
Про екологічний стан у Дніпровському районі міста Києва 
  

Нині наука екологія, екологічні дослідження набули виключно великого 

значення. Як відомо з історії, залежно від рівня розвитку суспільства, від 

його потреб і проблем з часом мали місце періодичні зміни наук-лідерів. 
Якщо у XVII – XVIII ст. лідером була механіка, у ХІХ – фізика, у ХХ – хімія 

та ядерна фізика, то на сучасному етапі лідером стала екологія, яка 

перетворилася з суто біологічної дисципліни на науку про стратегію й 
тактику виживання людства. Хотілося б, щоб всі ми пам’ятали слова 

римського мислителя Л.Сенеки, сказані ще в І ст. н.е.: «Жити щасливо і жити 

в злагоді з природою – одне й те саме». 

  
Атмосферне повітря 

 

Дніпровський район є одним з найбільших районів міста, з досить великою 
щільністю забудови, що призводить до значного антропогенного 

навантаження на навколишнє природне середовище. 

Рівень забруднення повітря у 2011 році оцінювався, як високий. 

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, відповідно до 
Положення про державну систему моніторингу довкілля, здійснюється 

Центральною геофізичною обсерваторією. Моніторинг забруднення 

атмосферного повітря проводиться на 16-ти стаціонарних постах по м. Києву, 

три з яких знаходяться на території Дніпровського району: по вул. С.Лазо,2, 
вул. Каунаська, 10а, Гідропарк та четвертий - на межі районів: по вул. 

Попудренка, 50 (м.Чернігівська). 

 

 
 



 На всіх стаціонарних постах визначається вміст основних забруднюючих 
домішок – завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксиду 

азоту. 

Підвищення середньомісячного вмісту забруднюючих речовин у повітрі 

спостерігається, як завжди, у теплий період року – з квітня по вересень. 
Найбільш суттєве зростання зафіксовано з червня по серпень, що пов’язано з 

підвищенням фотохімічних процесів в атмосфері при високій температурі 

повітря та інтенсивності сонячної радіації. 

 
 У 2011 році найбільше забруднення повітря у Дніпровському районі 

спостерігалось по вул. Каунаська, а менш забруднене – по вул. Лазо та у 

Гідропарку. 
Якість атмосферного повітря 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, які до 2010 року мали тенденцію до зростання. За 

статистичними даними у 2011 році викиди від пересувних джерел 

зменшились. 

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними 
джерелами в розрахунку на одну особу в районі (у % до попереднього року) 

за 2011 рік складає 95,6 %, що на 7% менше, ніж за 2010 рік. 

З метою покращення екологічної ситуації на транспортних магістралях 
необхідно прискорити будівництво шляхопроводів через залізничні колії з 

метою з‘єднання вулиць Довбуша – Бутлерова та бульвару Верховної Ради – 

вул. Марини Раскової. 

В районі налічується 26 промислових підприємств. Обсяги викидів 
забруднюючих речовин у навколишнє середовище від стаціонарних джерел у 

2011 році складають 19,8 тис.т проти 15,0 тис.т в 2010 року, що становить 

131%. Збільшення об’єму викидів відбулось за рахунок ПАТ «Екостандарт», 

яке використовує в паливному балансі вугілля і є одним з основних 
забруднювачів атмосферного повітря. Так, викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря даним підприємством в 2011 році складають 17,7 тис.т. 



(забруднене повітря, яке виходить із високої труби, не відразу спускається на 
землю, а відноситься вітром за 5-10, 15 кілометрів, а вже там осідає на ґрунт). 

Зокрема, протягом року підприємством спалюється біля 395 тис. т вугілля, 

що складає 50% від використаного палива. Але при ситуації, що склалася з  

 

  
 

постачанням газу, зменшення  об‘єму використання твердого палива, що 

призвело б до зменшення  об‘єму викидів забруднюючих речовин, 

найближчими роками мало ймовірне. Разом з тим, для запобігання 
перевищення нормованих концентрацій забруднюючих речовин в повітря на 

станції реалізується оптимальний режим споживання твердого палива, коли 

термін його споживання максимально рознесено в часі. 
Для недопущення забруднення атмосферного повітря на підприємстві 

протягом останніх років проводиться ремонт золоуловлювальних установок 

котлоагрегатів. Крім того, 1 раз на рік атестованою лабораторією 

проводиться перевірка ефективності роботи золоуловлювальних установок, 
відповідності фактичних параметрів роботи установки нормативу ГДВ. 

Для створення безпечного для життя і здоров’я стану довкілля та з метою 

покращення стану атмосферного повітря в 2011 році підприємствами району 

проведено ряд заходів, направлених на зменшення викидів забруднюючих 
речовин в навколишнє середовище: 

-       ПАТ «Екостандарт» - ремонт золоуловлювальних установок котлів; 

-       ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» - реконструкція дільниці 
фарбування вагонів; 

-       КП «Київський метрополітен» структурний підрозділ 

«Вагоноремонтний завод» - капітальний ремонт очисних споруд «Тиса-10; 

Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря в місті 
проводиться по таких пунктах спостереження, як Багринова гора, Гідропарк, 

Жуляни, Святошин. Серед всіх досліджуваних пунктів найменше значення 

гамма-фону зафіксовано у Гідропарку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Водні ресурси  

 

На території Дніпровського району знаходиться 53водних об’єкта: 

-         Малі річки -1; 
-         Канали – 4; 

-         Протоки -2; 

-         Затоки -7; 
-         Ставки -1; 

-         Озера – 38. 

Сучасний стан малих водойм міста викликає серйозне занепокоєння тому, що 

багато з них засмічені, прибережні смуги захаращені несанкціонованими 
звалищами побутових та будівельних відходів. Моніторинг стану 

забруднення поверхневих вод в м. Києві проводять Державна екологічна 

інспекція  в м. Києві, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, 
СЕС в м. Києві та Центральна геофізична обсерваторія. Для приведення 

стану території водоохоронних зон району у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства розроблено проектну документацію Схем 

меж прибережних захисних смуг водних об’єктів Дніпровського району. На 
даний час КП «Плесо» виконало роботи по винесенню прибережних 

захисних смуг в натуру (на місцевості) по об’єктах: Русанівська протока ( в 

т.ч. Русанівська набережна) та оз.Тельбін. 

На території району в 2011 році придатними для відпочинку було 8 пляжів, а 
саме: Веселка, Дитячий, Молодіжний, Центральний, Венеція, Золотий, Оз. 

Тельбін, Передмістна Слобідка. 

Більшість з них розміщена на території Гідропарку, а тому є зоною 
відпочинку не тільки мешканців району, а й всього міста.  

         Зауважимо, що ситуація з підготовкою до пляжного сезону в цьому році 

краща, ніж в багатьох попередніх роках. 

Спеціалістами санепідемстанції району спільно з комунальним 
підприємством «Плесо» здійснювався комплекс санітарно-гігієнічних заходів 

на території пляжів та зон відпочинку біля води з метою контролю за 

дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. Проводились лабораторні 
дослідження проб води, дератизаційні роботи та інше. 

Питне водозабезпечення району здійснюється за рахунок централізованого 

міського водопроводу та децентралізованого водопостачання (за рахунок 

бюветних комплексів). 
На території Дніпровського району розташована Деснянська водопровідна 

станція (Департаменту експлуатації водопровідного господарства ВАТ АК 

«Київводоканал»), яка забезпечує потреби водопостачання м.Києва. На 
підприємстві проводиться повний цикл водопідготовки, а саме: забір води з 

р.Десна, її реагентна та механічна очистка, знезараження та подача у міську 

мережу споживачам. 

За результатами 2011-2012 р.р. якість питної води водопровідної станції 
відповідала вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Велика увага 

приділяється дотриманню технологічних регламентів, забезпеченню 

задовільного технічного стану споруд та обладнання.  
 

 



 

 

 

 

Відходи 
 

Тверді побутові відходи або, як ми зазвичай їх називаємо, «сміття» - це те, 

що ми викидаємо. Кожен українець щороку викидає більше 300 кг або 2  
 

дворових контейнери сміття.  

 

Наша діюча система управління відходами, яка передбачає вивезення 
відходів на звалища не є екологічною. Проте є просте рішення проблем, 

пов’язаних із захороненням відходів на звалищах чи їх спалюванням – 

селективне (роздільне) збирання! Коли ми змішуємо різні види відходів, ми 

отримуємо сміття. Але, якщо ми збираємо відходи селективно (роздільно), 
тобто складаємо різні види відходів окремо, щоб не виникла токсична 

реакція, ми отримуємо ресурси, які можна багаторазово використовувати. 

Порожня банка або поліетиленовий пакет – це не сміття. Це ресурси. 
Для  покращення екологічного стану та з метою збереження природних 

ресурсів, зменшення утворення відходів і раціональним їх використанням, як 

вторинної сировини, ТОВ «Київміськвторресурси» займається збиранням 

склотари, поліетилену, макулатури та іншої вторинної сировини. В м.Києві 
встановлено 79 приймальних пунктів підприємства. В 2011 році всього по 

м. Києву зібрано та перероблено 34,3 тис. т. відходів. В результаті 

функціонування 22 приймальних пунктів в районі за 2011 рік утилізовано 
3,44 тис. т відходів, як вторинної сировини. 

З метою зменшення кількості відходів, що захоронюються на полігонах, 

поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини, в 

ЖРЕО району, крім ЖРЕО №№ 415, 418, впроваджено систему роздільного 
збирання твердих побутових відходів. Для роздільного збору відходів в 

садибах будинків встановлено додатково 437 контейнерів. Вивезення 

роздільного збору проводиться по фактичному накопиченню, але не рідше 
одного разу на тиждень. За 2011р. вивезено роздільного збору відходів 19,0 

тис. куб. м., що становить 3,8 % від загального обсягу вивезених відходів. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Зелені насадження району 

  
Площа всіх зелених насаджень району займає 3,4 тис. га, з них на балансі КП 
по утриманню зелених насаджень району –742,78 га. Також до системи 

зеленого господарства району входить територія Дарницького лісопаркового 

господарства площею 1,8 тис. га  та міські насадження. 

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 
(залишок заплавного лісу, яким була вкрита ця місцевість) заввишки 27 м. 

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.      
Київрадою від 23.12.2004р. за №878/2288 було прийнято рішення «Про 

створення регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». 

Розроблено проект землеустрою щодо відведення КП «Плесо» земельних 

ділянок Дніпровських островів Дніпровського району (о. Долобецький, 
о. Венеціанський, о. Гідропарк (малий) та острів без назви, який наближений 

до проспекту Ватутіна). На даний час рішення про оголошення Дніпровських 

островів регіональним ландшафтним парком Київрадою не прийнято. 
З метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення до 

благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан території 

району та на виконання Указу  Президента  України  від  06.08.1998р.  

№855/98 «Про день довкілля» на території Дніпровського району було 
проведено «День довкілля» установами, організаціями  та  підприємствами  

району. На вказаних заходах  були висаджені дерева, кущі, квіти, відновлені 

газони, квітники, та приведено територію району до  належного  санітарного 
стану. Зокрема, посаджено 20 тис. нових лісових насаджень (сіянців сосни), 

посаджено 432 дерева та 1116 кущів, створено 5,0 га нових газонів та 

висаджено 28,0 тис. квітів. У вказаній акції на території району були задіяні 

10225 чоловік. 
На протязі березня – травня підприємствами та організаціями проводились 

заходи по благоустрою, озелененню і приведенню у належний санітарний 

стан території району. 
 


