
Про навколишнє природне середовище Дніпровського району м. Києва 

 

Загальні відомості 

 Загальна площа Дніпровського району становить 6,7 тис. га, або 8% від 

загальної території міста. Чисельність постійно проживаючого населення 

станом на 01.12.2019 становить 358,747 тис. осіб. Дніпровський район є 

одним з найбільших районів столиці за територією та чисельністю населення 

 

Зелені насадження району 

 Загальна площа зелених насаджень на території Дніпровського району 

становить 3448 га. До них увійшли: 

парки культури та відпочинку «Перемога» і «Гідропарк» загальною площею 

215,61га;  

14 парків загальною площею 267,6 га 

23 сквери загальною площею 30,3 га; 

10 бульварів 27,1 га; 

Острів Труханів загальною площею 308 га. 

Квітники та клумби на території Дніпровського району займають площу біля 

4,0 га.  

 Територія Дарницького лісопаркового господарства площею 1526,4 га 

також входить до системи зеленого господарства району. 

 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

На території Дніпровського району м. Києва розташовані наступні 

об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ):  

- група дерев бука лісового в парку Перемога (проспект Визволителів); 

- віковий велетенський екземпляр тополі чорної в урочищі Гідропарк 

заввишки 27 м. (залишок заплавного лісу, яким була вкрита ця місце-

вість). 

Ці об’єкти були зараховані до переліку природно-заповідного фонду 

згідно рішення Київради від 02.12.1999р. №197/649 «Про оголошення 

природних об’єктів пам’ятками природи та заказниками місцевого 

значення». 

На території земель лісогосподарського призначення КП «Дарницьке 

лісопаркове господарство» в адміністративних межах Дніпровського району 

м. Києва розміщені: 

- державний ботанічний заказник місцевого значення «Рибне» – 

загальною площею 4,0 га.       

- ландшафтний заказник місцевого значення «Пляхова» – загальною 

площею 100,0га.      

Згідно з  рішенням Київської міської ради від 23.12.2004р. №878/2288 

«Про створення регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови» 

створено регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови»,  який 

відповідно до ст.3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

від 16.06.1992р. № 2456-XII відноситься до об’єктів природно-заповідного 

фонду. 



В межах Дніпровського району м. Києва, відповідно до вказаного 

рішення Київради, регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови» 

створений на території островів, що розташовані на р. Дніпро, а саме:  

- острів Долобецький – 128,0 га, кадастровий номер 66:059:00; 

- острів Венеціанський – 187,5 га, кадастрові номери 66:149:00 та 

63:397:00; 

- острів малий – 3,14 га, кадастровий номер 63:400:01; 

- острів без назви – 18,0 га, кадастровий номер 66:318:00. 

 

Водні об’єкти, розташовані на території району 

На території Дніпровського району знаходиться 53 водних об’єкти. З 

них: 

малих річок –1: Десенка;  

каналів – 4: Русанівський;  

Дарницький меліоративний;  

Північно-Дарницький меліоративний;  

без назви в парку «Перемога»; 

проток –2: Русанівська, Венеціанська;  

заток –5: Матвіївська – площа водойми 61 га;  

Чорторий – площа водойми 1,7 га;  

Десенка – площа водойми 54 га;  

навпроти Русанвських садів на острові Долобецький – площа водойми 4,8 га; 

навпроти Русанівської набережної на території Гідропарку – площа водойми 

0,5 га;  

ставків –1: по вул. Довбуша – площа водойми 0,6 га;  

озер – 38: Райдуга – площа водойми 16,2 га;  

Тельбін – площа водойми 12,4га;  

Берізка на острові Венеціанському – площа водойми 4,1 га;  

Лісове (ДВРЗ) – площа водойми 8,2 га;  

Малинівка (Воскересенські сади) – площа водойми 2,2 га;  

Дзеркальне (Воскресенські сади) – 0,8 га;  

Русанівське (Русанівські сади) – 6,9 га;  

Бабине (Труханів острів) – площа водойми 6,2 га;  

інші тридцять озер без назви загальною площею водойм 44,86 га. 

  На водних об’єктах розташовані 8 пляжів та 6 зон відпочинку, 

більшість з яких розміщена на території Гідропарку. Це пляжі: Центральний, 

Венеція, Молодіжний, Дитячий,  Передмістна слобідка, Золотий, Райдуга, 

Тельбін. Зони відпочинку: Довбичка, Лісова, Веселка, Русанівська коса, 

Горбачиха, Березняки. 

Стан водного басейну в межах району задовільний. 

 

Атмосферне повітря 

Атмосферне повітря це життєво важливий компонент навколишнього 

природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що 

знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. 

Охорона атмосферного повітря це система заходів, пов’язаних із 

збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, 



запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього 

хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів. 

Забруднення атмосферного повітря це змінення складу і властивостей 

атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому 

фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть 

несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього 

природного середовища. 

Людська діяльність неминуче призводить до змін атмосфери. З метою 

обмеження шкідливих викидів у атмосферне повітря необхідно здійснювати 

постійний моніторинг його стану. 

Якість атмосферного повітря на території району значною  мірою 

залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних 

джерел забруднення – стаціонарних і пересувних. Більшу їх частину 

складають викиди від автотранспортних засобів. 

Моніторинг атмосфери – це спостереження за станом повітря і 

попередження критичних ситуацій, що негативно впливають на здоров’я 

людей та стан інших живих організмів. 

Останнім часом у зв’язку із теплою та вологою погодою почастішали 

випадки утворення природних явищ, таких як смог та туман. 

Смог викликаний природним явищем – метеорологічною димкою, що 

виникає при інверсії температури, зниження тиску, при слабкому вітрі або 

штилі, зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це вихлопні 

гази, продукти життєдіяльності людини накопичуються у приземному шарі 

атмосфери і не переміщуються у верхній. Наявність цієї димки підвищує 

візуалізацію задимленості та можуть спричиняти неприємний запах. 

На сьогоднішній день моніторинг за станом атмосферного повітря 

здійснює Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 

через 16 стаціонарних постів спостереження на території міста Києва. На 

території Дніпровського району встановлено 4 пости за адресами: вул. Лазо, 

2, вул. Каунаська, 10, у Гідропарку та на межі із Деснянським районом на 

вул. Попудренка, 56. 

За інформацією начальника Управління екології та природних ресурсів 

КМДА А. Мальованого (16 грудня 2019 року на Міжнародному форумі 

«Майбутнє Києва», на якому презентовано новий генеральний план                       

м. Києва»), Київська міська рада підтримала виділення в бюджеті коштів на 

систему моніторингу якості атмосферного повітря у столиці. Розмір 

бюджетних асигнувань становитиме 40 мільйонів гривень. 

Муніципальна система моніторингу атмосферного повітря міститиме 27 

стаціонарних постів та мобільну лабораторію. Розпочнуть їх встановлення з 

лівого берегу столиці. 

Відповідно до Закону України «Про захист атмосферного повітря» всі 

підприємства повинні здійснювати організаційно-господарські, технічні та 

інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами 

екологічної безпеки у галузі дотримання охорони атмосферного повітря. 

Такі підприємства, як ТОВ «Єврореконструкція», ПрАТ «Укрпластик» та 

ПрАТ «Спецтехніка» протягом 2018-2019 років вживали заходів щодо 

покращення технологічного процесу, тим самим зменшуючи викиди в 



атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими на 

підприємствах. 

 

Питання відходів 

Щодо твердо-побутових відходів, то виконавцем послуг з вивезення  

побутових відходів визначено КП «Київкомунсервіс» відповідно до 

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.12.2017 

№1589 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення послуг 

з вивезення побутових відходів на території міста Києва». 

Крім того з 01.07.2018 відповідно до рішення Київської міської ради від 

17.04.2018 №479/4543 «Про визначення послуги з вивезення побутових 

відходів окремою комунальною послугою, право на здійснення якої 

виборюється на конкурсних засадах», послугу з вивезення побутових 

відходів визначено окремою послугою. 

Також на території району КП «Київкомунсервіс» встановлено 

контейнери для роздільного збору відходів, як вторинної сировини, та 

контейнери для збору відпрацьованих хімічних джерел струму (батарейок, 

акумуляторів), компактних енергозберігаючих ламп та ртутних термометрів. 

 Також, як зразковий приклад практичного втілення  методу 

поводження з відходами є встановлення та обслуговування підприємством 

спеціалізованих контейнерів у дворах, скверах, парках, інших територіях  

Дніпровського району м. Києва. 

 


