ "Київенерго" 

(колективна) 
- 

4 ТЕЦ №5  ПАТ "Київенерго" 

Виробнрицтво та 

розподілення  

електроенергії, газу та 

води 

ПАТ "Київенерго" 

(колективна) 
- 

5 
Філія "Завод "Енергія" ПАТ 

”Київенерго” 

Термічне 

знешкодження твердих 

побутових та 

промислових відходів 

ПАТ "Київенерго" 

(колективна) 
- 

6 ПрАТ "Екостандарт" 

Виробництво теплової 

та електричної енергії 

для потреб м.Києва 

колектива власність - 
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Фотографії небезпечних об’єктів 
 

 

Малюнок 1 - ТЕЦ №5 ПАТ "Київенерго" 

Малюнок 2 - ТЕЦ №6 ПАТ "Київенерго" 
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6. Атмосферне повітря 

 

Динаміка викидів в атмосферне повітря 
Таблиця 4 

Показники 2013 рік 2014 рік 2015рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, 

що здійснюють викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, од. 370
1
 371

1
 367

1
 

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, 

поставлених на державний облік, од.  - - - 

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, 

що мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, од. - - - 

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел за суб’єктами 

підприємницької діяльності,  поставленими на облік, тис. т - - - 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел, тис. т 

у тому числі: 247,7 214,2 171,0 

 від стаціонарних джерел, тис. т 31,9 31,4 26,7 

 від пересувних джерел, тис. т 215,8 182,8 144,3 

 у тому числі від автомобільного транспорту, тис. т 205,9 171,9 133,6 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на км2, т 296,3 256,3 204,5 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на одну 

особу, кг 86,7 74,4 59,0 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на км2, т 38,1 37,6 31,9 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 11,2 10,9 9,2 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

пересувних джерел у розрахунку на км2, т 258,3 218,7 172,7 

 

Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин 

(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст 
Таблиця 5 

Забруднююча речовина Місто ГДК 
Середня 

концентрація 
Максимальна з 

разових концентрацій 
1 2 3 4 5 

Пил Київ 0.15 0.8 0.8 

Сірки діоксид Київ 0.05 0.4 0.1 

Вуглецю оксид Київ 3 0.6 4.4 

Азота діоксид Київ 0.04 3.5 3.6 

Азота оксид Київ 0.06 1.5 1.0 

Сірководень Київ 0.008 - 0.9 

Фенол Київ 0.003 0.7 0.8 

Фтористий водень Київ 0.005 0.6 0.9 
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Водень хлористий Київ 0.2 0.3 0.7 

Аміак Київ 0.04 0.2 0.3 

Формальдегід Київ 0.003 2.3 0.9 

бенз(а)-пірен Київ 0 - - 

Кадмій Київ 0.0003 0.0 0.3 

Залізо Київ 0.04 0.0 0.1 

Марганець Київ 0.001 0.0 0.1 

Мідь Київ 0.002 0.0 0.2 

Нікель Київ 0.001 0.0 0.2 

Свинець Київ 0.0003 0.1 0.4 

Хром (VI) Київ 0.0015 0.0 0.0 

Цинк Київ 0.05 0.0 0.0 

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
Таблиця 6 

Назва забруднюючої речовини 2013 рік 2014 рік 2015рік 

1 2 3 4 

1. Викиди забруднюючих речовин,       

 усього,  тис. т 247,7 214,2 171,0 
 у тому числі від:    
1.1. стаціонарних джерел: 31,9 31,4 26,7 
метали та їх сполуки 

0,0 0,0 0,0 
стійкі органічні забруднювачі 

0,0 0,0 0,0 
оксид вуглецю 2,5 2,1 2,1 
діоксид та інші сполуки сірки 11,3 9,9 6,5 
оксиди азоту 0,0 0,0 0,0 
речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок – 4,9 4,7 
леткі органічні сполуки 3,4 5,9 5,8 
1.2. пересувних  джерел: 

215,8 182,8 144,3 
сірчистий ангідрид 2,0 1,7 1,5 
оксиди азоту 20,7 17,7 15,3 
оксид вуглецю 162,6 137,2 107,0 
вуглеводні – – – 
леткі органічні сполуки 27,3 23,5 18,1 
речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок – – – 
у  тому числі від: 

1.2.1. автомобільного транспорту: 205,9 171,9 133,6 

сірчистий ангідрид 1,8 1,5 1,3 
оксиди азоту 18,0 14,9 12,5 
оксид вуглецю 158,1 132,2 102,1 
вуглеводні – – – 
леткі органічні сполуки 25,0 20,9 15,5 
речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок – – – 

2. Парникові гази 

  усього,  млн. т СО2 – екв. 
9,2 8,0 7,1 
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Фотографії найхарактерніших об’єктів 

 

 
 

Малюнок 3 - ПрАТ "Екостандарт" 

 

 
 

Малюнок 4 - ТЕЦ №6 ПАТ "Київенерго" 
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Малюнок 5 - Філія ”Завод ”Енергія” ПАТ ”Київенерго” 

 

 
 

Малюнок 7 - Філія ”Завод ”Енергія” ПАТ ”Київенерго” 
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Малюнок 6 - ТЕЦ №6 ПАТ ”Київенерго” 

 

 
 

Малюнок 8 - ТЕЦ №5 ПАТ ”Київенерго” 
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної 

діяльності 
Таблиця 8 

№ 
з/п 

Види економічної діяльності 
Обсяги викидів по регіону 

тис. т у % до підсумку 
1 2 3 4 

 Усі види економічної діяльності 
26694,1 100,0 

1 Сільське господарство, мисливство  

та лісове господарство 
  

1.1 Переробна промисловість 203,0 0,8 

1.2 у тому числі: – – 

1.3 виробництво харчових продуктів,  

напоїв та тютюнових виробів 6075,8 22,8 

1.4 оброблення деревини та виробництво, 

виробів з деревини, крім меблів   

1.5 целюлозно-паперове виробництво, 

видавнича діяльність 384,2 1,4 

1.6 хімічне виробництво 70,7 0,3 

1.7 виробництво гумових та 

пластмасових виробів 4,3 0,0 

1.8 виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції – 0,0 

1.9 виробництво машин та устаткування 12,6 0,0 

1.10 
виробництво електричного, 

електронного та оптичного 

устаткування 484,0 1,8 

1.11 виробництво транспортних засобів  

та устаткування – – 

1.12 інші галузі промисловості 29,0 0,1 

1.13 Виробництво та розподілення  

електроенергії, газу та води 18149,0 68,0 

1.14 Будівництво 1124,6 4,2 

1.15 
Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 13,5 0,1 

1.16 Діяльність транспорту та зв’язку 377,3 1,4 

1.17 

Надання  комунальних та 

індивідуальних послуг, діяльність у 

сфері культури  

та спорту 750,9 2,7 

1.18 Інші види економічної діяльності   
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7. Водні ресурси 

 

Характеристика річок 
Таблиця 9 

Назва 

Протяжність по 

території 

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 трубопро-

водів, що проходять 

через річку, од. 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ап
ір

н
и

х
 

к
ан

ал
із

ац
ій

н
и

х
 

к
о

л
ек

то
р

ів
, 
щ

о
 

п
ер

ет
и

н
аю

ть
 

в
о

д
н

и
й

 о
б

’є
к
т,

 о
д

. 

га
зо

- 

н
аф

то
- 

ам
іа

к
о

- 

п
р

о
д

у
к
то

- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Великі річки 

Канівське вдсх 

(р.Дніпро) 
31 1 1     3 

Усього 31 1 1 0 0 0 0 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 
Таблиця10 

Дозволи на спеціальне водокористування За роками 

2013 рік 2014  рік 2015 рік 

к
о

р
о

тк
о

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

д
о

в
го

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

к
о

р
о

тк
о

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

д
о

в
го

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

к
о

р
о

тк
о

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

д
о

в
го

ст
р
о
к
о
в
и

й
 

- у разі використання води водних об'єктів 

загальнодержавного значення 
24  93  89  

видано вперше 24 0 93 0 89 0 
анульовано* 0 0 0 0 0 0 
продовжено строк 0 0 0 0 0 0 
- у разі використання води водних об'єктів 

місцевого значення 
0 0 0 0 0 0 

видано вперше 0 0 0 0 0 0 
анульовано* 0 0 0 0 0 0 
продовжено строк 0 0 0 0 0 0 
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Водні об’єкти регіону 

Таблиця 11 

 Одиниця 

виміру 
Кількість Примітка 

Усього од. 422  
у тому числі:    

місцевого значення од. 269 з них 38 штучних 

водойм (в т.ч. 6 – 

технічних) 
з них передано в оренду водних об’єктів (їх ча-

стин) 
од. 0 - 

загальнодержавного значення од. 1 - 
з них передано в оренду ставків од.  0 - 

 

Динаміка водокористування 
Таблиця 12 

Показники Одиниця 

виміру 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 2 3 4 5 

Забрано води з природних джерел усього, в т. ч. млн. м
3 

644,7 615 592,5 

поверхневої млн. м
3
 601,6 576,2 558,7 

підземної млн. м
3
 43,7 38,9 33,7 

Забрано води з природ. джерел у розрах. на одну 

особу 

м
3
    

Використано свіжої води, усього млн. м
3
 580,8 554,7 544,4 

у тому числі на потреби:     

господарсько-питні  млн. м
3
 226 210,7 182,4 

виробничі  млн. м
3
 354,8 344 361,8 

сільськогосподарські  млн. м
3
 - 0,483 0,594 

зрошення млн. м
3
 0,032 0,026 0,11 

Використано свіжої води у розрахунку на одну 

особу 

м
3
    

Втрачено води при транспортуванні млн. м
3
 63,36 59,2 47,2 

Скинуто зворотних вод, усього, у тому числі: млн. м
3
 618,9 584,1 571,0 

у підземні горизонти млн. м
3
 -   

у накопичувачі  млн. м
3
 0,015 0,016  

на поля фільтрації (біологічна очистка) млн. м
3
    

у поверхневі водні об’єкти млн. м
3
 618,9 584,1 571,0 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні 

об’єкти,  

    

усього млн. м
3
 618,9 584,1 571,0 

з них:     

 нормативно очищених на очисних  спорудах, 

усього 

млн. м
3
 26,94 270,4 259,1 

у тому числі:      

на спорудах біологічного очищення млн. м
3
 297,3 270,4 259,0 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м
3
 0,015 0,006 0,003 

на спорудах механічного очищення млн. м
3
 26,92 0,002 0,121 
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 нормативно  чистих без очищення млн. м
3
 294,7 308,7 290,9 

 забруднених, усього млн. м
3
 297,3 4,9 20,96 

у тому числі:      

недостатньо очищених  млн. м
3
 297,3 0,184 - 

без очищення млн. м
3
 - 4,736 20,96 

 

 

Обсяги оборотної, повторної і послідовно використаної води
 

Таблиця 13 

Види економічної 

діяльності 

2013 рік 2014 рік 2015 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 

оборотної 

Усього по регіону 323,9 55 329,0 59 207,2 38 

у тому числі:       

виробничі 298,0 84 305,6 89 178,4 49 

питні і санітарно-

гігієнічні 

22,8 10 21,52 10 26,93 15 

 

Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами - 

забруднювачами поверхневих водних об’єктів 
Таблиця 14 

 

 

Назва 

водокористувача- 

забруднювача 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Об’єм 

скидання 

зворотних 

вод,  

млн. м
3 

Обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

т 

Об’єм 

скидан-

ня 

зворот-

них вод, 

млн. м
3 

Обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

т 

Об’єм 

скидан-

ня 

зворотн

их вод, 

млн. м
3 

Обсяг 

забруд-

нюючи

х 

речови

н т 

ПАТ «АК  

 «Київводоканал» 

297,3 1171,8 - - - - 

ТОВ «Єврореконструкція» - - 4,92 3 - - 

АТ «АК  «Київводоканал» - - - - 20,96 3188,7 

 

Характеристика та обсяги скидів забруднюючих речовин 

 з Бортницької станції аерації в р. Дніпро 
 

№ 

п/п 
Показник 

2014 р. 

 тон 

2015 р. 

 тон 

1 2 3 4 

1 Завислі речовини 2088,9 924,400 
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2 БСК5 1763,9 1519,000 

3 Хлориди 19250,1 17237,100 

4 Сульфати 8937,5 11024,200 

5 ХСК 11213,8 7985,800 

6 Фосфати 1227,05 1107,720 

7 Азот амонійний 2139,9 1849,600 

8 Нітрити 665,3 444,900 

9 Нітрати 8835,4 9070,700 

10 Залізо загальне 27,7 50,715 

11 СПАР 39,092 46,355 

12 Нафтопродукти 16,12 15,018 

 

Характеристика та обсяги скидів забруднюючих речовин 

Дніпровською водопровідною станцією Департаменту експлуатації водопровідного 

господарства в р. Дніпро  

 
 

Найменування забруднюючих 

речовин 

Фактична маса 

за 2015 р. 

(тон/рік) 

Фактична маса 

за 2014 р. 

(тон/рік) 

Кількість зворотних вод:  

за 2015 р. —  6152,020 тис.м
3
 

за 2014 р. —  6968,956 тис.м
3
 

11 Азот амонійний - 0,094 

22 Алюміній 0,125 0,537 

33. БСК5 2,583 0,888 

44. БСК20 6,211 3,900 

55. Завислі речовини 441,419 475,352 

66. Мінеральний склад - 9,174 

77. Нафтопродукти 0,061 0,033 

88. Нітрати 12,531 4,807 

99 Нітрити 0,050 0,144 

10 Сульфати 133,895 77,155 

111 Фосфати - 0,050 

112 Хлориди 1,167 9,857 

113 ХСК - 10,697 
 
 

Характеристика та обсяги скидів забруднюючих речовин Деснянською водопровідною 

станцією Департаменту експлуатації водопровідного господарства 

     в Русанівську протоку 
 

Найменування забруднюючих 

речовин 

Фактична маса  

за 2015 р. 

(тонн/рік) 

Фактична маса  

за 2014 р. 

(тонн/рік) 

Кількість зворотних вод: 

 за 2015 р. –  14809,503 тис.м
3
 

                                           за 2014 р. –  13190,384 тис.м
3 

11 Азот амонійний - - 
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22 Алюміній 0,113 1,745 

33 БСК5 0,544 2,298 

44 БСК20 2,838 2,070 

55 Завислі речовини 2747,287 2129,391 

66 Мінеральний склад - 227,037 

77 Нафтопродукти 0,121 0,003 

88 Нітрати 26,643 5,575 

99 Нітрити - 0,127 

110 Сульфати 342,189 157,048 

111 Фосфати 0,744 0,653 

112 Хлориди - 44,499 

110 ХСК - 39,448 
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Фотографії небезпечних об’єктів 

 

 
 

Малюнок 11 - Дніпровська водопровідна станція ПАТ "АК"Київводоканал". 

Лабараторія 

 
 

Малюнок 12 - Деснянська водопровідна станція  

ПАТ "АК"Київводоканал". Насосна станція 
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Малюнок 13 – Дніпровська водопровідна станція ПАТ "АК"Київводоканал". 

Насосний зал 

 

 
 

Малюнок 14 - Бортницька станція аерації ПАТ "АК"Київводоканал". 

Грабельне відділення 
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Малюнок 15 - Бортницька станція аерації ПАТ "АК"Київводоканал".  

Відвідний канал 

 

 

 

Малюнок 16 - Бортницька станція аерації ПАТ "АК"Київводоканал". 

Аеротенки 
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Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами 

у поверхневі водні об’єкти 
Таблиця 15 

 

Скидання забруднюючих 

речовин по регіону 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

тис. т
 

% до 

загально

го 

обсягу 

Обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

тис. т
 

% до 

загальн

ого 

обсягу 

Обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

тис. т
 

% до 

загаль

ного 

обсягу 

Скинуто забруднюючих. 

речовин, усього 

142,24 100 120,4 100 107,3 100 

Скинуто забруднюючих 

речовин,  з перевищенням 

нормативів гранично 

допустимого скидання 

1,17 0,82 0,003  3,19 3 
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Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів регіону за звітний  рік (в одиницях кратності 

відповідних ГДК) 
 

Таблиця 16 

Контрольні 

створи водного 

об’єкту 

господарсько-

побутового 

призначення 

Зав.реч 
SO4-

2 

Сух. 

залиш. 

Cl-

1 

NH4-

1 

БСК-

5 

NO3-

1 

NO2-

1 
Р/кисень 

Фосфат-

іони 
ХСК Fe Mn Нафт/прод 

р.Дніпро                             

897 км, нб 

Київської ГЕС, 

водозабір 

м.Києва   0,06 0,34 0,05 0,23 2,10 0,03 0,01 2,44 0,08 2,70 0,79 0,63 0,16 

р.Десна 

              3 км, 

деснянський 

водозабір 

м.Києва   0,05 0,27 0,08 0,21 1,20 0,03 0,01 2,55 0,03 1,85 0,58 0,60 0,16 

Контрольні 

створи водного 

об’єкту рибо-

господарського 

призначення 

Зав.реч 
SO4-

2 

Сух. 

залиш. 

Cl-

1 

NH4-

1 

БСК-

5 

NO3-

1 

NO2-

1 
Р/кисень 

Фосфат-

іони 
ХСК Fe Mn Нафт/прод 

Канівське 

водосховище                             

р.Дніпро 

             

  

870 км, м.Київ, 

гідропарк   0,06 0,35 0,08 0,21 1,90 0,03 0,01 2,45 0,08 1,97 0,23 0,60 0,16 

р.Дніпро 

              867 км, м.Київ,   0,06 0,34 0,08 0,08 1,90 0,03 0,01 2,45 0,08 1,97 0,23 0,60 0,16 
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південний ковш 

ТЕЦ-5 

р.Дніпро 

              855,5 км, 

м.Київ, 500 м 

вище скиду 

БСА   0,06 0,34 0,08 0,08 1,90 0,03 0,01 2,45 0,08 1,97 0,23 0,60 0,16 

р.Дніпро 

              854,5 км, 

м.Київ, 500 м 

нижче скиду 

БСА   0,10 0,39 0,11 0,45 2,02 0,44 0,45 2,08 0,33 2,00 0,23 0,60 0,16 
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Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 

 
Таблиця 17 

Назва водного об’єкту 

Кількість контрольних 

створів, в яких 

здійснювались 

вимірювання, од. 
Відібрано та 

проаналізовано 

проб води, од. 

Кількість 

показників, у 

тому числі 

забруднюючих 

речовин, що 

визначалися, 

од. 

Кількість 

випадків  та 

назва речовин з 

перевищенням 

ГДК за СанПін, 

од. 
усього 

з 

перевищенням 

ГДК 

1 2 3 4 5 6 

Київське водосховище 

р.Дніпро, 897 км, нб 

Київської ГЕС, водозабір 

м.Києва 

1 1 12 33 
5-БСК5; 8-ХСК, 

3-Fe, 1-Mn 

Канівське водосховище 

870 км, м.Київ, гідропарк 

867 км, м.Київ, 

південний ковш ТЕЦ-5 

855,5 км, м.Київ, 500 м 

вище скиду БСА 

854,5 км, м.Київ, 500 м 

нижче скиду БСА 

4 4 32 33 

7-БСК5; 9-ХСК;    

1-Mn, 5-NН4,  

1-РО4., 

Р.Десна  

3 км, деснянський 

водозабір м.Києва 

1 1 12 33 
3-БСК5; 8-ХСК, 

2-Fe 
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8. Земельні ресурси 

Структура земельного фонду регіону 
Таблиця 18 

Основні види земель 

та угідь 

      2011 рік        2012 рік         2013 рік         2014 рік        2015 рік 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальна територія   100  100  100  100 83,6 100 

у тому числі: - - - - - - - -   

1. Сільськогосподар-

ські угіддя 
- - - - - - - - 4,2 5 

з них: - - - - - - - -   

рілля - - - - - - - - 0,5 0,56 

перелоги - - - - - - - - - - 

багаторічні  

насадження 
- - - - - - - - 3,1 3,7 

сіножаті 

і пасовища 
- - - - - - - - 0,6 0,57 

2. Ліси і інші 

лісовкриті площі  
- - - - - - - - 35,3 42,2 

з них вкриті лісовою 

рослинністю 
- - - - - - - - -  

3. Забудовані землі - - - - - - - - 37,2 44,4 

4. Відкриті 

заболочені землі 
- - - - - - - - 0,1 0,01 

5. Відкриті землі без 

рослинного покриву 

або з незначним 

рослинним покривом 

(піски, яри, землі, 

зайняті зсувами, 

щебенем, галькою, 

голими скелями) 

- - - - - - - - - - 

6. Інші землі - - - - - - - - - - 

Усього земель (суша) - - - - - - - - - - 

Території, що 

покриті 

поверхневими  

водами 

- - - - - - - - 6,6 7,8 

 

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація 
Таблиця 19 

Землі       2011 рік        2012 рік        2013 рік        2014 рік        2015 рік 
1 2 3 4 5 6 

Порушені, тис. га  0 0 0 0 0 

% до загальної площі території 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Відпрацьовані, тис. га 0 0 0 0 0 

% до загальної площі території 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Рекультивовані, тис. га 0 0 0 0 0 

% до загальної площі території 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний  рік 
Таблиця 20 

Види земель Усього на початок року Проведено консервацію Потребують консервації 

тис. га % до зага-

льної 

площі 

території 

тис. га % до зага-льної 

площі території 

тис. га % до зага-

льної площі 

території 

1 2 3 4 5 6 7 

Консервація 

деградованих і 

малопродуктивних 

земель в м. Києві 

відсутня 

0 0.00 0 Консервація 

деградованих і 

малопродуктивних 

земель в м. Києві 

відсутня 

0 0.00 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів регіону 
 Таблиця 21  

 За роками 

     2011 рік      2012 рік   2013 рік   2014 рік        2015 рік 

Загальна площа встановлених 

водоохоронних зон водних об’єктів, га 

 

з них:  які внесено до державного 

земельного кадастру 

     

     

Загальна площа прибережних захисних 

смуг водних об’єктів, га 

 

з них: які внесено до державного 

земельного кадастру 

     

     

 

Поширеність деградаційних процесів 
Таблиця 22 

Види деградованих земель 

За роками 

2014 рік 2015 рік 

Площа 

земель, 

підданих 

впливу, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі регіону 

Площа 

земель, 

підданих 

впливу, 

 тис. га 

% від 

загальної 

площі 

регіону 

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) з 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  - - - - 

Землі, що піддані зсувам - - - - 
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Характеристика ґрунтів за вмістом  гумусу, азоту, фосфору та калію за 

результатами агрохімічної паспортизацією (раз на 5 років).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Таблиця 23 

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, % дуже 

низький 

< 1,1 

низький 

1,1-2,0 

середній 

2,1-3,0 

підвищений 

3,1-4,0 

високий 

4,1-5,0 

дуже 

високий 

> 5,0 

- - - - - - - 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Корнфілд) 
дуже 

низький 

< 100 

низький 

101,0-150,0 

середній 

151,0-200,0 

підвищений 

> 200 

- - - - - 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту 

дуже 

низький 

< 5 

низький 

5-8 

середній 

9-15 

підвищений 

16-30 

високий 

31-60 

дуже 

високий 

> 60 

- - - - - - - 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже 

низький 

< 20 

низький 

21-50 

середній 

51-100 

підвищений 

101-150 

високий 

151-200 

дуже 

високий 

> 200 

- - - - - - - 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже 

низький 

≤ 20 

низький 

21-40 

середній 

41-80 

підвищений 

81-120 

високий 

121-180 

дуже 

високий 

> 180 

- - - - - - - 

 

  

Землі над породами, що  здатні  до 

карстування,  

у тому числі під ________ од. карстопроявів 

- - - - 

Забруднені  землі (с/г угіддя), які не 

використовуються у с/г виробництві 

- - - - 

Землі, що перебувають у стані консервації - - - - 

Підтоплені землі - - - - 

Порушені землі - - - - 
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9. Лісові ресурси 
 

Лісовий фонд  регіону (станом на 01.01.2016 року) 
Таблиця 24 

№ 

з/п 

 Загальна 

площа, 

га 

Вкриті 

лісовою 

рослинністю, 

га 

Загальний 

запас 

деревини, 

тис. м
3
  

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

І Усього лісового фонду  (сума рядків 1+2) 31622 29039 10875,6 - 

1. Усього земель лісогосподарського 

призначення  

31622 29039 10875,6 - 

 у тому  числі:    - 

1.1 державних лісогосподарських 

підприємств 

- - - - 

1.2 комунальних лісогосподарських 

підприємств 

31622 29039 10875,6 - 

1.3 власників лісів - - - - 

1.4 не наданих у користування (землі запасу) - - - - 

2.*  Усього лісових ділянок, розташованих на 

землях іншого призначення 

- - - - 

 у тому  числі:    - 

2.1 державних підприємств - - - - 

2.2 комунальних підприємств - - - - 

2.3 приватних підприємства - - - - 

2.4 інших організацій та установ - - - - 

2.5 власників лісів - - - - 

2.6 не наданих у користування (землі запасу) - - - - 

3. Загальний запас деревини лісового фонду х х 10875,6 - 

4. Запас деревини у розрахунку на один 

гектар лісового фонду 

х х 0,344 - 

5. Площа лісів у розрахунку на одну особу х 0,01 х - 

6. Запас деревини у розрахунку на одну 

особу 

х х 3,7 - 

7. Лісистість (відношення покритої лісом 

площі до загальної площі регіону) 

х 34,4 х - 

 

Непридатні для використання  в сільському господарстві, деградовані і 

малопродуктивні землі, можливі для лісорозведення,  

станом на 01.01.2016 року 

Таблиця 25 
 Види деградованих і малопродуктивних земель  

яри еродовані 

балки 

крутосхили піски пустирі, 

галявини 

кар’єри 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальна площа, га 0 0 0 0 0 0 

у тому числі можливі для 

лісорозведення: 
      

посадка лісу 0 0 0 0 0 0 

посів лісу 0 0 0 0 0 0 
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Лісовий фонд  регіону в розрізі категорій земель 

 (станом на 01.01.2016 року) 
Таблиця 26 

№ 

з/п 

Міністер- 

ства, 

відомства 

(постійні 

лісокорис-

тувачі, 

власники 

лісів), інші 

 

Загальна 

площа, га  

Лісові землі, тис. га Нелісові землі, тис. га 

вкриті 

лісовою 

рослин-

ністю 

не вкриті лісовою 

рослинністю 

  
 усього 

лісо-

вих зе-

мель 

у тому числі 

сільськогосподарські 

угіддя 
інші 

нелі-

сові 

землі 

усього 

нелісо-

вих 

земель 
у

сь
о

го
 

у тому 

числі 

лісові 

куль-

тури 

незім-

кнуті 

лісові 

куль-

тури 

інші не 

вкриті 

лісовою 

рослин-

ністю 

усього 

не 

вкритих 

лісовою 

рослин-

ністю 

сіно- 

жаті 

ріл-

ля 

пасо-

вища 

ра-

зом 

с/г 

угідь 

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

І. Землі лісогосподарського призначення       

               

ІІ. Землі природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення       

               

ІІІ. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

      

               

ІV. Землі історико-культурного природно-заповідного  призначення       

               

V.   Інше       

               

 

Проведення рубок головного користування за 2015 рік 
Таблиця 27. На території міських лісів м. Києва (знаходяться на балансі комунальних 

підприємств лісопаркових господарств, які входять до складу КО «Київзеленбуд») рубки 

головного користування не проектуються та не проводяться.) 
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Лісовідновлення за 2015 рік 

(в розрізі державних органів влади) 
 Таблиця 28 

№ 

п.п. 

Органи державної влади, постійні 

лісокористувачі,, власники лісів 

лісовідновлення, га 

посадка 

лісу, га 

посів 

лісу, га 

природне 

поновлення 

лісу, га 

усього 

1 2 3 4 5 6 

1. Держлісагентство - - - - 

2.  Мінагрополітики - - - - 

3. Міноборони - - - - 

4. Мінприроди - - - - 

5. Ліси комунальної форми власності м. 

Києва (КО «Київзеленбуд» 

101 - 1 102 

 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) 

 за 215 рік  (в розрізі державних органів влади) 
 Таблиця 29 

№ 

з/п 

Органи 

державної влади, 

постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів,   

Створення нових  лісових насаджень, га  

лісорозведення,  га 

природне 

само 

заліснення 

земель, га 

усього 

створено 

нових 

лісів, га 

посадка, 

га  

посів, 

га 

у тому числі 

заліснення 

мало 

продуктивних 

земель, га 

заліснення 

ярів, 

балок, 

кар’єрів, 

га 

створення 

нових 

полезахисних 

лісових смуг, 

га 

заліснення 

інших 

земель, га 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Держлісагентство  - - - - - - - - 

1.1 ________лісгосп - - - - - - - - 

1.2  - - - - - - - - 

 Усього за 

Держлісагентство 
- - - - - - - - 

2 Мінагрополітики - - - - - - - - 

2.1 ________лісгосп - - - - - - - - 

2.2  - - - - - - - - 

 Усього за 

Мінагрополітики 
- - - - - - - - 

3 Міноборони - - - - - - - - 

4 Мінприроди - - - - - - - - 

5 Інші - - - - - - - - 
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Проведення лісогосподарських заходів, пов’язаних із 

вирубуванням деревини за 2015 рік 
 Таблиця 30 

Рік 
Загальна площа, 

га
 

Фактично 

зрубано, тис. м
3
 

Зрубано по господарствах 

хвойні твердолистяні м’яколистяні 

площа, 

га 

фактично зрубано, 

га/тис. м
3
 

площа, 

га 

фактично зрубано, 

га/тис. м
3
 

площа, 

га 

фактично зрубано, 

га/тис. м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства 

2013 4123 155,8 4076 4076/153,8 52 42/1,8 5,0 5,0/0,2 

2014 3571 139,9 3461 3461/137,6 82 82/1,5 28 28/0,8 

2015 3648 133,7 3559 3559/130,2 47 47/1,4 42 42/2,1 

у тому числі:1. Рубки догляду 

2013 308 13,2 289 289/12,9 10,2 10,2/0,1 8,5 8,5/0,2 

2014 456 19,0 456 456/19,0 - - - - 

2015 326 9,7 326 326/9,7 - - - - 

2. Лісовідновні рубки  

2013 18 2,6 18 18/2,6 - - - - 

2014 - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - 

3. Суцільні санітарні рубки 

2013 42 12,2 42 42/12,2 - - - - 

2014 105 26,6 105 105/26,6 - - - - 

2015 123 29,6 123 123/29,6 - - - - 
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Динаміка загибелі лісових культур, насаджень та незімкнутих лісових культур  

 
Таблиця 31 

 Держліс- 

агентство 

Мін- 

агропо- 

літики 

Мін- 

оборони 

Мін- 

природи 

Інші (ліси 

комунальної 

власності 

 м. Києва) 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1. усього загиблих 

лісових насаджень, га 

- - - - 240 240 

у тому числі від: - - - -   

пожеж - - - - 173 173 

несприятливих погодних 

умов 

- - - - 12 12 

хвороб та шкідників лісу - - - - 55 55 

господарської діяльності 

людини(забудова, ЛЕП. 

тощо) 

- - - - - - 

1.1. з них загиблих 

лісових культур, га 

- - - - 8 8 

у тому числі від: - - - -   

пожеж - - - - 7 7 

несприятливих погодних 

умов 

- - - - - - 

хвороб та шкідників лісу - - - - = = 

господарської діяльності 

людини(забудова, ЛЕП. 

тощо) 

- - - - = = 

Інше - - - - 1 1 

Розподіл загиблих 

лісових культур за роком 

створення 

-      

2011     - - 

2012     1 1 

2013     - - 

2014     - - 

2015     7 7 
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10. Надра 

 

Стан основних виявлених осередків і ділянок забруднення підземних вод у звітному році 
Таблиця 33 

 

№№ 

з/п 

№№ 

на 

карті 

Басейн 

підземних 

вод 

(БПВ-1) 

Річковий 

басейн 

(РБ) 

Одиниця 

адміністративно-

територіального 

поділу регіону 

Ділянка, 

осередок 

забруднення і 

його місце 

знаходження 

Дата 

виявлення 

ділянки, 

осередку 

Геологічний 

індекс 

забрудненого 

водоносного 

горизонту 

Захищеність 

водоносного 

горизонту 

(відповідно до 

карти 

захищеності) 

Тип 

забруднення 

Характеристика ділянок, осередків забруднення на 

дату виявлення 

Характеристика ділянок, осередків забруднення на 

звітний період 

Джерело 

забруднення 

Наявність режимної 

мережі (кількість та 

номери свердловин) 
Площа 

забруднення, 

км2 

Глибина 

залягання 

забрудненого 

водоносного 

горизонту 

(покрівля-

підошва), м 

Глибина 

визначення 

забруднення, 

м 

Основні 

забруднюючі 

компоненти, 

їх кількісний 

склад, мг/дм3 

Площа 

забруднення, 

км2 

Глибина 

проникнення 

забруднення, м 

Глибина 

випробування, 

м 

Основні 

забруднюючі 

компоненти, 

їх кількісний 

склад, мг/дм3 

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

 ДАБ р. Дніпро м. Київ              

Шламонакопичувачі ТЕЦ-5, Голосіївський район 1971 aH-PIII незахищений  н/в   0,01 
8-12 

9 

Хлориди  

400-800 

мг/дм3 

Шламонакопичувач 14 

Шламонакопичувачі ТЕЦ-6, Деснянський район 1981 aH-PIII —//—  н/в   0,09 
10-12 

11 
Сульфати  

20-485 мг/дм3 
—//— 3 

Територія заводу „Радикал”, Деснянський район 1970 aH-PIII —//—  н/в   0,9 
6-8 
7 

Ртуть (Hg) Забруднені ґрунти 
Режимна мережа 

зруйнована 

Полігон ТПВ №1, Голосіївський район 1986 П3-N1pl-hr —//—  н/в   1,2 
4-10 

3-7 

Мінералізація, 

органічні 

сполуки, 

Cu, Cr 

Побутові відходи 
Режимна мережа 

зруйнована 

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах 

одиниці адміністративно-територіального устрою 
0            

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах  
адміністративних районів 

0            

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах 

басейнів підземних вод 
0            

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах 
річкових басейнів 

0            



37 

 

Поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП) 
Таблиця 34 

№ з/п Вид  

(ЕГП) 

Площа поширення,  

км
2
 

Кількість проявів,  

шт. 

% ураженості регіону 

1 2 3 4 5 

1 Зсуви 5,55 108 0,009 

2 Підтоплення 12,0 10 0,020 

 

Родовища, що експлуатуються 
Таблиця 35 

№  

з/

п 

Кількість родовищ, сиро-

вина за напрямками 

використання 

Місцезнаходження об’єкта, назва 

родовища 

Площа, га Площа 

рекульти

вованих 

земель, 

га 

Обсяг накопичених 

порід, млн. т (м
3
) 

Можливість 

переведення 

відвалів, 

хво-

стосховищ у 

ранг 

техноген 

них родовищ 

всього розроб-

ляється 

родовища відвалі

в 

від

ва

ли 

хвостосховища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Горючі корисні копалини ( в м. Києві відсутні) 

ІІ. Металеві корисні копалини ( в м. Києві відсутні) 

ІІІ. Неметалеві корисні копалини: (пісок-підприємство не веде облік корисних копалин, що експлуатуються) 

1 Питна вода 1 м. Київ, Київське родовище прісних пит-

них підземних вод 

2 890 000,0 

- - - 

Бортницькі 

очисні 

споруди 

- 

  1.1 м. Київ, ділянка „Квазар” Київського 

родовища питних підземних вод 

 
- - - 

 
 

  1.2 м. Київ, ділянка „ПАТ „Дослідно-

механічний завод” Київського родовища 

питних підземних вод 

 

- - - 

 

 

  1.3 м. Київ, ділянка „ПАТ „Рошен” Ки-

ївського родовища питних підземних вод 

 
- - - 
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  1.4 м. Київ, ділянка „Оболонь” Київського 

родовища питних підземних вод 

 
- - - 

 
 

2 Мінеральна 

вода 

2.1 м. Київ, родовище мінеральних природ-

них столових вод заводу “Росинка”, вода 

“Софія Київська” 

6,0 

- - - 

Київська 

каналізація - 

  2.2 м. Київ, родовище мінеральних природних 

столових вод заводу „Орлан”, вода 

„Каліпсо” 

 

- - - 

  

  2.3 м. Київ, родовище мінеральних природних 

столових вод заводу ЗАТ „Оболонь”, вода 

„Оболонська” 

 

- - - 

  

 

Родовища підземних вод, що експлуатуються 
Таблиця 36 

№ 

з/п 

Об’єкт (родовище, ділянка, 

підприємство) 

Корисна копалина, 

одиниця виміру 

Балансові запаси Видобуток Втрати 

 - - - - - 
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11. Рослинний світ 

 

Види рослин та грибів, що охороняються 
Таблиця 37  

 2013 рік 2014 рік 2015рік 

Види рослин та грибів на території області, 

од. 
56 56 56 

% від загальної чисельності видів України - - - 
Види рослин та грибів, занесені до 

Червоної книги України, од. 
- - - 

Види рослин та грибів, занесені до додатків 

Конвенції про охорону дикої флори і фауни 

і природних середовищ існування в Європі, 

од. 

- - - 

Види рослин та грибів, занесені до додатків 

Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення 

(CITES), од. 

- - - 

 

 

Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення  

дикорослих рослин та грибів 
Таблиця 38 

Усього видів 

рослин та 

грибів, 

занесених до 

Червоної книги 

України, екз. 

Усього 

рослинних 

угруповань, 

занесених до 

Зеленої книги 

України, од. 

Кількість видів рослин та 

грибів, занесених до 

Червоної книги України, 

відтворено на територіях 

та об’єктах ПЗФ,  
назва (українська, 

латинська), екз./ га 

Кількість популяцій видів рослин та 

грибів, занесених до Червоної книги 

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

1 2 3 4 

18 56 18 0 

 

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

області (станом на 01.01.2016 року) 
Таблиця 39 

Назва виду 

(українська, 

латинська) 

Червона книга 

України 

Бернська 

конвенція 

CITES Європейський 

червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 

Rовила 

дніпровська 

+ - - - - 

Ситник 

бульбистий 

(Juncus bulbosus 

L.) 

+ - - - - 

Сальвінія плавуча 

(Salvinia natans ) 

+ - - - - 

Любка 

зеленоквіткова  

(Platanthera 

chlorantha (Cust.) 

Reichenb) 

+ - - - - 
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Любка дволиста 

(Platanthera bifolia 

(L.) Rich.) 

+ - - - - 

Зозулинець 

блощичний 

(Orchis coriophora 

L.) 

+ - - - - 

Неотіанта 

Каптурувата 

+ - - - - 

Коручка болотна  

(Epipactis palustris 

(L.) Crantz ) 

+ - - - - 

Коручка темно-

червона 

(Epipactis 

atrorubens ) 

+ - - - - 

Коручка 

чемерниковидна 

(Epipactis 

helleborine ) 

+ - - - - 

Зозулині сльози 

яйцевидні 

(Listera ovata ) 

+ - - - - 

Пальчатокорінник 

бузиновий 

(Dactylorhiza 

sambucina (L.) 

Soo) 

+ - - - - 

Водяний горіх 

плаваючий 

(Trapa natans L.) 

+ - - - - 

Билинець 

комарниковий 

(Gymnadenia 

conopsea ) 

+ - - - - 

Береза низька 

(Betula humilis 

Schrank) 

+ - - - - 

Відкасник 

осотовидний 

(Carlina cirsioides 

Klok.) 

+ - - - - 

Пальчатокорінник 

Фукса 

(Dactylorhiza 

fuchsii ) 

+ - - - - 

Лілія лісова 

(Lilium martagon ) 

+ - - - - 

Усього: 18 - - - - 

 

 

Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин 
 Таблиця 40 

Назва виду (українська, 

латинська) 

Занесення виду до 

карантинного списку 

Заходи із запобігання розповсюдженню 

виду 

- - - 
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12. Тваринний світ 

 

Види тваринного світу, що охороняються 

 
Таблиця 41  

 2013 рік 2014 рік 215 рік 
Види тварин, занесені до Червоної книги 

України, од. 

   

Види тварин, занесені до додатків 

Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення 

(CITES), од. 

   

Види тварин, занесені до додатків 

Конвенції про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в 

Європі (Бернської конвенції), од.  

   

Види, занесені до додатків Конвенції про 

збереження мігруючих видів диких тварин 

(Боннської конвенції, CMS), од. 

   

Види, що охороняються відповідно до 

Угоди про збереження афро-євразійських 

мігруючих водно-болотних птахів  

(AEWA), од. 

   

Види, що охороняються відповідно до 

Угоди про збереження популяцій 

європейських кажанів (EUROBATS), од. 

   

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.2016 року) 
                                                                                                                                            

Таблиця 42 
Назва виду 

(українська 

і 

латинська) 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 
CITES CMS AEWA EUROBATS 

Європейський 

червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 8  

…         

Усього         

 

 

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

останні три роки 
Таблиця 43 

Назва виду З'явились Зникли Причина 

1 2 3 4 

…    

 

 

Інформація про чужорідні види тварин (види-вселенці) 
Таблиця 44   

Назва виду (українська і латинська 

(наукова)) 
Результати досліджень, заходи контролю чисельності 

1 2 
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Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 

 
Таблиця 45 

Види мисливських тварин 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
1 2 3 4 

...    

 

Добування основних видів мисливських тварин (особин) 
 

Таблиця 46   

Добування основних видів мисливських тварин на території міста не 

відбуваєтсяь 

 

Динаміка вилову риби 
Таблиця 47 

Промисловий вилов риби в м. Києві не ведеться 

Кількість виявлених фактів браконьєрства 
Таблиця 48  

 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
Виявлено фактів браконьєрства, од. - - - 

 

 

Перелік наукових досліджень щодо стану дикої фауни і заходів, вжитих щодо 

охорони тваринного світу, у тому числі на виконання вимог міжнародних 

договорів України у галузі дикої фауни та рішень її керівних органів 

 
Таблиця 49 

Назва дослідження або заходу Виконавець/виконавці 

 

Основні досягнуті результати 
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13. Природно-заповідний фонд 
 

Розподіл земель об’єктів ПЗФ за угіддями 
 

Таблиця 50 

 

Розподіл лісових земель об’єктів ПЗФ за їх категоріями 

 
Таблиця 51 

 

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

(станом на 01.01. 2016  року) 
                                                                                                             Таблиця 52 

 

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

розташованих у межах території міста Києва 

станом на 01.01.2016 

 

№ 

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

Місце розташування  

території чи об`єкту 

ПЗФ 

Назва установи, 

підпрємства, 

організації, 

землекористувача 

(землевласника), у 

віданні якого 

знаходиться 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 «Голосіївський» Указ Президента України 

від 27.08.07 №794/2007              

Указ Президента України 

від 30.10.08 №976/2008 
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 Біличанський ліс  6462,62 Святошинський район КП  

«Святошинське ЛПГ» 

(без вилучення) 

Указ Президента України 

від 01.05.2014 № 446/2014 

«Про зміну меж 

національного природного 

парку «Голосіївський» 

  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 

загальнодержавного значення 1   1110,2 

      

1. Романівське болото 

пам`ятка природи 

ботанічна 30 Святошинський район Святошинське ЛПГ Постанова Р.М. УРСР від 

26.03.79р. №143 

  Разом пам`яток природних 

ботанічних 1 

  30       

  Всього пам`яток природи 

загальнодержавного значення 1   30 

      

1. Національний ботанічний сад ім. 

М.Гришка ботанічний сад 

  130,2 Печерський район НАН України ПостановаР.М. УРСР від 

22.07.83р.№311  

2. Ботанічний сад ім. І.Фоміна 

ботанічний сад 

  22,5 Шевченківський район Нац. університет ім. 

Т.Шевченка 

-“- 

3. Ботанічний сад  НАУ 

ботанічний сад 

  53 Голосіївський район Нац. аграрний 

університет 

ПостановаР.М. УРСР від 

13.02.89р.№53  

  Всього ботанічних садів 

загальнодержавного значення 3 

  205,7       

1. Сирецький 

дендропарк 

  6,5 Подільський район Агрофірма “Квіти 

України” 

ПостановаР.М. УРСР від 

22.07.83р.№311  

  Всього дендропарків 

загальнодержавного значення  1 

  6,5       

1. Київський зоопарк 

зоопарк 

  39,5 Шевченківський район Адміністрація 

зоопарку 

ПостановаР.М. УРСР від 

22.07.83р.№311  

  Всього зоопарків 

загальнодержавного значення 1 

  39,5       
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1. Володимирська гірка парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  16,9 Шевченківський район КП УЗН 

Шевченківського 

району 

ПостановаР.М. УРСР від 

29.01.60 №105  Рішення 

Київради від 17.02.94 №14 

2. Маріїнський парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  14,6 Печерський район КП УЗН Печерського 

р-ну 

ПостановаР.М. УРСР від 

29.01.60р.№105 Рішення 

Київради від 17.02.94р. 

№14 

3. Сирецький гай парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  194 Шевченківський, 

Подільський райони 

КП УЗН 

Шевченківського та 

Подільського р-н 

Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по ох. 

Природи від 26.07.72р. 

№22 Рішення Київради від 

17.02.94р. №14 

4. Парк “Нивки” (східна частина) парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  46,1 Шевченківський район КП УЗН 

Шевченківського 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 

мистецтва 

  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 

мистецтва 

  140,9 Голосіївський район КП УЗН 

Голосіївського району 

ПостановаР.М. УРСР від 

29.01.60р.№105  

7. Голосіївський ліс парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  769,23 Голосіївський район РЛП “Голосіївський” ПостановаР.М. УРСР від 

29.01.60р.№105 Рішення 

Київради від 17.02.94 №14 

та Указ Президента 

України від 30.10.08 

№976/2008 

8.  Святошинський лісопарк парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  240 Святошинський район Святошинське ЛПГ Постанова колегії 

Держкомітету УРСР по ох. 

Природи від 26.07.72р. 

№22 
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9. Пуща-Водицький лісопарк парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

  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 

загальнодержавного значення 9 

  1931,73       

  Всього територій та об`єктів ПЗФ 

загальнодержавного значення: 17   7849,15 

      

Території та об`єкти місцевого значення 

1. “Партизанська Слава” регіональний 

ландшафтний 

парк 

 115 Дарницький район КП УЗН Дарницького 

району 

Рішення Київради від 

17.02.1994 №14 

2. “Лиса Гора” регіональний 

ландшафтний 

парк 

 137,1 Голосіївський район КП УЗН 

Голосіївського району 

Рішення Київради від 

17.02.94р. №14 

3. “Дніпровські острови” регіональний 

ландшафтний 

парк 

 1214,99 Деснянський, 

Дніпровський, 

Дарницький р-ни 

ДКП “Плесо” Рішення Київради від 

23.12.04 №878/2288 

4. "Голосіївський" регіональний 

ландшафтний 

парк 

 1184,51 Голосіївський район КП "ЛПГ "Конча-

Заспа" 

Рішення Київради від 

20.02.95р. №45 

  Всього регіональних ландшафтних 

парків 

4  2651,6       

1. Рибне заказник лісовий 4 Дарницький район Дарницьке ЛПГ Спільне рішення 

виконкомів міської та 

обласної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

2. Березовий гай заказник лісовий 2 Деснянський район Дарницьке ЛПГ Спільне рішення 

виконкомів міської та 

обласної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 
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3. Біла діброва заказник лісовий 3 Деснянський район Деснянський район Спільне рішення 

виконкомів міської та 

обласної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

4. Межигірське заказник лісовий 5 Оболонський район Святошинське ЛПГ Спільне рішення 

виконкомів міської та 

обласної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

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

виконкомів міської та 

обласної Рад від 10.04.78р. 

№522/173 

6. “Межигірсько-Пуща-Водицький” заказник лісовий 1987 Оболонський КП “Святошинське 

ЛПГ” 

Рішення Київради від 

27.10.05 №255/3716 

  Разом заказників лісових 6  2007       

1  „Березовий гай” заказник іхтіологічний 31 Оболонський район ДКП “Плесо” Рішення Київради від 

17.02.94р. №14 

  Разом заказників іхтіологічних 1  31       

1 Лівий беріг оз. Конча заказник ландшафтний 80 Голосіївський район Київський держлісгосп Розп. Київської 

міськдержадміністрації 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 

Рішення 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 

Рішення Київради від 

06.10.2005р. №35/3499 та 

від 27.12.2007 №1532/4365 
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  Разом заказників ландшафтних 5  1321,2       

1 Бобровня  заказник загально 

зоологічний 

32 Деснянський район КП УЗН Деснянського 

району 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

2 Острови Козачий та Ольгин заказник загально 

зоологічний 

470 Голосіївський район Голосіївська РДА Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

3 Річка Любка  заказник загально 

зоологічний 

163 Святошинський район Святошинське ЛПГ Рішення Київради від 

24.10.02. № 96/256 

Рішення Київради від 

06.10.2005. № 35/3499 та 

від 27.12.2007 №1532/4365 

  Разом заказників загально-

зоологічних 3 

 665       

  Всього заказників місцевого 

значення 15  4024,2 

      

1. Юннатський 

дендропарк 

- 13,7 Подільський р-н Національний еколого-

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 природи ботанічна 

0,6 Шевченківський район КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

2. Бульвар Шевченка 

пам`ятка природи ботанічна 

3 Шевченківський район КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

3. Віковий дуб 

пам`ятка природи ботанічна 

 Печерський район вул.. 

Суворова 

КП УЗН Печерського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

4. Вікові дуби і липи 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район 

пров. Делегатський 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

5. Вікові дуби, липи та каштани 

пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район 

вул.. Вишгородська 

СТ “Троянда” Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 
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6. Вікова липа 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район  

вул.. Володимирська 

КП УЗН Ш 

евченківського району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72. 

№363 

7. Вікові дуби 

пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район вул. 

Вишгородська,51 

КП УЗН Подільського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

8 Вікові липи і каштани 

пам`ятка природи 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 природи ботанічна 

 Шевченківський район  

вул.. Володимирська 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

10. Віковий каштан 
пам`ятка природи ботанічна 

 Голосіївський район  

вул.. Китаївська 

КП УЗН 

Голосіївського району 

Рішення Київради 

 від 17.02.94р. №14 

11. Віковий дуб 
пам`ятка природи ботанічна 

 Голосіївський район  

вул.. Кащенка 

КП УЗН 

Голосіївського району 

Розпорядження КМДА 

від 14.10.97р. №1628 

12. Природний об”єкт цілини 

пам`ятка природи ботанічна 

0,5 Голосіївський район  

вул. 

Червонопрапорна,76 

КП УЗН 

Голосіївського району 

Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 

13. Вікові дерева софори японської 
пам`ятка природи ботанічна 

 Голосіївський район  

вул.. Китаївська,32 

Інститут садівництва 

УААН 

Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 

14. Вікові дуби 

пам`ятка природи ботанічна 

3 Голосіївський район 

Головна астрономічна 

обсерваторія НАНУ 

Головна астрономічна 

обсерваторія НАНУ 

Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 

15. Віковий дуб Крістера 
пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район вул. 

Осиповського,3 

КП УЗН Подільського 

району 

Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 

16. Ялиця Крістера 
пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район 

вул..Осиповського, 2-а 

КП УЗН Подільського 

району 

Розпорядження КМДА 

 від 14.10.97р. №1628 

17. Платан Кащенка 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район  

вул.Мельникова,36 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 

18. Віковий дуб “Бай-Бай” 
пам`ятка природи ботанічна 

 Оболонський район Святошинське ЛПГ Розпорядження КМДА 

 від 14.10.97р. №1628 

19. Колекція лісовода Вінтера 
пам`ятка природи ботанічна 

0,3 Оболонський район Святошинське ЛПГ Розпорядження КМДА  

від 14.10.97р. №1628 
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20. Група дерев ялини звичайної 

пам`ятка природи ботанічна 

 Святошинський район 

15 км. Житомирського 

шосе сад. діл. №52 

Сидоренко Г.І. Розпорядження КМДА 

 від 14.10.97р. №1628 

21. Лісове урочище Крістерів 
пам`ятка природи 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 природи 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 природи ботанічна 

 Голосіївський район 

Дачне л-во кв.51-2, 

кв.6-47,29 

РЛП “Голосіївський” Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 

25. Віковий дуб 
пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район з.п. 

“Рубежівський” 

КП УЗН Подільського 

р-у 

Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 

27. Вікове дерево груші 

пам`ятка природи ботанічна 

 Святошинський район 

вул.. Львівська,74 

КП УЗН 

Святошинського 

району 

Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 

28. Вікове дерево туї західної 

пам`ятка природи ботанічна 

 Святошинський район 

вул.. Львівська,72 

КП УЗН 

Святошинського 

району 

Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 

29 Вікове дерево ясена 
пам`ятка природи ботанічна 

 Печерський район вул.. 

Січневого повтання,29 

БУ-15 КЕВ 

Міноборони України 

Розпорядження КМДА 

 від 15.01.99р. №57 

30. Вікове дерево акації 
пам`ятка природи ботанічна 

 Святошинський район 

пр.Перемоги, 73-а 

ДП “Веркон ЖКП” Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 

31. Група вікових дерев дуба 
пам`ятка природи ботанічна 

 Голосіївський район 

ур. Теремки кв.34-13,19 

НДГ Інституту зоології 

НАН України 

Рішення Київради  

від 02.12.99р. №147/649 

32. Група вікових дерев береки 
пам`ятка природи ботанічна 

 Печерський район вул. 

Банкова,2 

КП УЗН Печерського 

району 

Рішення Київради  

від 02.12.99р. №147/649 

33. Вікове дерево клена-явора 
пам`ятка природи 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 природи 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 природи ботанічна 

 Дніпровський район 

парк “Перемога” 

КП УЗН Дніпровського 

району 

Рішення Київради 

 від 02.12.99р. №147/649 

37. Віковий велетенський екземпляр 

тополі чорної 
пам`ятка природи ботанічна 

 Дніпровський район 

Гідропарк 

КП УЗН Дніпровського 

району 

Рішення Київради  

від 02.12.99р. №147/649 
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39. Старий дубовий гай 

пам`ятка природи ботанічна 

0,3 Солом”янський район  

вул. Борщагівська,141 

КП УЗН 

Солом”янського 

району 

Рішення Київради від 

02.12.99р. №147/649 

40. Дуб-довгожитель 

пам`ятка природи ботанічна 

 Солом”янський район  

вул. Індустріальна, 2 

КП УЗН 

Солом”янського 

району 

Рішення Київради  

від 02.12.99р. №147/649 

41. Віковий дуб-красень 

пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район, 

вул. Вишгородська.39 

Інститут 

ендокринології АМН 

України 

Рішення Київради  

від 02.12.99р. №147/649 

42. Дендропарк ім. Ак. Богомольця 
пам`ятка природи 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 природи 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 природи ботанічна 

 Дарницький район 

Харківське шосе – вул. 

Вербицького  

КП УЗН Дарницького 

району 

Рішення Київради  

від 30.01.01р. №189/1166 

45. Група екзотичних дерев платана та 

смереки пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район 

вул. Хрещатик, 36 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення Київради 

 від 30.01.01р. №189/1166 

46. Багатовікове дерево дуба звичайного 

пам`ятка природи ботанічна 

 Подільський район вул. 

Вишгородська, 69 

Інститут 

ендокринології АМН 

України 

Рішення Київради 

 від 30.01.01р. №189/1166 

47. Дубовий гай з природною водоймою 

пам`ятка природи ботанічна 

1,8 Шевченківський район  

пр. Перемоги,86 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення Київради 

 від 30.01.01р. №189/1166 

48. Байкова гора 

пам`ятка природи ботанічна 

1,1 Солом”янський район  

узвіз Протасів Яр 

КП УЗН 

Солом”янського 

району 

Рішення Київради 

 від 30.01.01р. №189/1166 

49. Алея вікових дубів 

пам`ятка природи ботанічна 

0,1 Голосіївський р-н Музей народної 

архітетури та побуту 

України 

Рішення Київради 

 від 12.02.04 №22/1231 

50. Величавий дуб 
пам`ятка природи ботанічна 

 Святошинський р-н ВАТ “Веркон” Рішення Київради  

 від 12.02.04 №22/1231 

52. 
Партизанський дуб пам`ятка природи ботанічна  

вул. 

Червонопартизанська,1 
р-ну 

Рішення Київради 

 від 23.12.04* 

53. Віковий ясен у пров.Лабораторному 

пам`ятка природи ботанічна 

 Пров. Лабораторний, 

18 

Київська міська 

клін.лікарня №17 

Рішення Київради від 

23.12.04* 
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57. Сирецький дуб 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район 

вул.. Черкаська,11 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення Київради  

від 17.07.2008 №19/19 

58. Софіївські довгожителі 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район 

територія 

Національного 

заповідника "Софія 

Київська" 

Національний 

історико-культурний 

заповідник "Софія 

Київська" 

Рішення Київради  

від 17.07.2008 №19/19 

59. Велетень заплави 
пам`ятка природи ботанічна 

 Деснянський район    

вул.. О.Бальзака 

КП УЗН Деснянського 

району 

Рішення Київради  

від 17.07.2008 №19/19 

60. Гнілецька верба 
пам`ятка природи ботанічна 

 Деснянський район    

вул.. Деснянська 

КП УЗН Деснянського 

району 

Рішення Київради  

від 17.07.2008 №19/19 

61. Козацька верба 
пам`ятка природи ботанічна 

 Деснянський район    

вул.. Димитрова  

КП УЗН Деснянського 

району 

Рішення Київради  

від 17.07.2008 №19/19 

62 Фортечні ясени 
пам`ятка природи ботанічна 

 Печерський район    

пров. Лабораторний  

Київська міська 

клінічна лікарня №17 

Рішення Київради 

 від 17.07.2008 №19/19 

63 Татарський дуб 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

вул.. Нагірна,12 

КП УЗН 

Шевченківського 

району  

Рішення Київради  

від 23.04.2009 №326/1382 

64 Дуб Стеценка 

пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

вул. Саратовська,63 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення Київради  

від 23.04.2009 №326/1382 

65 Перунів дуб 

пам`ятка природи ботанічна 

 Солом"янський район, 

вул.. Курська,3 

КП УЗН 

Солом"янського 

району 

Рішення Київради  

від 23.04.2009 №326/1382 

66 Черешні Бурдзинського 
пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

просп.. Перемоги,32 

Київський зоологічний 

парк 

Рішення Київради  

від 23.04.2009 №326/1382 

67 Платан Стачинського 
пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

просп.. Перемоги,32 

Київський зоологічний 

парк 

Рішення Київради 

 від 23.04.2009 №326/1382 

68 Ясен Шарлеманя 
пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

просп.. Перемоги,32 

Київський зоологічний 

парк 

Рішення Київради 

 від 23.04.2009 №326/1382 

69 Тополі Бурдзинського 
пам`ятка природи ботанічна 

 Шевченківський район, 

просп.. Перемоги,32 

Київський зоологічний 

парк 

Рішення Київради  

від 23.04.2009 №326/1382 

70 Липа Феодосія Печерського 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул.. Січневого 

повстання, 25, корп. 25 

Свято-Печерська 

Києво-Печерська 

Лавра 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 
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71 Дуб Грюнвальда 
пам`ятка природи Ботанічна 

 Конча-Заспа, 27 км 

Столичного шосе 

Клінічний санаторій 

"Жовтень" 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

72 Чарівні дуби 
пам`ятка природи Ботанічна 

 Конча-Заспа, 27 км 

Столичного шосе 

Клінічний санаторій 

"Жовтень" 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

73 Дуби Фролькіса 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Вишгородська,67  Інститут геронтології 

АМН України 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

74 Каштан Воїнственського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Б. 

Хмельницького15/2 

Інститут зоології НАН 

України 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

75 Метасеквойя 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Лебедєва, 1 Інститут ботаніки НАН 

України 

Рішення Київради 

 від 27.11.2009 №713/2782 

76 Клени Яворницького 

пам`ятка природи Ботанічна 

 просп. Перемоги,73/1 КП "Ремонтно-

експлуатаційна 

організація – 10" 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

77 Дуби 6-го листопада 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Кобзарська, 25 КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради 

 від 27.11.2009 №713/2782 

78 Клен Казакова 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради 

 від 27.11.2009 №713/2782 

79 Дуби Козловського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради 

 від 27.11.2009 №713/2782 

80 Каштани Гришка 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

81 Липи Богуна 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

82 Платани Ліпського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

83 Бук Бурачинського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

84 Дуб Січових стрільців 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 9 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористу-

вання України 

(НУБіПУ) 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

85 Дуби генерала Тарнавського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 2-4 

НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

86 Дуби Петра Могили 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 19 

НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 
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87 Дуб Кирпоноса 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 1а 

НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

88 Дуб Якуніна 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 1а 

НУБіПУ Рішення Київради 

 від 27.11.2009 №713/2782 

89 Дуби Рильського 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 9 

НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

90 Дуб Вєтрова 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул.. Блакитного,8 НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

91 Велика липа Сироти 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Саперно-

Слобідська,22 

НУБіПУ Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

92 Святошин клен 

пам`ятка природи Ботанічна 

 просп. Перемоги, 117 КП УЗН 

Святошинського 

району 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

93 Ясен Феофіла 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Китаївська, 15/8 Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

94 Гінкго Пост-Волинське 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Новопольова, 97 Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

95 Дуб Гуналі 

пам`ятка природи Ботанічна 

 перетин вулиці 

Бестужева та провулку 

Бестужева 

КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

96 Дуб Красицького 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Кобзарська, 43 КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

97 Дуб Котова 
пам`ятка природи Ботанічна 

 провул. Золочівський, 

10 

КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

98 Дуб Янати 
пам`ятка природи Ботанічна 

 провул. Золочівський, 

4 

КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради  

від 27.11.2009 №713/2782 

99 Борщагівський дуб 
пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. 

Борщагівська,17/18 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради 

від 27.11.2009 №713/2782 

100 Шовковиці Шевченка та Стуса 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тімірязєвська, 1 НБС НАН України Рішення Київради         

  від 23.12.2010   

 № 415/5227 

101 Тополя метробудівська 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Німанська, 3-а КП "Київський 

метрополітен" 

Рішення Київради      

 від 23.12.2010       

 № 415/5227 
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102 Шевченків дуб 

пам`ятка природи Ботанічна 

 перетин вул. 

Вишгородської та 

Білицької 

КП УЗН Подільського 

району 

Рішення Київради     .     

від 23.12.2010      

№ 415/5227 

103 Груша Іващенко 

пам`ятка природи Ботанічна 

 просп. Науки, 16 Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради         

  від 23.12.2010     

  № 415/5227 

104 Дуб на синій воді 

пам`ятка природи Ботанічна 

 в межах ландшафтного 

заказника "Жуків 

острів" (на пн. Від 

дамби-по мосту через 

р. Віту, якою 

проходить дорога з вул. 

Лісничої у напрямку 

комплексу відпочинку 

"Поплавок" ) 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради       

 від 23.12.2010          

 № 415/5227 

105 Дуб Фролкіна 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Антонова, 2/32, 

корпус 3 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради        

від 23.12.2010      

№ 415/5227 

106 Дуб Хорунженко 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тропініна, 5-а гр. Заворотній А. І. Рішення Київради      

від 23.12.2010          

 № 415/5227 

107 Дуб Шурун 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Тираспольська, 2 Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради      

від 23.12.2010        

 № 415/5227 

108 Голосіївські метасеквойї 

пам`ятка природи Ботанічна 

 парк культури та 

відпочинку ім. М. 

Рильського 

КП УЗН 

Голосіївського району 

Рішення Київради      

від 23.12.2010    

№ 415/5227 

109 Шулявський дуб 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Індустріальна, 

10/37 

Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради       

від 23.12.2010      

№ 415/5227 

110 Дуб-хитрун 

пам`ятка природи Ботанічна 

 пров. Делегатський, 3/5 Київський еколого-

культурний центр 

Рішення Київради      

 від 23.12.2010         

 № 415/5227 

111 Шовковиця Шевченка 

пам`ятка природи Ботанічна 

 пров. Шевченка, 8-а у 

Шевченківському 

районі м. Києва 

Національний музей 

Тараса Шевченка 

  Рішення Київради          

від 01.12.2011   

 № 730/6966 
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112 Шовковиця Сковороди 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Григорія 

Сковороди, 2 у 

Подільському районі м. 

Києва 

Національний 

університет «Києво-

Могилянська 

Академія» 

Рішення Київради     

 від 01.12.2011  

 № 730/6966  

113 Дерева дерену Святослава 

Ярославича 

пам`ятка природи Ботанічна 

 територія 

Святоуспенської 

Києво-Печерської 

лаври у Печерському 

районі м. Києва  

Святоуспенська Києво-

Печерська лавра 

Рішення Київради     

 від 01.12.2011  

 № 730/6966  

114 Старий дуб 

пам`ятка природи 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 

115 Дуб Відун 

пам`ятка природи Ботанічна 

 територія 

регіонального 

ландшафтного парку 

«Лиса гора» 

Історико-архітектурна 

пам’ятка-музей 

«Київська фортеця» 

Рішення Київради    

 від 01.12.2011  

 № 730/6966 

116 Дуб Громашевського 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Амосова, 5 у 

Солом’янському районі 

м. Києва 

Київський інститут 

епідеміології та 

інфекційних 

захворювань ім. Л.В. 

Громашевського МОЗ 

України 

Рішення Київради  

 від 01.12.2011    

№ 730/6966  

117 Дуб на Сетомлі 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Танкова, 6 у 

Шевченківському 

районі м. Києва 

(територія парку 

«Нивки») 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення Київради   

 від 01.12.2011  

 № 730/6966  

118 Дуб Корольова 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Академіка Янгеля, 

14/1 у Солом’янському 

районі м. Києва 

НТУ «КПІ» Рішення Київради   

 від 01.12.2011   

 № 730/6966  

119 Гінкго Сікорського 

пам`ятка природи Ботанічна 

 просп. Перемоги, 37 у 

Солом’янському районі 

м. Києва 

НТУ «КПІ» Рішення Київради    

від 01.12.2011   

№ 730/6966 

120 Дуби Екзюпері 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Генерала 

Родимцева, 19 у 

Голосіївському районі 

м. Києва 

Національний 

університет біоресурсів 

та 

природокористування 

Рішення Київради       

 від 01.12.2011  

 № 730/6966  
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121 Дуб Вітовта 

пам`ятка природи Ботанічна 

 вул. Героїв Оборони, 

13 у Голосіївському 

районі м. Києва 

Національний 

університет біоресурсів 

та 

природокористування 

 Рішення Київради          

від 01.12.2011  

№ 730/6966 

122 Царський дуб 

пам`ятка природи Ботанічна 

 Перетин 2-ї лінії та вул. 

Гамарника в 

Оболонського району 

м. Києва 

КП УЗН Оболонського 

району 

Рішення Київради     

від 01.12.2011 

№ 730/6966  

123 Куренівські тополі пам`ятка природи   вул. Вишгородська, 6 

Середня 

загальноосвітня школа 

№ 8 

Рішення Київради    

від 21.02.2013                       

№ 15/9072  

124 Сосна Нестерова пам`ятка природи   

парк між будинком на 

вул. Малишка, 21 та 

тенісними кортами на 

вул. Малишка, 6 

КПУЗН Дніпровського 

району 

Рішення Київради   

від 21.02.2013                       

№ 15/9072  

125 Дуб Мозолевського пам`ятка природи   

 у лівому куті між              

вул. Осиповського та 

Вишгородською 

ВАТ "Агрофірма 

Троянда" 

Рішення Київради     

 від 21.02.2013                       

№ 15/9072  

126 Каштан Ковніра пам`ятка природи   

 поблизу стіни Свято-

Успенської Києво-

Печерської Лаври 

Свято-Успенська 

Києво-Печерська 

Лавра 

Рішення Київради    

 від 21.02.2013                       

№ 15/9072  

127 Дуби Слави пам`ятка природи   
 по вул. Полковника 

Потєхіна 

Національний 

природний парк 

"Голосіївський" 

Рішення Київради     

від 21.02.2013                       

№ 15/9072  

128 Дуби Рильського пам`ятка природи 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 

природний парк 

"Голосіївський" 

Рішення Київради  

 від 23.10.2013                       

№ 15/9729  

  Разом пам`яток природи ботанічних 121  16,45       

1. Святе цілюще джерело 
пам`ятка природи гідрологічна 

 Голосіївський район 

Голосіївське л-во  

РЛП “Голосіївський” Розпорядження КМДА 

 від 15.01.99р. №57 

2 Два водних джерела 
пам`ятка природи гідрологічна 

 Голосіївський район 

Ур. “Феофанія” 

ДЗГ “Феофанія” Розпорядження КМДА  

від 15.01.99р. №57 
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3 Верхнє озеро-ставок з Китаївського 

каскаду пам`ятка природи 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 природи гідрологічна 

 Солом”янський район  

парк “Відрадний” 

КП УЗН 

Солом”янського 

району 

Рішення Київради 

 від 02.12.99р. №147/649 

  разом пам`яток природи 

гідрологічних 
4  

0       

1 Природне русло р. Либідь 

пам`ятка природи комплексна 

0,3 Голосіївський р-н 

Солом”янський р-н 

Музей”Київська 

фортеця” КП УЗН 

Солом”янського  

Рішення Київради 

 від 23.12.04* 

2 Літописні гори 

пам`ятка природи комплексна 

3,9 Андріївський узвіз – 

Пейзажна алея- 

Гончарна 

КП УЗН Подільського 

р-ну 

Рішення прийняте* 

3 Замкова гора 

пам`ятка природи комплексна 

5,9 Андріївський узвіз, 

Гончари-Кожум»яки, 

Житній ринок, 

Фролівський монастир 

КП УЗН Подільського 

р-ну 

Рішення Київради  

від 15.03.07 №254/915 

4 Дніпрові кручі 

пам`ятка природи комплексна 

105,3 Вздовж Набережного 

шосе від Пішохідного 

мосту до мосту Патона 

КП УЗН Печерського 

району 

Рішення Київради  

від 15.03.07 № 254/915 

  разом пам`яток природи 

комплексних 4 

 115,4       

  Всього пам`яток природи місцевого 

значення 136  131,85 

      

1. Парк “Слава” парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 19,4 Печерський район пл.. 

Слави 

КП УЗН Печерського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №14 

2. Аскольдова Могила парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 23,5 Печерський район 

Паркова дорога 

КП УЗН Печерського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №15 

3. Березовий гай парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 7,8 Подільський район вул. 

Вишгородська,1 

КП УЗН Подільського 

р-ну 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №16 
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4. Кирилівський гай парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 34,5 Подільський район КП УЗН Подільського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №17 

5. Парк по вул.Кобзарській парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 7,3 Подільський район КП УЗН Подільського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №18 

6. Парк КПІ парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 13,5 Солом”янський район 

пр. Перемоги 

КП УЗН 

Солом”янського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №19 

7. Хрещатий парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 18,8 Печерський район 

Європейська площа 

КП УЗН Печерського 

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 

мистецтва 

 16,5 Святошинський район 

пр. Перемоги 

КП УЗН 

Святошинського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 № 21 

9. Ім.. Пушкіна парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 22 Шевченківський район 

пр. Перемоги 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 Рішення Київради 

від 17.02.94 №22 

10. Міський сад парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 10,5 Печерський район вул.. 

Грушевського 

КП УЗН Печерського 

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 

мистецтва 

 5,5 Шевченківський район  

вул. Володимирська 

КП УЗН 

Шевченківського 

району 

Рішення виконкому 

міськради від 20.03.72р. 

№363 

12. Наводницький парк парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 10,20 Набережне шосе КП УЗН Печерського 

р-ну 

Рішення прийняте * 
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13. Парк "Юність" парк-пам`ятка 

садово-паркового 

мистецтва 

 5,94 перетин вул. 

Картешвілі та просп. 

Леся Курбаса у 

Святошинському 

районі 

КП УЗН 

Святошинського 

району 

 Рішення Київради          

від 15.12.2011   

 № 851/7087  

  Всього парків-пам`яток садово-

паркового мистецтва місцевого 

значення 13 

 187,64       

  Всього територій та об`єктів ПЗФ 

місцевого значення: 169 

 9435,78       

  Всього територій та об`єктів ПЗФ 186  17284,93       
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Фотографії найхарактерніших об’єктів ПЗФ 

 

 
 

Малюнок  - Національний природній парк "Голосіївський" 

 

 
 

Малюнок  - Національний природній парк "Голосіївський" 
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Малюнок  – Пам'ятка природи загальнодержавного значення 

 "Романівске болото" 

 

 
 

Малюнок  - Ботанічний сад ім. Фоміна НАН України 
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Динаміка структури природно-заповідного фонду  
                                                                                                                                                                                                                                    Таблиця 53 

 

Розподіл земель об’єктів ПЗФ за землекористувачами, власниками землі 
Таблиця 54 
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14. Формування екологічної мережі 

 

Складові структурних елементів екологічної мережі 

в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону 

 
Таблиця 55 

№ 

з/п 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою регіону 

Загальна 

площа, 

тис. га 

Загальна 

площа 

екомережі, 

тис. га 

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

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

 

  



65 

 

15. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 
 

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 56    

№ 

з/п 

Показники 2013 рік 2014 рік 2015 

рік 

1 2 3 4 5 

 Утворено 976,0 1548,0 1610,3 

 Одержано від інших підприємств 1064,6 2052,9 2187,8 

 у тому числі з інших країн – – – 

 Спалено 146,4 150,3 255,4 

 у т.ч. з метою отримання енергії – 149,0 253,8 

 Використано (утилізовано) 1,3 13,2 0,6 

 Знешкоджено (знищено) 0,0 0,0 0,0 

 Направлено в сховища організованого складування (поховання) 105,1 317,7 360,7 

 Передано іншим підприємствам 1379,5 2085,5 2107,2 

 у тому числі іншим країнам 0,5 31,7 22,6 

 Направлено в місця неорганізованого складування за межі підприємств – – 4,8 

 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок – – – 

 Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого складування та на території 

підприємств 10038,6 11021,6 11280,1 

 

 Підприємства - основні накопичувачі промислових відходів 
(за даними статзвітності 1-нв) 

Таблиця 57  
№ 

з/п 

Назва підприємства Найменування 

відходу 

Клас 

небезпеки 

Накопичено 

відходів станом 

на початок 

звітного 

періоду, т 

Фактично 

утворилось відходів 

на підприємстві за 

_____ рік (звітний), 

т 

Накопичено 

відходів станом 

на кінець 

звітного року 

т 

Місце накопичення 

відходів 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Управління відходами 

Схеми санітарної очистки 
Таблиця 58 

№ 

з/п 

Найменування 

населеного пункту 

Або назва одиниці 

адміністративно-

територіального устрою 

регіону (район), для якої 

розроблено схему 

санітарної очистки 

Дата 

розроблена / 

затверджена 

схема 

санітарної 

очистки 

Кількість 

сміттєсортувальних 

станцій, 

од. 

Кількість 

сміттєпереробних 

підприємств,  

од. 

 

Кількість 

полігонів/сміттєзва

лищ побутових 

відходів,  

од. 

 

Кількість пунктів 

приймання/збирання небезпечних 

відходів у складі побутових або 

місць їх тимчасового розміщення 

до передачі спеціалізованим 

підприємствам 

За 

схемою 

Фактично За 

схемою 

Фактично За 

схемо

ю 

Фактично За 

схемою 

Фактично 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Київ Розпорядження 

КМДА від 

10.02.2014  

№ 193 

8 7 10(у т.ч. 

2 для 

лікарня 

лік 

відходів) 

1 

(завод 

«Енергія) 

ПАТ 

«Київенерг

о» 

6 2 - - 

 Всього  8 7 10 1 6 2   

 

 

Інфраструктура місць видалення відходів(МВВ) за критерієм екологічної безпеки 
Таблиця 59   

№ з/п Назва одиниці адміністративно-

територіального устрою регіону (район) 

Місць видалення 

відходів категорії Г – 

надзвичайно 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 

 категорії В - 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 

 категорії Б – помірно 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 

 категорії А – мало 

небезпечні 

 Діючих, 

од. 

 

Закритих, 

од. 

 

 Діючих, 

од. 

 

Закритих, 

од. 

 

 Діючих, 

од. 

 

Закритих, 

од. 

 

 Діючих, 

од. 

 

Закритих, 

од. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 м. Київ 0 0 3 0 1 0 5 0 

 Всього 0 0 3 0 1 0 5 0 
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Стан обліку та паспортизації  місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.2016  року)  

                            
 Таблиця 60   

№ 

з/

п 

Назва одиниці адміністративно-територіального 

устрою регіону (район) 

Кількість непаспортизованих 

МВВ, од. 

Кількість паспортизованих 

МВВ,  

од. 

Паспортизовано МВВ за звітний 

період, од. 

1 2 3 4 5 

 Київ - 9 9 

 Всього 3 9 9 

 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів  
Таблиця 61  

Назва одиниці 

адміністративно-

територіального устрою 

регіону (район) 

Пункти 

приймання/збирання 

зношених шин, од. 

 

Пункти 

приймання/збирання 

відходів електронного 

та електричного 

обладнання, од.  

 

Пункти приймання 

вторинної 

сировини, од. 

 

Пункти приймання 

транспортних засобів 

на утилізацію, од. 

 

Пункти та установки 

централізованого 

знешкодження медичних 

відходів, од. 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Всього - - - - - 
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Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на 

території регіону 
Таблиця 62  

Ліцензіат. 

Код ЄДРПОУ 

Юридична адреса Перелік 

робіт. код. 

Перелік відходів на поводження 

з якими видана ліцензія 

Дата 

видачі 

ліцензії 

Термін дії 

ліцензії 

ТОВ "ЕКО-

ПРОМ-СЕРВІС" 

37145431 

03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 

буд. 13А, приміщення 581. 

Фактична адреса: 

07361, Київська обл., 

Вишгородський р-н, с. 

НижчаДубечня, урочище 

Кружки, 1 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

2. Гальванічний шлам. 

3. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням ( у тому числі відпрацьовані індустріальні, моторні масла та 

їх суміші). 

4. Відході фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді 

рідини або шламів. 

5. Відходи упаковок та контейнерів. 

6. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

7. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті ( у 

т.ч. відпрацьовані люмінісцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

25.11.2010  Необмежени

й 

(наказ від 

12.10.2015  

№ 366) 

ПП "ВІВА-ОЙЛ" 

35369501 

02105, м. Київ, 

вул. Червоногвардійська, 5 

Фактична адреса: 

Київська обл., с. Требухів, вул. 

Кільцева Дорога, 1 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням ( у тому числі відпрацьовані індустріальні, моторні масла та 

їх суміші). 

02.11.2010 

 

Необмежени

й 

НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВ

О 

"ЕКОЛОГІЧНА 

ЛАБОРАТОРІЯ" 

У ФОРМІ ТОВ 

23158689 

02068, м. Київ, 

вул. Княжий Затон, 4, кв. 278 

Фактична адреса: 

м.Київ, вул. Бориспільська, 9 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

Утилізація 38.05 

1. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти 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 (ПХБ) - 

конденсатори, або забруднені компонентами, наведеному у дод. 2 до 

Положення (3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ) до такого ступеня, 

коли вони можуть мати небезпечні властивості. Відходи, що містять 

переважно не органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали 

та органічні матеріали. 

2. Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, 

наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у 

Зеленому переліку відходів, які містять сполуи, наведені у додатку 2 до 

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

25.11.2010 

 

Необмежени

й 

Наказ 

Мінприроди 

від 

27.10.2015 № 

402 
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ТОВ "ЦЕНТР 

ЕКОБЕЗПЕКИ 

ТА ГІГІЄНИ" 

33145752 

03039, м. Київ, 

провул. Червоноармійський, 14 

Перевезення 38.02 1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме відходи, що виникають у результаті 

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. 

02.11.2010 

 

Необмежени

й 

 

ВАТ 

"МЕРИДІАН" 

ім. С.П. 

Корольова 

14312973 

03124, м. Київ, 

вул. І. Лепсе, 8 

Зберігання 38.03 

Видалення 38.06 

1. Гальванічні шлами. 10.01.2011 

 

Необмежени

й 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КИЇВЕНЕРГО" 

00131305 

01001, м. Київ, площа Івана 

Франка,буд. 5 

Фактична адреса: 

-м. Київ, вул. Промислова, 4 

(ТЕЦ-4); 

-м. Київ, вул. Пухівська, 1А 

(ТЕЦ-6). 

Зберігання 38.03 

Видалення 38.06 

1. Шлами ванадійвмісні. 14.02.2011 

 

Необмежени

й 

Наказ від 

02.11.2015  

№ 425 

ТОВ "РОСУКР-

МЕТАЛ" 

35316638 

03115, м. Київ, 

пл. Святошинська, буд. 1. 

кім. 272  

Фактична адреса: 

Київська обл., смт. Ставище, 

Другий Радянський провулок, 18 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів (цілі чи розламані); 

2. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять такі 

компоненти як акумуляторні батареї або інші батареї. 

04.04.2011 

 

Необмежени

й 

ТОВ "СІ БУД 

СІСТЕМ" 

36088514 

03110, м. Київ, просп. 

Червонозоряний, буд. 57 

Фактична адреса: 

-Чернівецька обл., м. Кіцмань, 

вул. Механізаторів, буд. 16; 

-Дніпропетровська обл., м. 

Дніпродзержинськ, вул. 

Чайковсього, буд. 3. 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відходи розчинів кислот чи основ (осад); 

2. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів; 

3. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використанням за призначенням; 

4. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 

5. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші); 

6. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 

7. Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір’я, пісок, 

відпрацьовані фільтри; 

8. Відходи виробництва одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи; 

9. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

29.04.2011 

 

Необмежени

й 
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компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, 

скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло; 

10. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, 

зазначених у Зеленому переліку відходів; 

11. Відходи галогенованих органічних розчинників; 

12. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; 

13. Відходи азбесту (пил та волокна); 

14. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ; 

15. Шлаки з високим вмістом сірки та важких металів; 

16. Гальванічний шлам; 

17. Відходи, що містять як складові або забруднювачі берилій; сполуки 

берилію, за винятком відходів металів у кусковій (масивній) формі 

(перевезення); 

18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності; 

19. Відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з-під пестицидів та 

агрохімікатів); 

20. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

креозотом (вугільна смола). 

ТОВ 

"ДЕМІКОН" 

30176835 

03142, м. Київ, вул. Академіка 

Кримського, 27 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

14.06.2011 

 

Необмежени

й 

РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА СКП 

«КИЇВСЬКИЙ 

КРЕМАТОРІЙ»  

05416768 

03.039, м. Київ, вул. Байкова, 

буд. 16 

Перевезення 38.02 

Знешкодження 

38.07 

1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

04.07.2011 

 

Необмежени

й 

Наказ від 

06.07.2016 № 

250 

ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВ

О 

«НАЦІОНАЛЬН

А АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕР

УЮЧА 

КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ

» 

24584661 

01032, м. Київ, 

вул. Назарівська, 3 

Фактична адреса: 

- Миколаївська обл., м. 

Южноукраїнськ, ВП «Южно-

Українська АЕС»; 

- Запорізька обл., м. Енергодар, 

ВП «Запорізька АЕС»; 

- Хмельницька обл., м. Нетішин, 

ВП «Хмельницька АЕС»; 

- Запорізька обл., м. Енергодар, 

ВП «Атоменергомаш»; 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Утилізація 38.05 

Видалення 38.06 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші (збирання, перевезення, зберігання) (видалення, утилізація - на 

Хмельницькій АЕС); 

2.  Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані 

(збирання, перевезення; зберігання); 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) 

(збирання, перевезення; зберігання); 

4. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів,що містять  

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до 

Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих 

26.07.2011 

 

Необмежени

й 

Наказ № 458 

від 

02.12.2015 



71 

 

- Рівненська обл., м. 

Кузнецовськ, ВП «Складське 

господарство»; 

- Рівненська обл., м. 

Кузнецовськ, ВП «Рівненська 

АЕС». 

 

трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (ПХБ) – 

конденсатори, або забруднені компоненти, наведеними у додатку 2 до 

Положення (3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, 

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

(збирання, перевезення, зберігання –  на Запорізькій АЕС); 

5. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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 (збирання, зберігання 

–  на Южно – Українській АЕС); 

6. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, 

перевезення, зберігання – на Южно – Українській АЕС; Рівненській АЕС; 

ВП «Складське господарство»); 

7. Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи 

матеріалів для обробки фотоматеріалів (збирання, зберігання – на Южно – 

Українській АЕС); 

8. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами 

(ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими 

полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або 

більше (6) (збирання, зберігання – на Южно – Українській АЕС). 

ТОВ «АРОФЕЛ 

СЕМІКОР» 

31065529 

03680, м. Київ, 

пр-т. Академіка Глушкова, 42 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

1. Відходи розчинів кислот чи основ. 26.07.2011 

 

Необмежени

й 

ТОВ «ІМП - 

ЛОГІСТИКА  

УКРАЇНА» 

35296114 

02094, м. Київ, вул. Віскозна, 

буд. 8 

Зберігання 38.03 1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів. 

26.07.2011 

 

Необмежени

й 

КОМУНАЛЬНА 

АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНА 

СЛУЖБА 

«КИЇВСЬКА 

СЛУЖБА 

ПОРЯТУНКУ» 

33153784 

04074, м. Київ, 

вул. Вишгородська, 21 

Збирання 38.01 1. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням; 

2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі берилій та сполуки 

берилію. 

26.07.2011 

 

Необмежени

й 

ТОВ 

«ЕКОПРОВАЙД

» 

35945942 

04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 

21 

Фактична адреса: 

09170, Київська обл., 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1.  Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи забруднені нафтопродуктами – забруднені пісок, папір, 

деревина, ґрунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри); 

16.09.2011 

 

Необмежени

й 

Наказ від 

26.09.2016 № 
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Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, 

вул. Миру, 1А 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 

4. Відходи поверхневої обробки металів і сплавів; 

5. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, ліків, оліфи; 

6. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі як акумуляторні батареї та інші батареї; 

7. Відходи розчинів кислот чи основ; 

8. Гальванічний шлам; 

9. Відходи, речовин або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХД; 

10. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів; 

11. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, відходи, 

що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду 

за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт; 

12. Відходи, які складаються або містять хімічні речовин, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (за 

винятком непридатних пестицидів та гербіцидів); 

13. Відходи упаковок та контейнерів. 

362 

ТОВ «АВС-

ТРАНС» 

30963752 

04128, м. Київ, вул. Академіка 

Туполєва, буд. 23 

Перевезення 38.02 1. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням. 

16.09.2011 

 

Необмежени

й 

ТОВ 

«НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВ

О «ЕКОСВІТ» 

37727460 

01135, м. Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 3 

Фактична адреса: 

м.Кіровоград, вул. Аджамська, 29 

Н 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір’я, тирса, 

пісок, папір, відпрацьовані фільтри); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 

3. Шлами бензину, що містять свинець; 

4. Гальванічний шлам; 

5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 

6. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ; 

7. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї; 

8. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; 

23.12.2011 

 

Необмежени

й 

Наказ 

Мінприроди  

від 

06.09.2016  

№ 327 
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9. Відходи розчинів кислот чи основ; 

10. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів; 

11. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності; 

13. Відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з під пестицидів та 

агрохімікатів); 

14. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи; 

15. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас; 

16. Відходи азбесту (пил та волокна). 

ТОВ «ВІА-ОЙЛ» 

37728925 

04050, м. Київ, 

вул. Мельникова, буд. 12 

Фактична адреса: 

Київська обл, Броварський р-н, с. 

Требухів, вул. Кільцева дорога, 

буд. 1 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір’я, пісок, 

папір, ґрунт, деревина, відпрацьовані фільтри); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

19.01.2012 

 

Необмежени

й 

 

ТОВ 

«ЕКОІНВЕСТ 

КО» 

38077352 

03141, м. Київ, вул. 

Солом’янська, буд. 28, кв. 122 

Фактична адреса: 

Київська обл., Бориспільський р-

н, с. Щасливе, вул. Леніна, 17-а 

(склад № 1-4, літ. Б-1) 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи, забруднені нафтопродуктами - промаслені пісок, папір, 

деревина, ґрунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 

4. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи; 

5. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї; 

6. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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; 

7. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності; 

8. Відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з під пестицидів). 

16.03.2012 

 

Необмежени

й 

 

ТОВ «ПРІСТА 04070, м. Київ, Збирання 38.01 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 04.04.2012 Необмежени
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РІСАЙКЛІНГ - 

УКРАЇНА» 

37825753 

вул. Набережно – Хрещатицька, 

буд. 10А 

Фактична адреса: 

Миколаївська обл., с. Горохівка, 

вул. Залізнична, 5. 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Утилізація 38.05 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

 

 й 

 

ТОВ «УТІЛІС 

ІННОТЕХ» 

37642215 

03048, м. Київ, вул. Івана Пулюя, 

буд. 5 

Фактична адреса: 

Київська обл., Бориспільський р-

н, с. Щасливе, вул. Леніна, буд. 

17-А 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи, забруднені нафтопродуктами - промаслені пісок, папір, 

тирса, ґрунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); 

4. Відходи і брухт електронних та електричних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї; 

5. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

6. Шлаки. що містять мідь, цинк; 

7. Відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований 

електроліт); 

8. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації, або мають прострочений термін придатності; 

9. Відходи азбесту (пил та волокна); 

10. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у 

т.ч. відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів); 

11. Відпрацьовані каталізатори; 

12. Відходи гальванічного виробництва та осади очисних споруд (у т.ч. 

гальванічний шлам); 

13. Відходи одержання і застосування фармацевтичних препаратів, 

фармацевтичні препарати, які мають прострочений термін 

 придатності; 

14. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у 

результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної  

практики і досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні 

дослідницьких робіт; 

15. Відходи упаковок  та контейнерів забруднені (в т.ч. тара з під пестицидів 

та агрохімікатів); 

16. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для 

просочування деревини (у т.ч. залізничні шпали). 

18.04.2012 

 

Необмежени

й 

ПП 

«ЕКОЛОГІЧНЕ 

03151, м. Київ, вул. Очаківська, 

буд. 5/6 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів. 

08.06.2012 

 

Необмежени

й 
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ВІДНОВЛЕННЯ 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА

» 

36185536 

Фактична адреса: 

1)09352, Київська обл., 

Володарський р-н, с. Матвіїха, 

вул. Лип’янко, 1; 

2) 07300, Київська обл., м. 

Вишгород, вул. Шлюзова, 4 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

Знешкодження 

38.07 

2. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї. 

3. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені. 

4. Гальванічний шлам. 

5. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

6. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

 

ТОВ 

«ЕКОЛОГІЧНІ 

ПЕРЕРОБНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

(37797799) 

04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 

20, оф. 218 

Фактична адреса: 

м.Львів, вул. Збиральна, 14 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Знешкодження 

38.07 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші); 

2. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів; 

3. Клінічні  та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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; 

4. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

20.11.2012 Необмежени

й 

ТОВ "ІМАР" 

(32154593) 

03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 

буд. 11 кімната 27 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

2. Відходи розчинів кислот чи основ. 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані дюмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

4. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів. 

5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

6. Відходи які складаються та містять хімічні речовини, що не відповідають 

специфікації, або мають прострочений термін придатності. 

7. Відходи і брухт електричних 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 містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких 

можуть входити металеві і органічні матеріали. 

11. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 

28.12.2012 Необмежени

й 
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12. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. використана тара з-

під пестицидів та гербіцидів). 

ТОВ "ТАРКОМ 

ЕКОСЕРВІС" 

(38234621) 

04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 

10-А 

Фактична адреса: 

Київська обл.,  

м. Обухів, вул. Промислова, 14-а 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Утилізація 38.05 

1. Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму (збирання, 

зберігання, утилізація, перевезення); 

2. Відпрацьовані нафтопродукти не придатні для використання за 

призначенням (у т.ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами - забруднені пісок, папір, 

деревина, грунт, ганчір"я, відпрацьованіфільтри; 

3. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів (збирання, зберігання, 

утилізація, перевезення); 

4. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ, полі хлорованими терфенілами (ПХТ), полізло-рованими нафталанами 

(ПХН) або полі бромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими 

полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або 

більше (6) (тільки упаковка/тара) (збирання, зберігання, утилізація, 

перевезення); 

5. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів (збирання, зберігання, утилізація, перевезення); 

6. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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 (збирання, зберігання, 

утилізація, перевезення); 

7. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для 

просочування деревини (у т.ч. залізничні шпали). 

8. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи (збирання, зберігання, утилізація, 

перевезення); 

9. Відходи упаковок та контейнерів  (у т.ч. тара з-під пестицидів та 

агрохімікатів). 

10. Відпрацьоване активоване вугілля (збирання, зберігання, утилізація, 

перевезення); 

11. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності 

(збирання, зберігання, утилізація, перевезення); 

12. Відходи розчинів кислот чи основ (збирання, зберігання, перевезення); 

13. Несортовані відпрацьовані батареї (збирання, зберігання, перевезення); 

14. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (4), що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до 

04.03.2013 Необмежени

й 
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Жовтого переліку відходів, скло від електронно-променевих трубок або 

інше активоване скло. (збирання, зберігання, перевезення); 

15. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламан 

(збирання, зберігання, перевезення); 

16. Відходи рідких теплоносіїв (збирання, зберігання, перевезення); 

17. Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді 

рідин (збирання, зберігання, перевезення); 

18. Відходи негалогенованих органічних розчинників(збирання, зберігання, 

перевезення); 

19. Відходи, які містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті 

(у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні та ртутні лампи). (збирання, зберігання, 

перевезення); 

20. Гальванічний шлам.(збирання, зберігання, перевезення); 

ТОВ "СП 

Екометал" 

(23721044) 

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 

буд. 3 

Фактична адреса: 

Київська обл., м. Бровари, вул. 

Кутузова, буд. 135. 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

1. Сполуки міді, у тому числі шлаки, що містять мідь. 

2. Відпрацьовані каталізатори. 

04.03.2013 Необмежени

й 

ТОВ "МІДАС-

КОМПАНІЯ" 

(35001301) 

03150, м. Київ, вул. Горького, 

буд. 95 

Фактична адреса: 

Житомирська обл., м. Баранівка, 

вул. І.Франка, 104-а 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, 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 - конденсатори. 

2. Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за 

призначенням (у т.ч.  відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. Відходи, забруднені нафтопродуктами - забруднені пісок, папір, 

деревина, грунт, ганчір"я, відпрацьовані фільтри). 

 

3. Відходи, які складаютьсчя або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

4. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки в кількості, 

достатній для виявленнянебезпечних властивостей (у т.ч. з-під  пестицидів, 

гербіцидів та агрохімікатів). 

5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи, термометри та прилади, що містять 

ртуть). 

07.02.2013 Необмежени

й 

МАЛЕ 

ПІДПРИЄМСТВ

О У ФОРМІ 

ТОВ  

"СОЛЯРІС" 

04073, м. Київ, вул. Скляренка, 

буд. 15 

Фактична адреса: 

Київська обл., м. Вишгород, вул. 

Шолуденка, 1-Д 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

27.03.2013 Необмежени

й 
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(13685821) 3. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

4. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

5. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів  що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, 

скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 

6. Відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований 

електроліт).  

7. Гальванічний шлам. 

8. Відпрацьовані каталізатори. 

ТОВ 

"КИЙГРАНД" 

(38451127) 

03035, м. Київ, площа 

Солом'янська, буд. 2, оф. 501 

Фактична адреса: 

21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 

буд. 19 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Утилізація 38.05 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

2. Відходи речовин або виробів, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ  (збирання, перевезення, зберігання, оброблення). 

3. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням (збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення). 

15.04.2013 Необмежени

й 

ТОВ 

"Укрбіоекологія" 

(34617039) 

03061, м. Київ, вул. Пост-

Волинська,  

буд. 3 

Фактична адреса: 

м.Київ, бульв.  Івана Лепсе, 6. 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

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 електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї. 

15.04.2013 Необмежени

й 

ТОВ "ТИТАН-7" 

(33634755) 

02090, м. Київ, вул. Сновська, 

буд. 20 

Фактична адреса: 

Київська обл., Вишгородський р-

н, с. Нові Петрівці, пров. 1-го 

Травня, 23 

Збирання 38.01 

Оброблення 38.04 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у т. ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

15.05.2013 Необмежени

й 

ПАТ 

"СУДНОПЛАВН

А КОМПАНІЯ 

"УКРРІЧФЛОТ" 

(00017733) 

04071, м. Київ, вул. Електриків, 

буд. 8 

Фактична адреса: 

-м.Миколаїв, Заводський р-н, 

вул. Проекна, 1; 

-м.Херсон, Комсомольський р-н, 

площа, Одеська, 6. 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

15.05.2013 Необмежени

й 

ТОВ  "ЕКО 

ПАС" 

(19250627) 

02206, м. Київ, вул. М. Раскової, 

буд. 19, кім. 1117 

Фактична адреса: 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Гальванічний шлам. 

2. Розчини після травлення металів. 

3. Відпрацьовані травильні розчини, що містять мідь. 

12.07.2013 Необмежени

й 
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Чернігівська обл., смт. Варва, 

вул. Миру, 11-А 

4. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

5. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

6. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

7. Відходи розчинів кислот чи основ. 

Публічне  

акціонерне 

товариство  

"УКРНАФТА" 

(00135390) 

04053, м. Київ, провулок 

Несторівський, буд. 3-5 

Фактична адреса: 

-Чернігівська обл., Варвинський 

р-н, с. Гнідинці, вул. Лісова, 1; 

-Івано-Франківська обл., с. 

Яворів, вул. Шевченка, 72; 

-Полтавська обл., с. Качаново, 

вул. Промислова, 1; 

-Сумська обл., м. Охтирка, вул. 

Транспортна, 1. 

-Львівська обл., м. Борислав, вул. 

Потік, 5, НГВУ 

«Бориславнафтогаз» 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Утилізація 38.05 

Видалення 38.06 

Знешкодження 

38.07 

Захоронення 38.08 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у т. ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, 

тирса, грунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри, нафтошлами. 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

12.07.2013 Необмежени

й 

ТОВ "ІН ЕКО" 

(38454023) 

01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 37, оф. 6 

Фактична адреса: 

Івано-Франківська обл., с. 

Черемошна 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене грунт, 

ганчір’я, пісок, деревина, відпрацьовані фільтри. 

2. 1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, 

тирса, грунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 

3. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 

4. Шлами бензину. 

5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

6. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

7. Відходи пневматичних шин. 

8. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням. 

12.07.2013 Необмежени

й 
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9. Клінічні  та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

10. Відходи розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт). 

11. Відходи упаковок та контейнерів (у т. ч. тара з-під пестицидів та 

гербіцидів). 

12. Гальванічний шлам. 

13. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні або інші батареї, ртутні вмикачі, скло від 

електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 

14. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

15. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

16. Відпрацьовані каталізатори. 

17. Розчини після травлення металів. 

18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

19. Відходи  поверхневої обробки металів і пластмас. 

20. Шлами бензину, що містять свинець. 

21. Відпрацьоване активоване вугілля. 

ВИРОБНИЧИЙ 

КООПЕРАТИВ  

"ФІРМА АРКА" 

(21561915) 

02094, м. Київ, вул. Крвківська, 

буд. 28-Б 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

2. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами 

(ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими 

полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або 

більше. 

3. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

22.08.2013 Необмежени

й 

ТОВ 

"ЮРЛИЦО" 

(38234176) 

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 

буд. 37, оф. 26 

Фактична адреса: 

Київська обл., Вишгородський р-

н, м. Вишгород, вул. Набарежна, 

1 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у т. ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, 

пісок, грунт, деревина, тирса, папір, відпрацьовані фільтри. 

3. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

4. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані. 

5. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

16.10.2013 Необмежени

й 

Наказ від 

09.11.2015  

№ 430 
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препаратів. 

6. Відпрацьовані каталізатори. 

7. Гальванічний шлам. 

8. Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких 

можуть входити метали та органічні матеріали. 

9. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т. ч. тара з-під пестицидів 

та гербіцидів). 

10. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

11. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

12. Відходи розчинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 

13. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять 

компоненти, 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 Положення(3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до 

такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості.  

14. Відходи азбесту (пил та волокна). 

15. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

ТОВ 

"ЕКОЛОГІЧНІ 

ІНВЕСТИЦІЇ" 

(38358876) 

04073, м. Київ, вул. Куренівська, 

буд. 21, оф. ¼ 

Фактична адреса: 

Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, 87-А 

 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

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

гербіцидів та агрохімікатів). 

2. Відходи, що містять 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 розчинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 

5. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, 

тирса, грунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 

6. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

7. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі 

скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло 

8. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 

9. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

16.10.2013 Необмежени

й 

Наказ № 458 

від 

02.12.2015 
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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 

результаті 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 виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, 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. 

ТОВ 

«АВТОНОМНІ 

ДЖЕРЕЛА 

СТРУМУ» 

32704119 

01004, м. Київ, вул. Горького, 

буд. 5 Б 

Фактична адреса: 

Львівська обл., Сокальський р-н, 

м. Великі мости, вул. Львівська, 

2В 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

1. Несортовані відпрацьовані батареї 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. 

18.07.2012 

 

Необмежени

й 

ТОВ «КІВАЧ» 

(37402095) 

Київська обл., м. Славутич, с. 

Лісне, вул. Індустріальна, 1 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Знешкодження 

38.07 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, 

пісок, деревина, тирса, папір, відпрацьовані фільтри . 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

4. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

5. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

6. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

7. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї. 

8. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

9. Відходи розчинів кислот чи основ. 

10. Гальванічний шлам. 

11. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

03.12.2013 Необмежени

й 
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препаратів. 

12. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

13. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 

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). 

15. Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, 

зазначених у Зеленому переліку відходів. 

16. Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій 

відновлення органічних розчинників методом дистиляції.  

17. Відходи хімічних речовин, 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. 

18. Відходи рідких теплоносіїв.  

ТОВ «ТЕЙНЕР 

ГРУП» 

(37201256) 

01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 

буд. 63, оф. 3Г 

Фактична адреса: 

36008, м. Полтава, вул. 

Серьогіна, 17 

Збирання 38.01 

Перевезення38.02 

Зберігання 38.03 

 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, 

ґрунт, деревина, тирса, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 

 

30.01.2014 Необмежени

й 

ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВ

О З ПИТАНЬ 

ПОВОДЖЕННЯ 

З ВІДХОДАМИ 

ЯК 

ВТОРИННОЮ 

СИРОВИНОЮ 

(20077743) 

02090, м. Київ, вул. 

Лобачевського, буд. 23-В 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

 

1. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

2. Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких 

можуть входити метали та органічні матеріали. 

3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

4. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 

5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

6. Відходи азбесту (пил та волокна). 

7. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

8. Відходи хімічних речовин, 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 

30.01.2014 Необмежени

й 
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матеріалів для обробки фотоматеріалів. 

12. Гальванічний шлам. 

 

ТОВ "КАПІТАЛ 

-2006" 

(34211574) 

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 

28 

Фактична адреса:  

95493, м. Сімферополь, вул. 

Московське шосе, 12 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Утилізація 38.05 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, 

тирса, грунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри. 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

4. Відходи і брухт електронних та електричних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні або інші батареї. 

5. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

6. Відходи розчині кислот чи основ (у тому числі відпрацьований 

електроліт). 

7. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

8. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у т.ч. 

відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів). 

9. Розчини після травлення металів. 

10. Гальванічний шлам. 

11. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів. Фармацевтичні препарати, які мають  прострочений термін 

придатності. 

12. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. тара з-під 

пестицидів, гербіцидів та агрохімікатів). 

13. Шлами бензину, що містять свинець. 

14. Відходи поверхневої обробки металів та пластмас. 

15. Відходи речовин або виробів, які містять, складаються або забруднені 

ПХД. 

15.04.2013 Необмежени

й 

ТОВ «ЕКО 

ТРАНС ОІЛ» 

(39042472) 

03151, м. Київ, вул. Народного 

Ополчення, буд. 26-А 

Фактична адреса: 

07431, Київська обл., 

Броварський р-н, с. Бобрик, вул. 

Шевченка, 74. 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, 

пісок, грунт, деревина, відпрацьовані фільтри. 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

3. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 

4. Шлами бензину, що містять свинець. 

5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

10.07.2014 Необмежени

й 
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т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть). 

6. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

7. Відходи пневматичних шин. 

8. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням. 

9. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

10. Відходи розчинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 

11. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі використана 

тара з-під пестицидів та гербіцидів). 

12. Гальванічний шлам. 

13. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, 

скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 

14. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

15. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

16. Відпрацьовані каталізатори. 

17. Розчини після травлення металів. 

18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

19. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас. 

20. Відпрацьоване активоване вугілля. 

ДП «УКРЕКО-

ОЙЛ» 

(38138524) 

03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35 

Фактична адреса: 

Київська обл., смт. Бородянка, 

вул. Вокзальна 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами – промаслене ганчір’я, 

пісок, грунт, деревина, відпрацьовані фільтри. 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

3. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ. 

4. Шлами бензину, що містять свинець. 

5. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять 

ртуть). 

6. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

14.08.2014 Необмежени

й 
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7. Відходи пневматичних шин. 

8. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням. 

9. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

10. Відходи розчинів кислот чи основ (у т. ч. відпрацьований електроліт). 

11. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т. ч. використана тара з-

під пестицидів та гербіцидів). 

12. Гальванічний шлам. 

13. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, 

скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло. 

14. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

15. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

16. Відпрацьовані каталізатори. 

17. Розчини після травлення металів. 

18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності. 

19. Відходи поверхневої обробки металів та пластмас. 

ПП «АКТІВ-М-

ПЛЮС» 

(34979389) 

01010, м. Київ, вул. Січневого 

Повстання, буд. 3Б, оф. 197 

Фактична адреса: 

08298, Київська обл., смт 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 

буд. 3 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

2. Несортовані відпрацьовані батареї. 

3. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї. 

14.08.2014 Необмежени

й 

ТОВ «АКРОС» 

(32557041) 

04176, м. Київ, вул. Електриків, 

26, корп. 87 

Фактична адреса: 

07402, Київська обл., с. 

Димитрово, вул. Димитрова, 2а. 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші). 

2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи. 

3. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у т.ч. 

відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів). 

4. Відходи розчинів кислот чи основ. 

5. Гальванічний шлам. 

06.11.2014 Необмежени

й 
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6. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів. 

7. Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у 

результаті 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. 

8. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

9. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до 

Жовтого переліку відходів, скло від електронно-променевих трубок або 

інше активоване скло. 

10. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (за 

винятком відходів пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, 

мають прострочений термін придатності чи не придатні до використання за 

призначенням). 

11. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

12. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів, за винятком відходів, 

зазначених у Зеленому переліку відходів. 

 

ТОВ «РЕНАК» 

(19492520) 

04107, м. Київ, вул. Татарська, 2-

Б, кв. 1 

Фактична адреса: 

04080, м. Київ-80, вул. Фрунзе, 

40, територія ПАТ «Київський 

дослідно-еакспериментальний 

механічний завод» 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

 

1. Шлак після обробки міді для подальшої переробки чи очищення, 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 Положення(2), в кількості, достатній 

для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3). 

3. Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок.  

 

06.11.2014 Необмежени

й 

ТОВ 

«АНТАРЕС-7» 

(39401826) 

01034, м. Київ, вул. Гончара, буд. 

37, оф. 8-9 

Фактична адреса: 

Хмельницька обл., смт. 

Ярмолинці, вул. Залізнична, 15 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

Утилізація 38.05 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші) (збирання, зберігання, перевезення, утилізація); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, 

зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження); 

3. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами 

(ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими 

полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або 

більше(збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження); 

17.11.2014 Необмежени

й 
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4. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті ( у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи) (збирання, зберігання, 

перевезення); 

5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи 

розламані(збирання, зберігання, перевезення, оброблення); 

6. Відходи пневматичних шин(збирання, зберігання, перевезення); 

7. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням (збирання, 

зберігання, перевезення); 

8. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у 

результаті 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(збирання, зберігання, 

перевезення, утилізація, знешкодження); 

9. Відходи розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт) 

(збирання, зберігання, перевезення); 

10. Відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з-під пестицидів та 

гербіцидів) (збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження); 

11. Гальванічний шлам (збирання, зберігання, перевезення); 

12. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до 

Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих 

трубок або інше активоване скло (збирання, зберігання, перевезення, 

оброблення); 

13. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, 

пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, 

зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, 

перевезення, утилізація, знешкодження); 

14. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи(збирання, зберігання, перевезення, утилізація, 

знешкодження); 

15. Відпрацьовані каталізатори(збирання, зберігання, перевезення); 

16. 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, 

перевезення); 

17. Розчини після травлення металів (збирання, зберігання, перевезення); 

18. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 
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відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності 

(збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження); 

19. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас(збирання, зберігання, 

перевезення); 

20. Відпрацьоване активоване вугілля (збирання, зберігання, перевезення). 

ТОВ  

«КОМПАНІЯ 

ЕКО ГАРАНТ» 

(39150176) 

02091, м. Київ, вул. Вербицького 

Архітектора, буд. 1, літ. Р. 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

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

результаті 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. 

 

22.01.2015 Необмежени

й 

ТОВ 

"ЕКОЛАЙН" 

32857602 

03061, м. Київ, просп. Відрадний, 

буд. 95. 

Фактична адреса: 

Донецька обл., м. Костянтинівка, 

вул. Червоногвардійська, 4А 

Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані батареї свинцево-кислотних акумуляторів. 

2. Відходи, що містять свинець або сполуки свинцю. 

3. Відпрацьований електроліт. 

25.11.2010 

 

Необмежени

й 

Наказ від 

02.11.2015  

№ 425 

ТОВ «ЦЕНТР 

УПРАВЛІННЯ 

ВІДХОДАМИ» 

(38233759) 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 

буд. 4, літ. Б 

Фактична адреса: 

м. Київ, вул. Полковника 

Шутова, буд. 16 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

Утилізація 38.05 

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

2. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. 

3. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять 

компоненти, 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 Положення(3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до 

такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у 

переліку(2, 5) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів. 

26.03.2015 Необмежени

й 

ТОВ «АЛЬФА 

ЕКОЛОГІЯ» 

(38122441) 

04057, м. Київ, вул. Артема, 37-

41 

Фактична адреса: 

71630, Запорізька обл., м. 

Дніпрорудне, вул. Степова, 10. 

Збирання 38.01 

Перевезення38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення38.04 

Утилізація 38.05 

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

(збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація); 

2. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені 

ПХД (збирання, перевезення, зберігання); 

3. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін 

придатності чи не придатні для використання за призначенням (збирання, 

перевезення, зберігання); 

4. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі як акумуляторні батареї, ртутні вмикачі, скло від 

електронно-променевих трубок або інше активоване скло (збирання, 

перевезення, зберігання); 

5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані 

(збирання, перевезення, зберігання); 

06.05.201

5 

Необмежени

й 
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6. Відходи розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт) 

(збирання, перевезення, зберігання); 

7. Відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. тара з-під пестицидів 

та гербіцидів) (збирання, перевезення, зберігання); 

8. Гальванічний шлам (збирання, перевезення, зберігання); 

9. Шлами бензину, що містять свинець (збирання, перевезення, зберігання); 

10. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші) (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація); 

11. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізація); 

12. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 

препаратів, біоцидів (збирання, перевезення, зберігання); 

13. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи (збирання, перевезення, зберігання); 

14. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності 

(збирання, перевезення, зберігання); 

15. Відходи поверхневої обробки металів та пластмас (збирання, 

перевезення, зберігання). 

 

ПП «К-2» 

(32049031) 

04077, м. Київ, вул. 

Дніпроводська, буд. 1-А, оф. 41. 

Фактична адреса: 

74000, Херсонська обл., м. 

Берислав, вул. Леніна, 75. 

Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

Утилізація 38.05 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші. (збирання, зберігання, утилізація); 

2. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності 

(збирання, зберігання); 

3. Відходи розчинів кислот чи основ (збирання, зберігання). 

 

06.05.201

5 

Необмежени

й 

ТОВ 

«НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР 

ІННОВАЦІЙНИ

Х 

БІОТЕХНОЛОГІ

Й» 

(38239939) 

01015, м. Київ, вул. Лейпцігська,  

буд. 2/37, оф. 111 

Знешкодження 

38.07 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх 

суміші); 

2. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 

20.11.2012 Необмежени

й 

ФОП БУДАНОВ 

ОЛЕКСІЙ 

02206, м. Київ, вул. Бойченка, 

буд. 6, кв. 24. 

Збирання; 

Зберігання; 

1. Несортовані відпрацьовані акумуляторні батареї. 

2. Відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований 

21.10.2016 Необмежени

й 
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ІГОРОВИЧ 

(2255703558) 

Фактична адреса: 

02099, м. Київ, Дарницький р-н, 

вул. Бориспільська, 9 

Утилізація електроліт). 

 

Наказ від 

21.10.2016 № 

385 

 

Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю  відходів як вторинної сировини 

                                                 
Таблиця 63 

№ 

з/п 

Назва Місцезнаходже

ння  

Контактні дані  

(веб-адреса, телефон, 

електронна пошта) 

Спеціалізація (види вторинної сировини) 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

  



92 

 

 Впровадження роздільного збирання ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів(ТПВ) 
Таблиця 64 

№ 

п/п 

Найменування 

населеного пункту 

Загальна 

кількість 

мешканців в 

населеному 

пункті, 

тис. осіб 

Кількість 

населення, 

яке 

охоплено 

роздільним 

збиранням 

побутових 

відходів, 

тис. осіб 

Відсоток 

населення 

охопленого 

роздільним 

збиранням 

побутових 

відходів, % 

Рік 

впровадження 

роздільного 

збирання 

ТПВ 

Загальний 

об’єм ТПВ, 

що 

утворюється у 

населеному 

пункті, тис. м
3
 

на рік 

Об’єм 

ресурсоцінних 

компонентів 

побутових 

відходів, що 

збираються 

роздільним 

методом, тис. 

м
3
 на рік 

Кількість 

контейнерів 

для 

роздільного 

збирання за 

видами 

окремих 

компонентів.  

Перелік 

компонентів 

ТПВ , які 

збираються 

окремо., та їх 

обсяги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Київ 2868,39 1746 60 2006 6183,6 147,6 3050 Папір - 43,5 

Пластик -2,3 

Скло - 1,5 

Метал – 0,06 

Інші -100,3 
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Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів  

(приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових від населення) 
Таблиця 65 

№                                                   

п/

п 

Найменування 

населеного пункту 

Загальна 

кількість 

мешканців в 

населеному 

пункті, 

тис. осіб 

Кількість 

приймальних 

пунктів 

небезпечних 

відходів у складі 

побутових 

(всього), од 

Кількість місць 

тимчасового розміщення 

небезпечних відходів у 

складі побутових до їх 

передачі спеціалізованим 

підприємствам, од 

 

Загальний обсяг 

небезпечних 

відходів, які 

збираються  

приймальними 

пунктами, т 

Номенклатура та обсяг 

небезпечних відходів, які 

збираються приймальними 

пунктами 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Київ 2868,39 1400 1 8 - 

 

Будівництво (реконструкція) полігонів побутових відходів, сміттєсортувальних,  

сміттєпереробних та сміттєспалювальних станцій (заводів, комплексів) 

 
Таблиця 66   

№ 

п/п 

Найменування 

населеного 

пункту 

Будівництво 

полігону/ 

найменування 

технології, яка 

впроваджується 

Потужніс

ть 

об’єкту, 

тис. 

м
3
/рік, 

тис. т/рік 

Відсоток від 

загального об’єму 

побутових відходів, 

що утворюються у 

населеному пункті, % 

Площа 

земельної 

ділянки,га 

Заплановані 

кошти на 2014 

рік, тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

тис. грн. 

Відсоток готовності 

об’єкту. Орієнтовна 

дата вводу об’єкта в 

експлуатацію. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 с. Підгірці 

(Обухівський 

район 

Київської 

області) 

Реконструкція та 

технічне 

переоснащення 

полігону 

побутових 

відходів № 5 

ПрАТ «Київспец 

транс» 

1680,0 80 63,7 561,6 

 

На сьогодні 

скорегована 

проектно-

кошторисна 

документація 

передана на 

експертизу 

25 
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Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами 

 

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів (станом на кінець 01.01. 2015  року) 
     

Таблиця 67 
№ 

з/п 

Назва одиниці адміністративно- 

територіального устрою регіону (район) 

Кількість, т 

 

Кількість 

складів, од. 

Стан складських приміщень 

добрий, од. задовільний, од. 

 

незадовільний, од. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 
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16. Радіаційна безпека 

 

Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення 

радіоактивних відходів (ПЗРВ) 
Таблиця 68 

№ 

з/п 

Назва одиниці 

адміністративно- 

територіального 

устрою регіону,  

 

назва АЕС  

 та 

підприємства 

Кількість 

ядерних 

та 

радіацій-

но-небез-

печних 

об’єктів 

(усього), 

од. 

АЕС Підприємства, що здійснюють захоронення 

радіоактивних відходів (РАВ) 

кількість 

реакторів, 

од. 

радіаційний 

фон в 30-ти 

км зоні 

АЕС, 

мкЗв/год 

 

кількість 

ПЗРВ, од. 

кількість 

РАВ, м
3

 

________ 

загальна 

активність, 

Бк 

радіаційний 

фон на 

території 

ПЗРВ, 

мкЗв/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

 

Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) 

 
Таблиця 69 

№

з

/

п 

Назва одиниці 

адміністративно- 

територіального устрою 

регіону,  

назва 

підприємства 

Кількість  

радіаційно-

небезпечних 

об’єктів 

(усього), од. 

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що 

використовуються 

кількість 

джерел 

іонізуючого 

випроміню-

вання, од. 

загальна активність 

ДІВ, Бк 

радіаційний фон 

на території 

підприємства, 

мкЗв/год 

 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

 

Забруднення території  техногенними  та техногенно-підсиленими 

джерелами природного походження 

 
                                                                                                                          Таблиця 70 

№

з/п 

Назва 

одиниці 

адміністра-

тивно- 

терито-

ріального 

устрою 

регіону 

  

Радіацій-

ний фон 

на 

території, 

мкЗв/год 

 

Питома активність забруднюючих  радіонуклідів, Бк/кг земель 

Кіль- 

кість  

населен-

ня, осіб 

цезій-137 

(техно-

генний) 

 

стронцій-

90 (техно-

генний) 

 

радій 

(природний) 

 

торій 

(природний) 

 

калій 

(природний) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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17. Моніторинг довкілля 

 

Система спостережень за станом довкілля 
                Таблиця 71 

№ 

з/п 

Суб’єкти 

моніторингу 

довкілля 

Кількість точок спостережень, од. 

атмос-

ферне 

повітря 

стаціона-

рні 

джерела 

вікидів в 

атмос-

ферне 

повітря 

 

 

 

поверх

-неві 

води  

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у повер-

хневі 

води 

 

 

 

морсь-

кі води 

 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у 

морські 

води 

 

 

 

підземні 

води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод у 

глибокі 

підземні 

водоносні 

горизонти  

гру-

нти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Дніпровське 

басейнове 

управління 

водних 

ресурсів 

0 0 6 1 0 0 0 0 0 

2 ЦГО 16 0 3 0 0 0 0 0 55 
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18. Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог 

природоохоронного законодавства 
Таблиця 72 

№ 

з/п 

Назва заходу Одиниця 

виміру 

Роки 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість перевірених об’єктів контролю од. 1937 1139 311 

2 Складено актів перевірок од. 1667 1138 311 

3 Кількість складених протоколів про 

адміністративне правопорушення 

од. 2080 1196 540 

4 Притягнуто до адміністративної 

відповідальності 

осіб/грн 1964/718,18 1143/341,5 498/116,5 

5 Стягнуто адміністративних штрафів осіб/грн 580,999 322,126 100,639 

6 Пред’явлено претензійно-позовних 

матеріалів 

од./грн. 135/6024,675 163/7815,536 92/5071,569 

7 Стягнуто претензійно-позовних 

матеріалів 

од./грн. 106/2690,7 117/3016,221 76/4049,752 

8 Кількість випадків тимчасового 

призупинення виробничої діяльності 

од. 35* 19 - 

9 Кількість об’єктів, на яких виявлено 

перевищення встановлених екологічних 

нормативів, дозволів або лімітів  

од. - - 1 

9.1 на спеціальне водокористування   од.   1 

 у тому числі на скиди у водні об’єкти од.   1 

9.2 на викиди в атмосферне повітря од.    

9.3 на утворення та розміщення відходів од.    

10 Внесено подань про припинення дії 

виданих дозволів 

од. 4 2 3 

11 Кількість матеріалів перевірок, 

переданих до правоохоронних органів 

щодо прийняття ріщення про внесення 

до єдиного реєстру кримінальних 

впроваджень 

од. 185 60 22 

 

 

19. Міжнародне співробітництво 

 
Таблиця 73 

Назва угоди Дата 

підписання 

Термін дії 

угоди 

Стан дотримання та застосування Примітка 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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20. Планування природоохоронної діяльності 
 

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм 
  Таблиця 74 

№ 

з/п 

Програми 

 

Ким 

прийнята 

№ та дата 

прийняття 

Кількість виділених коштів у звітному 

році за програмою всього 

виділено, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансовано, 

тис. грн.  

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Програми розвитку 

зеленої зони м. Києва до 

2010 року та концепції 

формування зелених 

насаджень в центральній 

частині міста" 

(продовжена на період 

2010-2015 рр.) 

Рішенням 

Київради 

 

№ 806/3381 

19-07-2005 

- 

- - 

2 

"Програми поводження з 

побутовими відходами у 

м. Києві на 2010 - 2015 

роки" 

Рішенням 

Київради 

№ 996/4434 

08-07-2010 
- 

- - 

3 

"Програма використання 

та охорони земель м. 

Києва на 2011 - 2015 

роки" 

Рішенням 

Київради 

№ 32/5419 

17-02-2011 
- 

- - 

4 

"Регіональна програма 

підвищення 

енергоефективності на 

2011-2015 роки для 

міста Києва" 

Рішенням 

Київради 

№ 387/6603 

27-10-2011 
- 

- - 

5 
"Питна вода міста Києва 

на 2011 - 2020 роки" 

Рішенням 

Київради 

№ 220/5032 

04-11-2010 
- 

- - 

 

Взаємодія із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю 
Таблиця 75 

 

Громадські організації, що діють на території області 

(загальнодержавні, місцеві) 

Таблиця 76 

№ 

з/п 
Назва організацій Юридична адреса 

Організації, включені до 

складу громадської ради 

при територіальному 

органі та спец підрозділі 

Мінприроди 

1 2 3 4 

1 
Агентство з раціонального використання 

енергії та екології "АРЕНА-ЕКО" 

01133, а/с 48, вул. 

Лабораторна, 1 
- 

2 Асоціація скаутів України 

01032, вул. 

Саксаганського, буд. 

90, кв.109  

- 

3 
Всеукраїнська еколого-журналістська асоціація 

(ВЕЖА) 

02152, вул. 

Серафімовича, буд.6, 

кв. 44 

- 

4 Всеукраїнське братство "Асоціація ЕКОМІСТ" 01032, вул. - 
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Саксаганського, буд. 

88, кв. 28  

5 
Всеукраїнський благодійний фонд "Геоеко-ХХІ 

століття" 

01004, вул. 

Кропивницького, 

буд.3, кв.2  

- 

6 
Громадська    еколого-правова    організація 

"ЕкоПраво-Київ"  
04119, а/с 51 - 

7 Всеукраїнський благодійний фонд „Паросток”  
04074, вул. 

Вишгородська, 19  

Всеукраїнський 

благодійний фонд 

„Паросток” 

8 

Всеукраїнський комітет підтримки Програми 

Організації Обєднаних Націй з навколишнього 

середовища (УкрЮНЕПком)  

01001, вул. 

Терещенківська, буд.2, 

кв.60  

- 

9 Екологічний молодіжний центр „Юніеко”  

01010, вул. Велика 

Васильківська, буд. 

37, кв.15  

- 

10 
Громадська організація "Український 

екологічний клуб "Зелена хвиля" 

 04112, вул. Шамрило, 

3, кв. 44 

Громадська організація 

"Український 

екологічний клуб 

"Зелена хвиля" 

11 
Всеукраїнська громадська організація "Чиста 

хвиля" 

04114, вул. 

Дубровицька, 28 

Всеукраїнська 

громадська організація 

"Чиста хвиля" 

12 Громадська організація "Я-Киянин" 
01001, вул. 

Михайлівська, 8 А 

Громадська організація 

"Я-Киянин" 

13 Ліга діячів заповідної справи 

03150, 

вул.Червоноармійська, 

118, кв. 52 

- 

14 
Громадська природоохоронна спілка 

"Порятунок Голосієва"  

03083, вул. Армійська, 

26 

Громадська 

природоохоронна спілка 

"Порятунок Голосієва" 

15 
Всеукраїнська  екологічна  громадська 

організація   "Мама - 86"  

03057, вул. Академіка 

Янгеля, 4, оф. 126 

Всеукраїнська 

екологічна громадсьа 

організація "Мама-86" 

16 

Громадська організація “Молодіжний 

екологічний центр” Дніпровського району м. 

Києва 

02092, вул. Алма-

Атинська,109, к. 209  
- 

17 
Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна 

варта" 

01033, вул. 

Саксаганського, 30-В, 

оф. 33 

"Екологічна варта" 

18 
Міжнародна організація „Дитячий культурно-

просвітницький центр”  

02217, , вул. 

Бастіонна, буд.3/12  
- 

19 Міжнародна організація „Жіноча громада”  

01034, вул. 

Золотоворітська, 

буд.6-А, к.22  

- 

20 
Всеукраїнська громадська організація 

"Національний екологічний центр України" 

01025, а/с 89, вул. 

Комінтерна, 1 

Всеукраїнська 

громадська організація 

"Національний 

екологічний центр 

України" 

21 
Товариство охорони та вивчення птахів 

України  
03187, а/с161  - 

22 Українська екологічна асоціація „Зелений світ” 
04070, Контрактова 

площа, 4, оф. 203  

Українська екологічна 

організація „Зелений 

світ” 

23 Українська молодіжна екологічна ліга 
01010, а/с 500 тел 244-

38-36, 244-38-47 
- 
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24 Українське дитячо-юнацьке товариство „Січ”  01015, а/с 37  - 

25 Українське товариство охорони природи  
03150, вул. Анрі 

Барбюса, буд. 5-Б  
- 

26 Українське товариство охорони птахів 

01103, а/с 33, вул. 

Підвисоцького, 6А, 

кв.40 

- 

27 
Перша студентська українська профспілка 

Поступ  

03110, вул. Хрещатик, 

буд. 34, к. 704  
- 

28 Українське товариство стійкого розвитку  
01133, вул. Кутузова, 

буд. 187, кім. 819  
- 

29 
Фонд рятування дітей України від 

Чорнобильської трагедії  

02152, вул. Тичини, 

буд. 20-А, кв. 112  
- 

30 
Київська міська організація Всеукраїнської 

екологічної ліги 

01033, вул. 

Саксаганського, 30-В, 

оф. 33 

Київська міська 

організація 

Всеукраїнської 

екологічної ліги 

31 
Всеукраїнська громадська організація "Жива 

планета" 

03061, пр-т Відрадний, 

61 

Всеукраїнська 

громадська організація 

"Жива планета" 

32 
Науково-технічна спілка енергетиків та 

електротехніків України 

01001, вул. Хрещатик, 

12, оф. 303 

Науково-технічна спілка 

енергетиків та 

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

навколишнього природного середовища у ____роках 
                                                                                                           Таблиця 77 

№ з/п Назва 

природоохоронного 

заходу 

Загальна 

кошторисна 

вартість  

(згідно з проектом), 

тис. грн. 

Термін реалізації 

заходу  

(згідно з проектом) 

Ступінь 

готовності 

природоохо-

ронного заходу, % 

Обсяг фактичних 

видатків з 

Державного 

фонду,  

тис. грн. 

Обсяг фактичних 

видатків з інших 

джерел,  

тис. грн. 

Інформація щодо стану 

виконання 

природоохоронного 

заходу (завершення 

або введення в 

експлуатацію) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 рік 

2014 рік 

2015 рік 

 

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

навколишнього природного середовища у 2015році 
                                                                                                            Таблиця 78 

№ Назва заходу  Головний розпорядник, одержувач 

Граничні обсяги 

фінансування в 2015 році, 

тис.грн 

Освоєно бюджетних 

коштів 

1 2 3 4 6 

І. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧАТІ В МИНУЛИХ РОКАХ 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1. 

Обстеження та розчистка перепускних 

каналів (труб) верхніх та нижніх озер 

Опечень в Оболонському районі, в тому 

числі погашення боргів минулих 

періодів 

Департамент міського  благоустрою          

та збереження природного 

середовища,                  КП «Плесо» 

720,11 674,78 

1.2. 

Торкретування та зашпаровування швів      

в 4-х відстійниках 100 м/п для 

влаштування гідроізоляції на очисних 

спорудах "Теличка",  в тому числі 

погашення боргів минулих періодів 

Департамент міського  благоустрою           

та збереження природного 

середовища,                  КП «Плесо» 

17,69 17,69 
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1.3. Розчистка Північно-Дарницького 

меліоративного каналу від проспекту 

Алішера Навої до вул. Курнатовського,  

в тому числі погашення боргів минулих 

періодів 

Департамент міського  благоустрою          

та збереження природного 

середовища,                  КП «Плесо» 4,37 4,37 

1.4. Розчистка та ремонт споруд 

Русанівського каналу, в т.ч. проектні 

роботи,  в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського  благоустрою    

та збереження природного 

середовища,                  КП «Плесо» 
77,79 77,78 

1.5. Будівництво та реконструкція очисних 

споруд зливових вод на ж/м 

Вигурівщина-Троєщина (ІІ черга), в т.ч. 

проектні роботи (реконструкція 

недобудованих очисних споруд зливових 

вод на житловому масиві Вигурівщина-

Троєщина (ІІ черга), в т.ч. проектні 

роботи), в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою             

та збереження природного 

середовища,           КП «Плесо» 

516,18 478,07 

1.6. Регулювання рівня води водойми "Озеро 

Глінка" з виконанням берегоукріплення 

та благоустрою південної її частини, у т. 

ч. проектні роботи 

Департамент міського благоустрою         

та збереження природного 

середовища,           КП «Плесо» 
23,96 23,96 

1.7. Розчистка та ремонт споруд на озері 

Голубе (ставок Блакитний), в тому числі 

погашення боргів минулих періодів 

Департамент міського благоустрою         

та збереження природного 

середовища,           КП «Плесо» 

3941,43 1154,05 

1.8. Розчистка аккумулюючої водойми та 

ремонт насосної станції "Довбуша" 

(ДВРЗ), в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою        

та збереження природного 

середовища,                              КП 

«Плесо» 

32,07 32,07 

1.9. Улаштування гідротехнічної споруди 

для скидання води з озера Вирлиця у 

Дарницькому районі, в т.ч. проектні 

роботи, в тому числі борги минулих 

Департамент міського благоустрою              

та збереження природного 

середовища,           КП «Плесо» 
13,41 13,41 
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періодів 

1.10. Розчистка та благоустрій озера Тельбін у 

Дніпровському районі, в т.ч. проектні 

роботи, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою             

та збереження природного 

середовища,           КП «Плесо» 
670,37 670,37 

1.11. Обстеження та розчистка русла  р. 

Либідь у Солом'янському, 

Шевченківському та Голосіївському 

районах та приведення його до 

належного технічного стану, в тому 

числі погашення боргів минулих 

періодів: 

Департамент міського благоустрою          

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо»     

1.11.1. у Голосіївському районі закрита частина 

колектору (від вул. Саперно-Слобідської 

до урочища Лиса Гора), в тому числі 

погашення боргів минулих періодів 

Департамент міського благоустрою         

та збереження природного 

середовища,                              КП 

«Плесо» 

619,39 607,87 

1.11.2. відкрита частина колектору р. Либідь у 

Шевченківському районі, (вул. Маміна-

Сибіряка),  в тому числі погашення 

боргів минулих періодів 

Департамент міського благоустрою        

та збереження природного 

середовища,                            КП 

«Плесо» 

13,34 13,34 

1.12. Складання паспортів підводної частини 

пляжів, розташованих на річках та 

водоймах, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою         

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

163,90 163,90 

1.13. Паспортизація малих річок і водойм м. 

Києва, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою            

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

56,74 56,74 

1.14. Реконструкція дамб мулових полів №1 

та № 2 Бортницької станції аерації 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 
200,00 200,00 

  Разом   7 070,75 4188,40 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів  

2.1. Влаштування та відновлення поливо- Департамент міського благоустрою                
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зрошувальних систем для зелених 

насаджень, в т. ч. проектні роботи, в 

тому числі погашення боргів минулих 

періодів, в т.ч: 

та збереження природного 

середовища, Комунальне 

об`єднання «Київзеленбуд» 

2.1.1. Влаштування поливо-зрошувальної 

системи та озеленення скверу №1 на 

Контрактовій площі 

  

50,00   

2.1.2 Влаштування поливо-зрошувальної 

мережі в парку "Партизанська Слава" (в 

т. ч. проектні роботи) 

  

322,00 284,73 

2.1.3 Влаштування поливо-зрошувальної 

системи в парку на Русанівській 

набережній ( в т.ч. проектні роботи) 

  

680,00 94,92 

2.2. Заходи з озелененння міста та 

влаштування поливо-зрошувальних 

систем, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів: 

Департамент міського благоустрою         

та збереження природного 

середовища, Комунальне 

об`єднання  «Київзеленбуд» 

    

2.2.1. Влаштування поливо-зрошувальних 

систем розаріїв в: 

  
416,20 98,42 

  Дарницькому районі   100,00 96,00 

  Оболонському районі   0,40 0,39 

  Подільському районі   188,20   

  Святошинському районі   64,70   

  Солом'янському районі   62,10 1,23 

  Шевченківському районі   0,80 0,80 

  Разом   1468,20 478,06 

3. Збереження природно-заповідного фонду  

3.1. Розробка проекту землеустрою 

регіонального ландшафтного парку 

"Дніпровські острови",                     в 

тому числі погашення боргів минулих 

періодів 

Департамент міського благоустрою                              

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

699,26 670,15 
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3.2. Розробка проекту землеустрою щодо 

організаціїї і встановлення меж 

іхтіолого-ботанічного заказника оз. 

Вербне, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент міського благоустрою                

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

279,92 271,76 

  Разом   979,18 941,91 

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів  

4.1. Реконструкцiя та технiчне 

переоснащення полiгону твердих 

побутових вiдходiв             № 5 у с. 

Пiдгiрцi, в тому числі погашення боргів 

минулих періодів 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури, КП «Дирекція з 

капітального будівництва та 

реконструкції 

«Київбудреконструкція» 

2700,00 149,73 

4.2. Невідкладні заходи із забезпечення 

екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення хлорорганічних та 

неідентифікованих сполук на території 

ВАТ "Радикал" 

Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва 

4300,00 

  

  Разом   7000,00 149,73 

5. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 

природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища  

5.1. Розробка проекту реконструкції та 

благоустрою рекреаційних та пляжних 

зон водних об'єктів міста,  в тому числі 

погашення боргів минулих періодів 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

81,68 81,67 

  Разом   81,68 81,67 

  Разом за І  розділом   16599,81 5839,79 

ІІ. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2015 РОЦІ 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1. Заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та 

Департамент міського благоустрою                    

та збереження природного 
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санітарного стану річок, а також заходи 

для боротьби з шкідливою дією вод 

(біологічна меліорація водних об'єктів, 

дератизація та вивіз сміття з територій 

прибережної захисної смуги річок) 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

1.1.1. Підтримання сприятливого санітарного 

стану річок та прилеглих до них 

територій (збирання та вивезення сміття) 

  

1000,00 877,50 

1.1.2. Заходи з підтримання гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок 

(дератизація) 

  

220,00 197,483 

1.1.3. Розробка проекту еколого-біологічної 

очистки водойм м. Києва та його 

реалізація на водних об'єктах: озерах 

Сонячне, Тельбін, Вербне 

  

288,41   

1.2. Роботи з модернізації та відновлення 

функціонування системи очистки 

стічних вод „ROCHEM  UF-Systemе 

GmbН” на полігоні твердих побутових 

відходів                             №5 в   с. 

Підгірці Обухівського району Київської 

області 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури, ПрАТ 

«Київспецтранс» 

2800,00 2800,00 

  Разом   4308,41 3874,99 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів  

2.1. Виконання робіт з ліквідації наслідків 

буреломів, сніголамів, вітровалів, в. т.ч.: 

    
  

2.1.1. на території комунального підприємства 

«Дарницьке лісопаркове господарство» 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,        КП  «Дарницьке 

лісопаркове господарство» 

1200,00 1200,00 

2.1.2. на території комунального підприємства 

«Святошинське лісопаркове 

господарство» 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,           КП 

1884,78 1884,78 
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«Святошинське лісопаркове 

господарство» 

2.1.3. на території комунального підприємства 

"Лісопаркове господарство "Конча-

Заспа» 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,         КП «Лісопаркове 

господарство «Конча-Заспа» 

800,00 650,00 

2.2. Заходи з озеленення міста Києва в т.ч.: Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища, Комунальне 

об`єднання «Київзеленбуд» 

    

2.2.1 Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу біля 

памятника Небесної сотні на вул. 

Академіка Заболотного в Голосіївському 

районі" 

  

150,00 150,00 

2.2.2. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Теремківській, 2-4 у Голосіївському 

районі" 

  

250,00 249,22 

2.2.3. Роботи з озелення території в 

Голосіївському районі 

  
2000,00 1993,40 

2.2.4. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку Воїнів-

інтернаціоналістів на вул. Архітектора 

Вербицького в Дарницькому районі" 

  

290,00 289,39 

2.2.5. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку 

"Таращанець" у Дарницькому районі" 

  

500,00 499,23 

2.2.6. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу імені Т. 

Шевченка у Дарницькому районі" 

  

140,00 136,74 

2.2.7. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на просп. 

  
940,00 938,22 
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Петра Григоренка, 28 В у Дарницькому 

районі" 

2.2.8. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку 

"Привокзальний" на пл. Привокзальній       

у Дарницькому районі" 

  

295,00 293,97 

2.2.9. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу 

"Привокзальний" на вул. 

Привокзальний, 3 в Дарницькому 

районі" 

  

495,00 490,14 

2.2.10. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу біля 

стадіону  "Восход" на вул. 

Привокзальній, 10-А в Дарницькому 

районі" 

  

    

2.2.11. Роботи з озелення території в 

Дарницькому районі  

  
1200,00 1175,45 

2.2.12. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт території зеленої 

зони на просп.Володимира 

Маяковського, 3 в Деснянському районі" 

  

121,60 121,60 

2.2.13. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Миколи Лаврухіна, 11 в Деснянському 

районі" 

  

520,00 519,18 

2.2.14. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку імені 

Генерала Ватутіна у Деснянському 

районі" 

  

306,00 305,12 

2.2.15. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Лісківській у Деснянському районі" 

  

235,00 234,47 



109 

 

2.2.16. Роботи з озелення території в 

Деснянському районі  

  
1249,00 1246,24 

2.2.17. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Туманяна, навпроти житлових будинків 

52-в на вул.М. Раскової та 15-а на вул. 

Туманяна (вул. Флоренції) у 

Дніпровському районі" 

  

280,00 279,92 

2.2.18. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Серафимовича у Дніпровському районі" 

  

400,00 396,07 

2.2.19. Роботи з озелення території в 

Дніпровському районі  

  
2400,00 2397,14 

2.2.20. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Тимошенка, 3-11 в Оболонському 

районі" 

  

300,00 300,00 

2.2.21. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. Зої 

Гайдай, 10-В в Оболонському районі" 

  

380,00 380,00 

2.2.22. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. Зої 

Гайдай, 9/6 в Оболонському районі" 

  

290,00 289,65 

2.2.23. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Героїв Дніпра, 53-55 в Оболонському 

районі" 

  

350,00 350,00 

2.2.24. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Героїв Дніпра, 67-69 в Оболонському 

районі" 

  

350,00 350,00 

2.2.25. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на просп. 

  
570,00 570,00 
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Героїв Сталінграда, 44-б у 

Оболонському районі" 

2.2.26. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Прирічній, 17  в Оболонському районі" 

  

405,00 405,00 

2.2.27. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на вул. 

Прирічній, 19  в Оболонському районі" 

  

405,00 405,00 

2.2.28. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на просп. 

Рокоссовського, 2 в Оболонському 

районі" 

  

360,00 359,89 

2.2.29. Роботи з озелення території в 

Оболонському районі  

  
1000,00 994,45 

2.2.30. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт квіткового 

годинника на вул. Інститутській в 

Печерському районі" 

  

49,00 48,87 

2.2.31. Роботи з озелення території в 

Печерському районі  

  
1017,20 1010,21 

2.2.32. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку Моряків в 

Подільському районі" 

  

245,00 244,22 

3.2.33. Роботи з озелення території в 

Подільському районі 

  
1555,00 1544,39 

2.2.34. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу імені 

Василя Стуса  у Святошинському 

районі" 

  

531,00 519,12 

2.2.35. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу між вул. 

Краснова та вул. Семашка (ІІ черга) у 

Святошинському районі" 

  

525,00 520,94 
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2.2.36. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на перетині 

вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих 

(вздовж озера Віра) у Святошинському 

районі" 

  

220,00 220,00 

2.2.37. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку "Совки" у 

Святошинському районі" 

  

250,00 249,91 

2.2.38. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на розі 

просп. Перемоги          та      вул. 

Чорнобильської" 

  

    

2.2.39. Роботи з озелення території в 

Святошинському районі  

  
1100,00 1094,90 

2.2.40. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на бульварі 

Лепсе,77 в Солом'янському  районі" 

  

84,00 83,88 

2.2.41. Озеленення в складі об'єктf 

"Капітальний ремонт скверу на розі вул. 

Михайла Донця, 1 та проспекту 

Відрадного" 

  

336,00 335,23 

2.2.42. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку "Супутник" 

на вул. Уманській у Солом'янському 

районі (друга черга)" 

  

    

2.2.43. Роботи з озелення території в 

Солом'янському районі  

  
2249,00 2243,97 

2.2.44. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу на перетині 

вул. Зоологічної та вул. Дегтярівської у 

Шевченківському районі" 

  

510,00 435,34 

2.2.45. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку "Веселка" у 

  
400,00 400,00 
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Шевченківському районі" 

2.2.46. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт ділянки 

Сирецького парку на розі вулиць Ризької 

та Тимофія Шамрила у 

Шевченківському районі" 

  

300,00 260,58 

2.2.47. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт паркових алей 

східної частини парку "Нивки" 

наближеної до житлової забудови у 

Шевченківському районі" 

  

350,00 349,43 

2.2.48. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу 

"Верстатобудівний" на розі вул. 

Тешибаєва та Вільгельма Піка у 

Шевченківському районі" 

  

410,00 410,00 

2.2.49. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт парку на схилах 

вул. Отто Шмідта у Шевченківському 

районі" 

  

    

2.2.50. Озеленення в складі об'єкта 

"Капітальний ремонт скверу "Січневий" 

на вул. Багговутівській у 

Шевченківському районі" 

  

    

2.2.51. Капітальний ремонт ділянки парку 

"Нивки" (східна частина) з боку 

проспекту Перемоги в Шевченківському 

районі 

  

99,00 98,98 

2.2.52. Роботи з озелення території в 

Шевченківському районі  

  
1500,00 1499,90 

  Разом   31796,58 31424,14 

3. Збереження природно-заповідного фонду  

3.1. Утримання об'єкта природно- Департамент міського благоустрою 1000,00 999,99 
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заповідного фонду - Київський 

зоологічний парк загальнодержавного 

значення 

та збереження природного 

середовища, Київський зоологічний 

парк загальнодержавного значення 

3.2. Будівництво установки утилізації 

продуктів метаболізму тварин у 

Київському зоологічному парку, в тому 

числі проектні роботи 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища, Київський зоологічний 

парк загальнодержавного значення 

6100,00 2140,15 

3.3. Придбання спеціального обладнання та 

транспортних засобів для 

обслуговування іхтіолого-ботанічного 

заказника оз.Вербне  

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

170,90 170,90 

  Разом   7270,90 3311,04 

4. Раціональне викоритстання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

4.1. Знищення карантиних та адвентинних 

рослин 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища,                     КП 

«Плесо» 

110,00 

  

  Разом   110,00   

5. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 

природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища  

5.1. Видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики 

Департамент міського благоустрою 

та збереження природного 

середовища, Комунальне 

об`єднання «Київзеленбуд» 

50,00   

5.2. Створення та розповсюдження 

поліграфічної продукції з тематики 

поводження з роздільно зібраними 

відходами 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури, КП 

"Київкомунсервіс" 
300,00 297,91 

  Разом   350,00 297,91 

  Разом за ІІ розділом   43835,89 38908,07 

  Разом за переліком   60435,70 44747,86 
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21. Найважливіші екологічні проблеми області 

21.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних 

проблем. 

1) Вплив діяльності основних підприємств – забруднювачів; 

2) Екологічний стан кожного ресурсу, тенденції його зміни; 

3) Вплив автотранспорту на забруднення атмосферного повітря. 

 

21.2. Визначення найважливіших екологічних проблем: 

1. Забруднення атмосферного повітря повітря викидами забруднюючих 

речовин від промислових підприємств та автотранспорту 

2. Забруднення водних об’єктів забрудненими зливовими та стічними 

водами, а також забруднення підземних водоносних горизонтів 

нафтопродуктами  

3. Поводження з відходами 

 

21.3. Аналіз найважливіших екологічних проблем: 

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

атмосферного повітря. Серед основних джерел забруднення атмосфери – 

пересувні джерела, з яких на першому місці знаходиться автотранспорт, а 

також підприємства енергетики (теплоелектроцентралі), підприємства 

будіндустрії, машинобудівної, хіміко-фармацевтичної, харчової промисловості.  

          До проблем забруднення атмосферного повітря слід віднести також 

збільшення 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 додаткових споживачів потребує встановлення 

додаткового теплогенеруючого обладнання відповідної потужності. Досягнення 

зазначеного без шкідливих наслідків для довкілля міста (використання 

сучасних прогресивних котлоагрегатів з максимально низькими показниками 

емісії забруднюючих речовин, провадження енергозберігаючих 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 

водами, а також забруднення підземних водоносних горизонтів 

нафтопродуктами. 

 Водокористувачі м. Києва здійснюють скидання зворотних вод 

безпосередньо у р. Дніпро та інші водні об’єкти м. Києва. Система 

міськаналізації забезпечує відведення стічних вод перед скиданням у  

р. Дніпро на міські очисні споруди Бортницької станції аерації проектною 

потужністю 1,8 млн. м
3
/добу, 657 млн. м

3
/рік.  

До проблем очищення стічних вод, що відводяться у водні об’єкти   

м. Києва, слід віднести: 
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-  відсутність централізованих споруд очищення поверхневих стоків; 

- питання спроможності очисних споруд Бортницької станції аерації 

здійснювати очищення стічних вод, обсяги яких зростають, до нормованих 

показників. 

Сучасний стан поверхневих водойм характеризується антропогенним 

тиском суб’єктів господарювання. Біля 320 млн. м
3
 недостатньо очищених 

стоків щорічно надходить до них. Причиною недостатньо ефективної роботи 

очисних споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне 

проведення поточних та капітальних ремонтів, їх перевантаженість. Існуючий 

стан малих водойм міста викликає занепокоєння, тому що багато з них є 

засміченими, прибережні захисні смуги водойм захаращені несанкціонованими 

звалищами побутових та будівельних 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; 

- недоліки системи поводження з відходами, що не були утилізовані в 

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

Турбують питання поводження з промисловими відходами, що містять 

токсичні компоненти. Так, на підприємствах теплоенергетики міста – ТЕЦ-5 та 

ТЕЦ-6 утворюються ванадійвмісні шлами, проблема утилізації яких не 

вирішена. Не до кінця вирішена проблема утилізації шламів гальванічних 

виробництв та мулу, що утворюється в результаті миття автотранспортних 

засобів. Проблемним є також питання утилізації мулу очисних споруд 

Бортницької станції аерації (БСА), так, щорічно на мулові майданчики БСА 

надходить близько 1,7 млн. т осадів, технології утилізації яких на даний час 

відсутні.  

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 
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час майже вичерпані, крім того, відповідно до директиви ЄС, з 2011 року 

відкрите захоронення відходів забороняється.  

Полігон № 6 ПАТ "Київспецтранс" (вул. Червонопрапорна, 94-96 в  

м. Києві) призначений для прийому будівельних та великогабаритних відходів. 

З метою забезпечення експлуатації полігону здійснюються роботи по 

укріпленню його схилів та створенню карт складування відходів на ІІІ черзі 

полігону.  

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

утилізацією окремих видів відходів як вторинної сировини (макулатура,  

склобій, полімерні відходи, гумові вироби тощо).  

 Незважаючи на вжиті заходи, діюча система очищення територія міста 

від відходів не є задовільною. З метою очищення міста від відходів, 

недопущення стихійних звалищ в місті, необхідні формування і реалізація 

цільових програм щодо поводження з відходами, розробка та провадження 

новітніх маловідходних технологій та замкнутих циклів виробництва, систем 

рекуперації, створення відповідних організаційних, нормативно-правових та 

інформаційних передумов, економічно сприятливих умов для залучення 

суб’єктів господарювання до реалізації заходів у сфері поводження з відходами.  

В м. Києві накопичень непридатних до використання або заборонених 

пестицидів не виявлено. Умови зберігання пестицидів на території міста 

відповідають діючим екологічним та санітарним нормам. 

 

 

 


