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Внутрішні водні об'єкти Дарницького району  м. Києва  
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№
 1

1
1
 Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного 

господарства 

Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

розпорядже

ння КМДА 

від 

08.02.2002 

№ 200 

розпорядж

ення 

КМДА 

від 

12.08.2003 

№ 1473 

На балансі За даними управління 

водного господарства у 

 м. Києві та області 

Площа 

водойм, 

га 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

Затоки                                             3 Затоки  46,5 43,8  

1. 112 р. Дніпро р. Дніпро (Берковщина)  
    Берковщина/ 

РОП-7, Дніпровська 

набережна 
26,5 16,0 рекреаційний 

2. 113 р. Дніпро 
р. Дніпро (селище 

Осокорки)  

   р. Дніпро/ 
Колективні сади, бази 

відпочинку 

13,5 24,8 рекреаційний 

3. 114 р. Дніпро 
р. Дніпро біля садівницьких 

товариств Осокорків  

   р. Дніпро (Комуніст) 

/ Осокорки 
6,5 3,0 рекреаційний 

Струмки                                          3    Струмки     

4. 115  
без назви у селищі 

Бортничі  

   Струмок б/н 
 /Бортничі Нижні  17,0 декоративний 

5. 116  
Демидівка у селищі 

Бортничі  

   стр. Демидівка/ 
Бортничі,  

с. Щасливе 
 26,0 рекреаційний 

6. 117  Дарницький (Позняки)  
   Дарницький струмок 

/Позняки, Дніпровська 

набережна 

7,0  декоративний 

Канали                                             8 
Протяжніс

ть , км 
  

7. 

118  
Дарницький меліоративний 

канал  
 

Від зал. 

Колії до 

вул. 

Причальній 

КП «Плесо» Дарницький 

меліоканал/ Харківське 

шосе, вул. Тепловозна 
1,5 6,5 технічний 

119  
Дарницький меліоративний 

канал  
  

КП «Плесо» Дарницький 

меліоканал/ вул. 

Тепловозна, Дніпровська 

набережна 

1,0 5,0 технічний 

8. 120  
Осушувальний канал (вул. 

Тепловозна)  
  

КП «Плесо» Осушувальний канал 

/ Позняки, 

вул. Тепловозна 
0,4 2,0 технічний 

9. 121  
Осушувальний канал у 

селищі Бортничі  
  

 Осушувальний канал 

/ Бортничі 
0,9 1,8 технічний 
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прибережн

ої 

території, 

га 

10. 122  без назви (Осокорки)    
 Канал б/н 

Осокорки, 

Південний міст 
0,3 1,2 технічний 

11. 123  без назви (Осокорки)     Канал б/н Осокорки 2,7 13,5 технічний 

12. 124  
Бортницької станції аерації  

 
  

 Канал БСА (колишній 

струмок Якушівка)/ 
Бортничі, очисні споруди 

3,5 17,5 технічний 

13. 125  

Меліоративний канал від 

золовідвалу ТЕЦ-4  

 

  

 м/к від золовідвалу 

ТЕЦ-4 / Позняки,  

вул. Тепловозна, вул. 

Здолбунівська 

0,5 1,6 технічний 

14.      
 Осушувальний канал 

/ Бортничі Нижні 
3,6 16,3  

Озера                                                 33  157,89   

15. 126 Озеро Вирлиця Вирлиця  

Штучна 

водойма 

озеро 

Вирлиця 

 КП 

«Плесо» 

Вирлиця 
Червоний хутір,  

пр-т М.Бажана 
98,0 17,4 

декоративний, 

рекреаційний 

16. 127  
у селищі Бортничі (вул. 

Лісова)  

   Озеро б/н 
Бортничі,  

вул. Лісова 
4,8 4,5 рекреаційний 

17. 128  без назви (Бортничі Нижні)  
   Озеро б/н 

Бортничі Нижні 
0,24 1,1 декоративний 

18. 129  
без назви в урочищі 

Березівка  

   Озеро б/н 
Урочище Берізка 0,15 0,2 

декоративний, 

рекреаційний 

19. 130  у селищі Бортничі  
 Штучна 

водойма 

кар’єр № 6 

КП 

«Плесо» 

Озеро б/н 
Бортничі 0,4 0,6 декоративний 

20. 131  у селищі Бортничі  
   Озеро б/н 

Бортничі 
0,1 0,6 декоративний 

21. 132  у селищі Бортничі  
   Озеро б/н 

Бортничі 
0,2 1,1 декоративний 

22. 133  
без назви (Осокорки 

південні)  
  

 Озеро б/н 
Осокорки південні 0,7 2,3 декоративний 

23. 134  
без назви (Осокорки 

південні)  
  

 Озеро б/н Осокорки 

південні 0,2 1,6 декоративний 

����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
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24. 135  на струмку Демидівка    
 На стр. Демидівка 

Бортничі,  

вул. Лісова 
1,2 1,4 рекреаційний 

25. 136 
Озеро Нижній 

Тельбін  
Нижній Тельбин  

  КП 

«Плесо» 

Нижній Тельбін 

Позняки 6,7 3,7 технічний 

26. 137 Буревісник Буревісник (вул. Тепловозна)  
   Буревісник Позняки,  

Вул. Теплозна 
5,4 5,0 технічний 

27. 138  без назви (Осокорки)     Озеро б/н Осокорки 0,4 0,6 декоративний 

28. 139  
без назви в урочищі Сухе 

Болото  
 

  
Озеро б/н Дарниця, 

урочище Сухе болото 
1,2 3,0 декоративний 

29. 140 Озеро Зариваха 
Зариваха на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

 Магістральн

ий канал №1 

до пр.-та 
Бажана 

Осушувальн

а стрілка К-4 

КП 

«Плесо» 
Садове ТОВ 
 

Заріваха  Осокорки,  

Колективні сади 
3,7 8,9 рекреаційний 

30. 141 Озеро Підбірна 
Підбірна на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
 

Магістральн

ий канал №2 

Осушувальн
а стрілка К-6 

КП 

«Плесо» 
Садове ТОВ 

Підбірне Осокорки,  

Колективні сади 19,8 20,0 рекреаційний 

31. 142  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
  

Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,1 0,3 декоративний 

32. 143  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,04 0,03 декоративний 

33. 144  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
  

Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,02 0,07 декоративний 

34. 145  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,8 1,0 декоративний 

35. 146  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
  

Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 3,4 3,2 
декоративний, 

рекреаційний 

36. 147  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,06 0,07 декоративний 
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37. 148  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 1,2 1,4 
декоративний, 

рекреаційний 

38. 149  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Штучна 

водойма 

(кар’єр 

№ 3) 

вул.Колекто

рна 

 Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 

0,28 0,5 декоративний 

39. 150  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  

Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,5 1,0 декоративний 

40. 151  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,4 0,5 декоративний 

41. 152 Озеро Яремине 

Єремино на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  

Садове ТОВ Яремина Осокорки,  

Колективні сади 1,4 2,6 
декоративний, 

рекреаційний 

42. 153 Піскун 

Піскун на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  

Садове ТОВ Піскун Осокорки,  

Колективні сади 1,5 6,8 
декоративний, 

рекреаційний 

43. 154 Холодне 

Холодне на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

  Садове ТОВ Холодне Осокорки,  

Колективні сади 1,4 1,5 
декоративний, 

рекреаційний 

44. 155 Пономарівське 
Пономарівське (вул. 

Садова)  

  Садове ТОВ 

90013174 
Пономарівське  

вул. Садова 0,5 1,5 декоративний 

45. 156  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

  КП УЗН Озеро б/н Червоний 

хутір 

Парк Партизанської слави 
1,6 1,8 

декоративний, 

рекреаційний 

46. 157  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

  КП УЗН Озеро б/н Червоний 

хутір 

Парк Партизанської слави 
0,8 1,7 

декоративний, 

рекреаційний 

47. 158  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

  КП УЗН Озеро б/н Червоний 

хутір Парк Партизанської 

слави 
0,7 1,1 

декоративний, 

рекреаційний 
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����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/4%20�����/41%20�������.jpg
����/5%20������%20���/��������.jpg


 6 

№
 

З
а

 к
а
р

т
о

ю
 

№
 

К
М

Д
А

 

в
ід

 0
4

.0
2

.2
0
0

9
 р

. 

№
 1

1
1
 Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного 

господарства 

Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

розпорядже

ння КМДА 

від 

08.02.2002 

№ 200 

розпорядж

ення 

КМДА 

від 

12.08.2003 

№ 1473 

На балансі За даними управління 

водного господарства у 

 м. Києві та області 

Площа 

водойм, 

га 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

Штучні водойми                          12  345,1   

48. 159  на просп. М. Бажана  

Штучна 

водойма 
 КП 

«Плесо» 
Водойма  Лебедине  
(кар’єр піску) Позняки,  

пр-т Бажана,  

вул. Ревуцького 

12,6 5,4 
декоративний, 

технічний 

49. 160  на просп. М. Бажана  
Штучна 

водойма 
 КП 

«Плесо» 

Водойма б/н Позняки,  

пр-т Бажана 2,8 1,7 
декоративний, 

технічний 

50. 161 
Озеро 

Лебедине 

Срібний кіл 

на просп. М. Бажана  

Штучна 

водойма 
 КП 

«Плесо» 

Водойма 

Срібнокільська  

Позняки,  

пр-т Бажана 

6,5 6,3 
декоративний, 

технічний 

51. 162  
без назви на просп. М. 

Бажана  

Штучна 

водойма 
 КП 

«Плесо» 

Водойма б/н Позняки,  

пр-т Бажана 8,2 4,1 
декоративний, 

технічний 

52. 163 Озеро Заплавне озеро Заплавне  
 

  
Водойма 

Заплавне Бортничі,  

вул. Франка 
76,5 17,5 рекреаційний 

53. 164 Озеро Небреж озеро Небіж  

Штучна 

водойма 

озеро 

Небріж  

 КП 

«Плесо» 

Водойма 

Небріж  Осокорки, 

вул. Колекторна 
44,0 18,2 рекреаційний 

54. 165 Озеро Тягле  озеро Тягле  

Штучна 

водойма 

(кар’єр  

№ 5) 

озеро Тягле  

 

КП 

«Плесо» 

Водойма 

Тягне  Осокорки 

південні 127,5 20,0 рекреаційний 

55. 166 Озеро Сонячне  озеро Сонячне  

Штучна 

водойма 

озеро 

Сонячне 
 

КП 

«Плесо» 
6329201 

Водойма 

Сонячне  

вул. Ревуцького, 

вул. Здолбунівська 

 

13,8 6,2 рекреаційний 

56. 167 Озеро  Гарячка 
без назви  

(золовідвал ТЕЦ-4)  

 

 ТЕЦ-4 

Водойма б/н, 

золовідвал ТЕЦ-4 

Позняки, 

вул. Здолбунівська 

 

 

14,0 5,2 технічний 

����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/4%20�����/48%20���������.jpg
����/5%20������%20���/48%2049%2050.JPG
����/5%20������%20���/���������t.JPG
����/5%20������%20���/���������t.JPG
����/5%20������%20���/52%20��������.jpeg
����/5%20������%20���/53%20������.jpeg
����/5%20������%20���/54%20�����.jpeg
����/5%20������%20���/55%20�������.jpeg
����/5%20������%20���/56%20�������.jpeg
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№
 1

1
1
 Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного 

господарства 

Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

розпорядже

ння КМДА 

від 

08.02.2002 

№ 200 

розпорядж

ення 

КМДА 

від 

12.08.2003 

№ 1473 

На балансі За даними управління 

водного господарства у 

 м. Києві та області 

Площа 

водойм, 

га 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

57. 168 Озеро Прірва  озеро Прірва  
   Водойма 

Прірва Позняки, 

вул. Тепловозна 
9,4 5,0 технічний 

58. 169 
Озеро 

Мартишів 

озеро Мартишів на 

території садівницьких 

товариств Осокорків  

Штучна 

водойма 

(кар’єр  

№ 2) 

вул.Колекто

рна 

 

КП 

«Плесо» 

Водойма 

Озеро Мартишів 
Осокорки,  

Колективні сади 
26,6 7,0 рекреаційний 

59. 170 Корольок Корольок (Позняки)  

 

 

КП 

«Плесо» 

Водойма 

Корольок  
Позняки,  

Корольок 

3,2 2,0 декоративний 

Ставки                                            8     

60. 171  на струмку Демидівка  
   Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі 
0,5 0,3 рекреаційний 

61. 172  на струмку Демидівка  
   Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі 
0,9 0,6 рекреаційний 

62. 173  на струмку Демидівка  
   Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі 
0,5 1,5 рекреаційний 

63. 174  на струмку Демидівка  
   Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі 
0,7 1,5 рекреаційний 

64. 175  
без назви у селищі 

Бортничі  

   Ставок б/н 
Бортничі 0,2 0,5 декоративний 

65. 176  
без назви у селищі Бортничі 

Нижні  

   Ставок б/н 
Бортничі Нижні 1,1 1,8 декоративний 

66. 177  
на струмку Демидівка у 

селищі Бортничі  

   Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі, 

піонертабір 
3,3 4,0 рекреаційний 

67. 178  без назви на просп. Бажана  
   Ставок б/н 

Позняки, 

пр-т Бажана 
0,6 1,7 технічний 

Всього                                            67 
Примітка: 

Комуніст- розбіжності у назвах 
Корольок  - немає на карті  

����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/г�����%20�%20111%20��%2004.02.2009%20���%20����������%20������.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/�������%20��%20������%20��%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/1473%20�����.doc
����/5%20������%20���/57%20������.jpeg
����/5%20������%20���/58%20��������.jpeg
����/5%20������%20���/58%20��������.jpeg
����/5%20������%20���/�������2.jpg
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Схема розміщення водних об'єктів Дарницького району  м. Києва 
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№
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1
 Назва об’єкту або 

місце 

розташування 

на мапі 

розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Затока 

1. 112 р. Дніпро р. Дніпро (Берковщина)  
Берковщина/ 

РОП-7, Дніпровська 

набережна 
26,5 16,0   рекреаційний 

2. 113 р. Дніпро 
р. Дніпро (селище 

Осокорки)  

р. Дніпро/ 
Колективні сади, бази 

відпочинку 

13,5 24,8 
 

 рекреаційний 

3. 114 р. Дніпро 

р. Дніпро біля 

садівницьких товариств 

Осокорків  

р. Дніпро (Комуніст)/ 
Осокорки 6,5 3,0 

 

 рекреаційний 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

 
1. р. Дніпро (Берковщина 2. р. Дніпро (селище Осокорки)  3. р. Дніпро/ Колективні сади, бази відпочинку 

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

- третя за довжиною і площею басейну річка Європи (після Волги і Дунаю), найбільша річка України. Довжина — 2 201 км (до 

побудови водосховищ — 2 285 км), в межах України — 981 км
[1]

. Площа басейну — 504 тисячі км², з них в межах України — 291,4 тисячі 

км². 

Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик і географ Геродот у четвертій книзі своєї історії, яка називається 

«Мельпомена». Перші вітчизняні відомості про Дніпро є у літописах Київської Русі «Повість врем'яних літ» і у великому поетичному творі 

«Слово о полку Ігоревім». 

Дніпро тісно пов’язаний з історією східних слов’ян, які розселялися по річці та її притоках — Прип’яті, Десні, Росі тощо. Тоді річки 

були основними шляхами — вони зв’язували віддалені землі і сприяли об’єднанню племен в одну державу — Київську Русь. Середнє 

Подніпров’я на чолі з Києвом було давнім культурним центром, навколо якого на межі VIII-IX століть об’єдналися східні слов’яни. По 

Дніпру та його притоках поширювалась культура Київської Русі — писемність, архітектура, мистецтво, — виникали великі міста, які в свою 

чергу ставали центрами розселення людей і розвитку господарства. 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE#cite_note-.D0.AF.D1.86.D0.B8.D0.BA-0#cite_note-.D0.AF.D1.86.D0.B8.D0.BA-0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ФОТО 

 
р. Дніпро (Берковщина) р. Дніпро (селище Осокорки) р. Дніпро/ Колективні сади р. Дніпро, бази відпочинку р. Дніпро зима 

СТАН   води за 2013 рік 
Місце 

спостереження за 

якістю води 

Показники складу та властивостей 

завислі 

речовини 

БСК5 мінера-

лізація 

сульфати хлориди азот 

амоній-

ний 

нітрати нафто-

продукти 

інші  

Контрольні створи водного об'єкту господарсько-побутового призначення: 

р. Дніпро 

0,5 км нижче гирла 

р. Дарниця 
1.2 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5  

висновки  ПЕРЕВІРОК 

      

      

      

Відповідальні особи 

На балансі      

      

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      

      
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  
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Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Струмки  

4. 115  
без назви у селищі 

Бортничі  

Струмок б/н 

 /Бортничі Нижні 
 17,0   

декоративни

й 

5. 116  
Демидівка у селищі 

Бортничі  

стр. Демидівка/ 

Бортничі,  

с. Щасливе 

 26,0   
рекреаційни

й 

6. 117  Дарницький (Позняки)  

Дарницький струмок 

/Позняки, Дніпровська 

набережна 

7,0  

 

 
декоративни

й 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

ФОТО 

 

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

СТАН  ВОДИ   ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРОК 

      

      

      

      

      

      

 

Відповідальні особи 

На балансі      

      

 

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      

 
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  



 12 

 

№
 

З
а

 

к
а
р

т
о
ю

 

№
 

К
М

Д
А

 

в
ід

 

0
4
.0

2
.2

0
0
9
 

р
. 

№
 1

1
1

 

Назва об’єкту або 
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розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Канали   8  Протяжність , км    

7. 

118  
Дарницький 

меліоративний канал  

Дарницький 

меліоканал/ Харківське 

шосе, вул. Тепловозна 
1,5 6,5 КП «Плесо»  технічний 

119  
Дарницький 

меліоративний канал  

Дарницький 

меліоканал/ вул. 

Тепловозна, Дніпровська 

набережна 

1,0 5,0 КП «Плесо»  технічний 

8. 120  
Осушувальний канал (вул. 

Тепловозна)  

Осушувальний канал / 
Позняки, 

вул. Тепловозна 
0,4 2,0 КП «Плесо»  технічний 

9. 121  
Осушувальний канал у 

селищі Бортничі  

Осушувальний канал / 
Бортничі 0,9 1,8 КП «Плесо»  технічний 

10. 122  без назви (Осокорки)  
Канал б/н 
Осокорки, 

Південний міст 
0,3 1,2   технічний 

11. 123  без назви (Осокорки)  Канал б/н Осокорки 2,7 13,5   технічний 

12. 124  

Бортницької станції 

аерації  

 

Канал БСА (колишній 

струмок Якушівка)/ 
Бортничі, очисні споруди 

3,5 17,5 КП «Плесо»  технічний 

13. 125  

Меліоративний канал від 

золовідвалу ТЕЦ-4  

 

м/к від золовідвалу 

ТЕЦ-4 / Позняки,  

вул. Тепловозна, вул. 

Здолбунівська 

0,5 1,6   технічний 

14.    
Осушувальний канал / 
Бортничі Нижні 

3,6 16,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����/3%20������/����������.jpg
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СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

 
ФОТО 

   
 

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

річка Дарниця — найбільша з малих річок Києва. Довжина — 21,1 км, з них на території Києва 2 км сховано у трубу. Площа басейну 

— 133 км². Ширина русла змінюється від 2 до 5 метрів, а глибина - від 0.1 до 1 метра. Найбільша прогнозована швидкість течії складає 15,7 

м
3
/с. Урбанізованість водозбору складає 21,5%, лісистість - 47,3%. Довжина спрямлених ділянок складає 70%. 

[1]
 

Вперше Дарниця згадується в документах початку 16 століття як місцевість, яка знаходиться у володінні двох великих київських 

монастирів - Києво-Печерського і Пустино-Нікольського, які судилися за розмежування територій. В рішенні межевого суду в 1509 році 

межа між володіннями монастирів була визначена наступним чином: «.. люди добрі землі перед нами розводили і границю вказали тим обом 

землям: річку Дарницю, на якій і млини..». 

На річці Дарниці були млини, довкола були відмінні сінокоси   після щорічних розливів річок навіть в засушливі роки тут росли високі 

трави. Поблизу річки Дарниця знаходився перевіз через Дніпро. 

В 1516 році річку, в якості територіально межі згадує і король Сигізмунд І. 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)#cite_note-0#cite_note-0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1516
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СТАН ВОДИ                                                                                 ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРОК 

      

      

 

 

Відповідальні особи 

На балансі № п/п     

КП «Плесо» 7 Севастьянов Антон Анатольєвич 516-86-59   

 

 

 

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      

 
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  

 



 15 

 

№
 

З
а

 

к
а
р

т
о
ю

 

№
 

К
М

Д
А

 

в
ід

 

0
4
.0

2
.2

0
0
9
 

р
. 

№
 1

1
1

 

Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Озера             33                                                                                                                             157,89    

15. 126 
Озеро 

Вирлиця 
Вирлиця  

Вирлиця 
Червоний хутір,  

пр-т М.Бажана 

98,0 17,4 
КП 

«Плесо»  
декоративний, 

рекреаційний 

16. 127  
у селищі Бортничі (вул. 

Лісова)  

Озеро б/н 
Бортничі,  

вул. Лісова 

4,8 4,5   рекреаційний 

17. 128  без назви (Бортничі Нижні)  
Озеро б/н 
Бортничі Нижні 

0,24 1,1   декоративний 

18. 129  
без назви в урочищі 

Березівка  

Озеро б/н 
Урочище Берізка 

0,15 0,2   
декоративний, 

рекреаційний 

19. 130  у селищі Бортничі  
Озеро б/н 
Бортничі 

0,4 0,6   декоративний 

20. 131  у селищі Бортничі  
Озеро б/н 
Бортничі 

0,1 0,6   декоративний 

21. 132  у селищі Бортничі  
Озеро б/н 
Бортничі 

0,2 1,1   декоративний 

22. 133  
без назви (Осокорки 

південні)  

Озеро б/н 
Осокорки південні 0,7 2,3   декоративний 

23. 134  
без назви (Осокорки 

південні)  

Озеро б/н Осокорки 

південні 0,2 1,6   декоративний 

24. 135  на струмку Демидівка  
На стр. Демидівка 

Бортничі,  

вул. Лісова 
1,2 1,4   рекреаційний 

25. 136 
Озеро Нижній 

Тельбін  
Нижній Тельбин  

Нижній Тельбін Позняки 
6,7 3,7   технічний 

26. 137 Буревісник 
Буревісник (вул. 

Тепловозна)  

Буревісник Позняки,  

Вул. Теплозна 
5,4 5,0   технічний 

27. 138  без назви (Осокорки)  Озеро б/н Осокорки 0,4 0,6   декоративний 

28. 139  
без назви в урочищі Сухе 

Болото  

Озеро б/н Дарниця, 

урочище Сухе болото 1,2 3,0   декоративний 

29. 140 
Озеро 

Зариваха 

Зариваха на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Заріваха Осокорки,  

Колективні сади 3,7 8,9   рекреаційний 

30. 141 
Озеро 

Підбірна 

Підбірна на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Підбірне Осокорки,  

Колективні сади 19,8 20,0   рекреаційний 

����/4%20�����/15�������.jpeg
����/4%20�����/15�������.jpeg
����/4%20�����/25%20������.jpg
����/4%20�����/25%20������.jpg
����/4%20�����/29%20��������.jpg
����/4%20�����/29%20��������.jpg
����/4%20�����/30%20��������.jpg
����/4%20�����/30%20��������.jpg
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Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

31. 142  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,1 0,3   декоративний 

32. 143  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,04 0,03   декоративний 

33. 144  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,02 0,07   декоративний 

34. 145  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,8 1,0   декоративний 

35. 146  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 3,4 3,2   
декоративний, 

рекреаційний 

36. 147  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,06 0,07   декоративний 

37. 148  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 1,2 1,4   
декоративний, 

рекреаційний 

38. 149  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,28 0,5   декоративний 

39. 150  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,5 1,0   декоративний 

40. 151  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 0,4 0,5   декоративний 

41. 152 
Озеро 

Яремине 

Єремино на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Яремина Осокорки,  

Колективні сади 1,4 2,6   
декоративний, 

рекреаційний 

42. 153  
Піскун на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Піскун Осокорки,  

Колективні сади 1,5 6,8   
декоративний, 

рекреаційний 

����/4%20�����/41%20�������.jpg
����/4%20�����/41%20�������.jpg
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водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

43. 154 Холодне 
Холодне на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

Холодне Осокорки,  

Колективні сади 1,4 1,5   
декоративний, 

рекреаційний 

44. 155 Пономарівське 
Пономарівське (вул. 

Садова)  

Пономарівське  

вул. Садова 
0,5 1,5   декоративний 

45. 156  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

Озеро б/н Червоний хутір 

Парк Партизанської слави 
1,6 1,8   

декоративний, 

рекреаційний 

46. 157  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

Озеро б/н Червоний хутір 

Парк Партизанської слави 
0,8 1,7   

декоративний, 

рекреаційний 

47. 158  
без назви у парку 

Партизанської Слави  

Озеро б/н Червоний хутір 

Парк Партизанської слави 0,7 1,1   
декоративний, 

рекреаційний 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

 

15. Озеро Вирлиця 25. Озеро Нижній Тельбін  
26. Буревісник (вул. 

Тепловозна)  
29. Озеро Зариваха 30. Озеро Підбірна 

 

 

41. Озеро Яремине 
45. 46. 47. без назви у парку 

Партизанської Слави  
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ФОТО 

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА 

 

Оз. Тягле 
Видовий склад іхтіофауни цієї водойми представлений десятьма видами, які належать до п'яти родин та десяти родів (див. табл. 5.1). 

Домінантними, як за кількістю видів (70%) так і за кількістю особин (83,2%), є промислова група, у складі якої найбільш масовим видом є 

лящ - 35,7% та екологічна група лімнофілів - 90.0% та 86,4% відповідно. 

За особливостями розмноження іхтіофауна оз.Тягле представлена лише трьома екологічними групами - фітофільною, індиферентною 

та виношуючими, хоча умови природного відтворення для представників інших груп не тільки існують, але є сприятливими. За кількістю 

видів явно домінує екологічна група фітофілів - 80.0%. Така ж сама картина спостерігається і щодо відносної чисельності іхтіофауни – 90,3% 

фітофілів, з яких лящ складає 35,7%. 

За характером живлення найбільш чисельними є види - зоопланктофаги та бентофаги 40,0% та 30,0% відповідно. 

Щодо відносної чисельності особин, тут спостерігається протилежна картина, тобто переважають ті ж самі групи, але домінують 

бентофаги - 48.5%, чисельність зоопланктофагів складає 30,4%. Найбільш масовим серед бентофагів є лящ -35,7%, а серед зоопланктофагів - 

вівсянка та верховодка - 15,8% та 13,6% відповідно. Усі ці види і складають основу іхтіофауни водойми - 78,9%. 

Резюмуючи, можна стверджувати, що іхтіофауна оз.Тягле має в своїй основі промислову, лімнофільну, за особливостями розмноження 

- фітофільну екологічні групи, а за характером живлення групи зоопланктофагів та бентофагів. Найбільш масовими видами є бентофаг - лящ 

та зоопланктофаги - вівсянка та верховодка. 

Оз. в парку «Партизанської слави» 

Видовий склад іхтіофауни цієї водойми налічує лише 5 видів, які належать до 5 родів та 3 родин (див. табл. 5.1). Оскільки іхтіофауна 

цієї водойми вивчається вперше, нам невідомий той її склад, що існував до реконструкції озера, яка могла спричинити елімінацію певної 

кількості видів. Оцінюючи сучасний стан видового складу іхтіофауни водойми, можемо констатувати його обмеженість доволі високого 

ступеню. 

Видовий склад іхтіофауни водойми складається на 60,0% з промислових видів риб та на 100% з лімнофілів. За особливостями 

розмноження іхтіофауна представлена лише трьома екологічними групами: фітофілами (40%), індиферентами (40%) та остракофілами 

(20%). За характером живлення значно переважають зоопланктофаги. 

Відносна чисельність іхтіофауни цієї водойми характеризується явною перевагою непромислових (85,1%) та лімнофільних (100%) 

видів риб. За особливостями розмноження та за характером живлення домінують фітофіли та зоопланктофаги 86,1%. Основною складовою 

цих екологічних груп є непромисловий вид верховка (83,3%). Чисельність бентофагів та рослиноїдних настільки незначна, що нею можна 

нехтувати. Звертає на себе увагу і невелика чисельність хижаків (9,4%), що при такій кількості верховки може свідчити про певний 

дисбаланс у системі хижак - жертва. 
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Наведені дані свідчать про те, що харчові ніші у водоймі, за виключенням зоопланктофагів, заповнені лише частково, тобто явно 

недостатньо. З метою збільшення видового складу іхтіофауни зокрема, біорізноманіття водойми в цілому та найбільш повного використання 

харчової бази, вважаємо необхідним вселення у водойму коропа, плітки, червонопірки, щуки та судака. 

Наявність у водоймі останнього обумовить зменшення чисельності непромислового виду верховки, який є потужним харчовим 

конкурентом личинок цінних промислових видів риб та значно зменшує ефективність нересту останніх. 

Таким чином, впровадження реконструкції іхтіофауни, що пропонується, безумовно призведе до збільшення ефективності природного 

відтворення цінних промислових видів риб та отримання максимально можливої для цієї водойми іхтіомаси. 

Однією з найбільш важливих умов для здійснення природного відтворення промислових фітофільних видів риб є наявність у водоймі 

нерестового субстрату у вигляді мілководних ділянок, зарослих вищою водною рослинністю. При проведенні реконструкції водойми ця 

обставина не була взята до уваги. В зв'язку з цим природне відтворення фітофілів у цій водоймі в теперешній час утруднене. Зважаючи на 

це, з метою прискорення створення оптимальних умов для нересту промислових фітофільних видів риб, вважаємо конче необхідним 

вселення у водойму манніка великого та рдестів. Нересту судака буде сприяти обмежене насадження верб в урізі води. 

 

Із гідрографічної точки зору територія Києва поділяється на дві основні частини: заплавне лівобережжя та вододільно-яружне 

правобережжя. Значно відрізняються і водойми, характерні для цих частин міста. Озерні котловини майже всіх водойм лівобережжя 

знаходяться у піщаних грунтах з порівняно неглибоким заляганням водоносних горизонтів, на рівнинній місцевості без вираженого 

розчленування водозбірних площ.  

За походженням, це головним чином, залишкові заплавні озера, які утворилися після зміщення русла Дніпра. Деякі водойми мають 

штучне походження, що в даному випадку не впливає на гідрологічний режим. Розміри водної поверхні озер в основному незначні. 

Найбільші з них - це озера Лісове, Тягле, Вирлиця, Редькіно, Алмазне (табл. 2.5). 

У зв'язку із такими особливостями рельєфу та походження, водойми лівобережжя Києва переважно належать до непротічних озер 

безстічного типу. 

Такий же характер і у водойм штучного походження, основною відмінністю яких є невеликий вік та висока швидкість еколого-

сукцесійних процесів 

 

Однією із найбільших водойм природного походження на території міста є озеро Вирлиця. Воно знаходиться в лівобережній частині 

міста (Дарницький район, Червоний хутір) в межах промислової зони району. В геоморфологічному відношенні озеро Вирлиця знаходиться 

в поймі р.Дніпро, кар’єрного типу кругло-овальної форми. Площа водного дзеркала становить біля 100 га. Довжина озера 1,2 км, ширина 

коливається від 0,2 до 1 км, максимальна глибина 20 м. Площа прибрежної смуги становить 17,4 га. Частину її займають декілька 

промислових об'єктів. 

Озеро Вирлиця безстічне, не має поверхневих притоків, живиться воно за рахунок водоносних горизонтів четвертинних відкладів і 

поверхневого стоку. Береги озера до цього часу в стадії формування, принаймі в північній частині, де ведуться роботи з метробудування. 

За даними досліджень Українського науково-виробничого центру геохімічних досліджень ДРГП ―Північгеологія‖, які включали в 

себе визначення хімічного складу води та органічного забруднення, а також вміст важких металів, слід відмітити: за типом хімічного складу 

вода озера змінюється у часі з гідрокарбонатної сульфатно-хлоридно-кальцієво-натрієво-магнійової весною до хлоридно-гідрокарбонатно-

сульфатної влітку та хлоридно-карбонатно-сульфатної восени. В спектрі забруднення є постійні забруднювачі – важкі токсичні метали, вміст 
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яких перевищує ГДК, нітрати і нітрити, а також разові – феноли (до 5 ГДК) і нафтопродукти (до 1.6 ГДК) в східній частині озера, яка 

прилягає до промислової зони. 

Загалом рівні техногенного забруднення озера Вирлиця досить значні і обумовлені техногенним навантаженням, пік забруднення 

припадає на літній період року. 

Оз. Холодне 

Невелика за площею, відносно глибока водойма заплавного походження. Вже багато років не з'єднується з Дніпром під час весняної 

повені. 

Видовий склад цієї водойми дуже бідний і представлений усього 4 видами (див.табл. 5.1), які належать до двох родин та 4 родів. Два 

види риб, тобто 50% належать до промислових, а весь склад іхтіофауни до лімнофілів. 

За особливостями розмноження у видовому складі переважають фітофіли 50%, остракофіли та індиференти складають по 25% кожний. 

За відносною чисельністю домінує фітофіл вівсянка. 

За характером живлення у водоймі переважають види зоопланктофаги -75,0%. Найбільш чисельним з них є вівсянка - 96,9%. 

У підсумку можна заключити, що водойма, щодо населяючої її іхтіофауни, на цей час знаходиться в стані крайнього рівня 

деградації. Причиною цього є дуже велика ступінь антропогенного впливу. Одним з первинних чинників, який призвів до таких 

наслідків, безумовно, був потужний тиск браконьєрства. Нарешті, цілковито безглуздо було замість існувавшого нерестовища для 

фітофілів створювати піщаний пляж. Цей захід практично унеможливлює природне відтворення промислової іхтіофауни, зокрема 

фітофілів, у цій водоймі. Для того, щоб хоча б частково поліпшити ситуацію, необхідно найближчим часом інтродукувати у водойму 

плітку та судака. Окрім того, щорічно під час нересту ранньонерестуючих фітофілів (плітка) виставляти у водоймі штучні 

нерестовища (гнізда). В той же час є неприпустимим вселення у водойму неаборигенних видів риб (товстолобик, 

 

Озеро Сонячне знаходиться в густо заселеній селітебній зоні Дарницького району, за своїм походженням змішаного генезису, а на 

формування його долини в сучасному стані вплинуло будівництво житлового масиву Позняки. Живиться озеро за рахунок підземних вод та 

атмосферних опадів, дно озера піщане, береги пологі.  

Вода озера Сонячне характеризується помірним стабільним забрудненням побутового типу. За хімічним складом вода озера 

гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальцієво-магнієво-натрієва. Перевищення ГДК спостерігається по барію, марганцю та магнію. 

Органічне забруднення (сполуки азоту) носить суто сезонний характер – підвищення влітку. 

Привабливе розташування озера, вода з природними здібностями до самоочищення взимку зумовлює його активне використання для 

літнього відпочинку на пляжах озера майже по всій береговій лінії. 
 

СТАН  ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРОК 
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Відповідальні особи 

На балансі № п/п     

КП «Плесо» 15 Севастьянов Антон Анатольєвич 516-86-59   

КП «Плесо» 19 Севастьянов Антон Анатольєвич 516-86-59   

КП «Плесо» 29-30 Сеймов Юрий Валентинович 562-24-38   

 

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      

 

 
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  
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Назва об’єкту або 

місце 

розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Штучні водойми                         12                                                                                                          345,1    

48. 159  на просп. М. Бажана  

Водойма  Лебедине  
(кар’єр піску) Позняки,  

пр-т Бажана,  

вул. Ревуцького 

12,6 5,4   
декоративний, 

технічний 

49. 160  на просп. М. Бажана  
Водойма б/н Позняки,  

пр-т Бажана 
 

2,8 1,7   
декоративний, 

технічний 

50. 161 
Озеро 

Лебедине 

Срібний кіл 

на просп. М. Бажана  

Водойма 

Срібнокільська  

Позняки,  

пр-т Бажана 

6,5 6,3   
декоративний, 

технічний 

51. 162  
без назви на просп. М. 

Бажана  

Водойма б/н Позняки,  

пр-т Бажана 8,2 4,1   
декоративний, 

технічний 

52. 163 Озеро Заплавне озеро Заплавне  
Водойма 

Заплавне Бортничі,  

вул. Франка 
76,5 17,5   рекреаційний 

53. 164 Озеро Небреж озеро Небіж  

Водойма 

Небріж Осокорки, 

вул. Колекторна 
44,0 18,2 

ТОВ 

«Контактбу

дсервіс» 

погодж 

(ДПТ) 
рекреаційний 

54. 165 Озеро Тягле  озеро Тягле  
Водойма 

Тягне Осокорки південні 
127,5 20,0   рекреаційний 

55. 166 Озеро Сонячне  озеро Сонячне  

Водойма 

Сонячне  

вул. Ревуцького, 

вул. Здолбунівська 

13,8 6,2   рекреаційний 

56. 167 Озеро  Гарячка 
без назви (золовідвал 

ТЕЦ-4)  

Водойма б/н, 

золовідвал ТЕЦ-4 

Позняки, 

вул. Здолбунівська 

14,0 5,2   технічний 

57. 168 Озеро Прірва  озеро Прірва  
Водойма 

Прірва Позняки, 

вул. Тепловозна 
9,4 5,0   технічний 

58. 169 
Озеро 

Мартишів 

озеро Мартишів на 

території садівницьких 

товариств Осокорків  

Водойма 

Озеро Мартишів 
Осокорки,  

Колективні сади 

26,6 7,0   рекреаційний 

59. 170 Корольок Корольок (Позняки)  
Водойма 

Корольок  
3,2 2,0   декоративний 
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розташування на 

мапі 

розбіжності управління водного господарства  
Характер 

використання 

водойм 

розпорядження КМДА 

від 04.02.2009 р. 

№ 111 

За даними управління 

водного господарства у м. 

Києві та області 

Площа водойм, га 

Площа 

прибережної 

території, га 

На балансі  

Позняки, Корольок 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

 
48. Озеро Лебедине 49. 50. 51. Без назви 50. Озеро Лебедине 52. Озеро Заплавне 

 

 
53. Озеро Небреж 54. Озеро Тягле  55. Озеро Сонячне 56. Озеро  Гарячка 57. Озеро Прірва  

 

 
58. Озеро Мартишів     

 

 



 24 

ФОТО 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНІ  ДОВІДКИ 

 

 

СТАН                                         ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРОК 

      

      

      

      

      

      

 

 

Відповідальні особи 

На балансі № п/п     

КП «Плесо» 48-51 Севастьянов Антон Анатольєвич 516-86-59   

КП «Плесо» 53-54 Севастьянов Антон Анатольєвич 516-86-59   

КП «Плесо» 55 Пігуля Костянтин Андрійович 517-62-37   

 

 

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      

 

 
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  
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На балансі  

Ставки                              8 

60. 171  на струмку Демидівка  
Ставок на стр. Демидівка 

Бортничі 
0,5 0,3   рекреаційний 

61. 172  на струмку Демидівка  
Ставок на стр. Демидівка 

Бортничі 
0,9 0,6   рекреаційний 

62. 173  на струмку Демидівка  
Ставок на стр. Демидівка 

Бортничі 
0,5 1,5   рекреаційний 

63. 174  на струмку Демидівка  
Ставок на стр. Демидівка 

Бортничі 
0,7 1,5   рекреаційний 

64. 175  
без назви у селищі 

Бортничі  

Ставок б/н 
Бортничі 0,2 0,5   декоративний 

65. 176  
без назви у селищі 

Бортничі Нижні  

Ставок б/н 
Бортничі Нижні 1,1 1,8   декоративний 

66. 177  
на струмку Демидівка у 

селищі Бортничі  

Ставок на стр. 

Демидівка Бортничі, 

піонертабір 
3,3 4,0   рекреаційний 

67. 178  
без назви на просп. 

Бажана  

Ставок б/н 
Позняки, 

пр-т Бажана 
0,6 1,7   технічний 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 

ФОТО 

ІСТОРИЧНІ  ДОВІДКИ 

СТАН  ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРОК 

      

Відповідальні особи 

      

Площа (довжина) 

Площа водойм, га 
Площа прибережної 

території, га 

Площа пляжної зони Охоронні території   

      

      
Заходи з покращення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою 

2010-2013  

2014  

2015  
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ПЛЯЖНІ ЗОНИ 

 

 
 

 

 

 

 

Площа (довжина) 

Площа водойм, га Площа прибережної території, га Площа пляжної зони Охоронні території 
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ЗДОБУТОК НАДР (днопоглиблювальні роботи) (станом на 01.01.2010) 

 
Озеро Заплавне                                                                                                                                         Озеро Мартишів 

 
Нижні Бортничі 

 

Видача довілів  
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Карта 1991 року Карта 2010 року
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Скиди в водойми Дарницького району 
 

№ 

п/п 

 

 

Назва 

об’єкту,місцезнаходження,адреса 

 

Діаметр 

випуску або 

колектору 

перед 

очисною 

спорудою 

 

Тип 

очисної 

споруди 

 

 

Балансоутримувач або 

володар 

 

 

Стан 

водовипуску 

в 

магістральні 

водні 

об’єкти 

 

 

Примітка 

 

 КП ШЕУ Дарницького району 
 вул.  ВАТ  300 відстійники ВАТ Дарницький завод ЗБК задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Бориспільська, Дарницький  ий споруди "Плесо" 
 вул.  ВАТ  300 відстійники ВАТ "Київміськнафтопродукт" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Бориспільська, "Київміськнафт ий споруди "Плесо" 
 вул.  ЗАТ ФАРМ  300 відстійники ЗАТ ФАРМ "Дарниця" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Бориспільська, "Дарниця" ий споруди "Плесо" 
 вул.  Хлібокомбінат  300 відсутні Хлібокомбінат №11 задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  

 Бориспільська, №11 ий споруди "Плесо" 
 вул.  ДП  300 відстійники ДП "Радіозавод" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Бориспільська, "Радіозавод" ий споруди "Плесо" 
 вул.  Водовипуск  1000 відсутні КП ШЕУ Дарницького району задовільн скид в озеро Вирлиця 
 Вакуленчука вул.  ий 
 вул.  Водовипуск  2000 (2 од.) відсутні КП ШЕУ Дарницького району відмінний скид в р. Дніпро 
 Дніпровська  Дніпровська   
 вул.  АЗС "Рось" 300 відстійники АЗС "Рось" задовільн скид в колектор ШЕУ - р.  
 Дніпровська  ий Дніпро 
 вул.  АЗС "Солекс" 300 відстійники АЗС "Солекс" задовільн скид в колектор ШЕУ - р.  
 Дніпровська  ий Дніпро 
 вул.  Водовипуск з  900 відсутні КП ШЕУ Дарницького району розмитий  скид в р. Дніпро 
 Здолбунівська вул.  оголовок 
 вул.  АТП "РАПІД" 300 відстійники АТП "РАПІД" задовільн скид в колектор ШЕУ - р.  
 Здолбунівська,  ий Дніпро 
 вул.  Завод  300 відстійники Завод "Буревісник" задовільн скид в колектор ШЕУ, який  
 Здолбунівська,  "Буревісник" ий залито заводом "Буревісник" 
 вул.  ЗАТ ВПБФ  300 відстійники ЗАТ ВПБФ "МОДУС" задовільн скид в колектор ШЕУ, який  
 Здолбунівська,  "МОДУС" ий залито заводом "Буревісник" 
 вул.  вул.  300 відстійники н/д задовільн скид в колектор ШЕУ - р.  
 Здолбунівська,  Здолбунівська,  ий Дніпро 
 вул.  ЗАТ "Індар" 300 відстійники ЗАТ "Індар" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Зрошувальна, 5 ий споруди "Плесо" 
 вул.  Оптова база 300 відстійники Оптова база задовільн скид в колектор ШЕУ - р.  
 Клеманська, 7 ий Дніпро 
 вул.  Водовипуск  1000 відсутні КП ШЕУ Дарницького району задовільн скид в озеро Вирлиця 
 Колекторна вул.  ий 
 вул.  Завод  300 відстійники Завод "Радіовимірювач" задовільн скид в колектор ШЕУ - озеро  
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 колекторна,  "Радіовимірюва ий Вирлиця 
 вул.  ВАТ  300 відстійники ВАТ "Київміськнафтопродукт" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Привокзальна,  "Київміськнафт ий споруди "Плесо" 
 вул.  АЗС "Авіаком" 300 відстійники АЗС "Авіаком" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 Привокзальна,  ий споруди "Плесо" 
 
 вул. Світла, 1 АЗС "Антарес" 300 відсутні АЗС "Антарес" задовільн скид в колектор ШЕУ - озеро 
 ий 
 Меліоканал Водовипуск  2000*2100 (2 відсутні КП ШЕУ Дарницького району добрий скид в озеро Тельбін - р.  
 "Меліоканал"  од.) Дніпро 
 пр. Бажана Торговельний  300 відстійники Торговельний центр "БІЛЛА" задовільн скид в колектор ШЕУ - пойма  
 центр "БІЛЛА" ий біля каналу Бортничеських  
 пр. Бажана ст.  АЗС ТОВ "КЛО" 300 відстійники АЗС ТОВ "КЛО" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 метро  ий споруди "Плесо" 
 пр. Бажана, 19 АЗС "ТНК" 300 відстійники АЗС "ТНК" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
  ий споруди "Плесо" 
 пр. Миколи  Водовипуск пр. 1200 відсутні КП ШЕУ Дарницького району відмінний скид в р. Дніпро 
 Бажана  Миколи  
 Харківське  Автомобільний  300 відсутні Автомобільний центр "Тайота" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 шосе, 179 центр "Тайота" ий споруди "Плесо" 
 Харківське  ВАТ "Південь" 300 відстійники ВАТ "Південь" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 шосе, 201 ий споруди "Плесо" 
 Харківське  АЗС "Авіаком" 300 відстійники АЗС "Авіаком" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 шосе, 203 ий споруди "Плесо" 
 Харківське  ТОВ  300 відстійники ТОВ "Росукренерго" задовільн скид в колектор ШЕУ - очисні  
 шосе, 210 "Росукренерго" ий споруди "Плесо" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Підприємства, організації та  розташовані на : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушення : 

ст. 99 Водного Кодексу України  

ст.89 Водного Кодексу України  



 32 

Визначення та терміни 

 

(Кодекс водний, ВР України, від 06.06.1995, № 213/95-ВР "Водний кодекс України") 

 

Затока – частина океану, моря, озера, що заходить в суходіл, але має вільний водообмін з основною частиною водойми.  

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний 

горизонт);  

водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт;  

водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку;  

озеро - природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами;  

ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів;  

 

Меліоративні системи та споруди 

ДБН В.2.4-1-99 

1.1 Зрошувальна система повинна включати комплекс взаємопов'язаних споруд і пристроїв, який забезпечує підтримання в кореневмісному шарі ґрунту 

зрошуваного масиву оптимального водно-сольового режиму для одержання  високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур. 

До складу зрошувальної системи входять:  цільові водосховища, водозабірні споруди на природних або штучних водних  джерелах з рибозахистом, відстійники, 

насосні станції, зрошувальна, водозабірно-скидна і дренажна мережі,  нагірні канали, споруди на мережі, поливні та дощувальні машини, установки і пристрої, засоби 

керування і автоматизації контролю за меліоративним станом земель, об'єкти електропостачання і зв'язку, протиерозійні  споруди, виробничі  будівлі  та  житлові  

будинки  експлуатаційної  служби, дороги, лісозахисні насадження, дамби. 

1.2 Осушувальна система повинна включати комплекс взаємопов'язаних споруд, будівель і  пристроїв, який забезпечує оптимальний водно-повітряний режим 

перезволожених земель і належні умови проведення сільськогосподарських робіт. 

До складу осушувальної системи входить: частина водоприймача, що регулюється,  провідна, захисна та регулювальна мережі, насосні станції, дамби, споруди на 

мережах, засоби керування та автоматизації, контролю за меліоративним станом земель, об'єкти електропостачання  і  зв'язку,  протиерозійні споруди,  виробничі будівлі 

та  житлові  будинки  експлуатаційної  служби, дороги  і лісозахисні насадження. В умовах періодичних дефіцитів вологи в кореневмісному шарі в складі осушувальних 

систем повинні передбачатися споруди і пристрої, які забезпечують штучне зволоження ґрунтів в посушливі періоди. Доцільність зволоження повинна бути 

обґрунтована водобалансовими і техніко-економічними розрахунками. 

1.3 При встановленні основних характеристик меліоративних систем слід керуватися прийнятим поділом території України на п'ять основних ґрунтово-кліматичних  

зон: Полісся, Лісостеп, Північний Степ, Південний Степ, гірські райони Карпат і Криму. 

Склад і параметри елементів меліоративної системи визначаються в кожному конкретному випадку на основі забезпечення її функціонування. 

Наказ Держпідприємництва України, 

Держводгоспу України 

17.04.2001 № 61/68 

1.3. Меліоративні системи (зрошувальні системи, осушувальні системи, у тому числі польдерні системи, осушувально-зволожувальні системи)  мають технологічно 

цілісну інженерну інфраструктуру, що включає в себе такі окремі об’єкти: 

меліоративну мережу каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і 

насосними станціями; 

захисні дамби; 

спостережну мережу; 

дороги і споруди на них; 

водозабірні споруди; 

лінії електропередач та зв’язку.  



Нормативно-правові вимоги до водних об'єктів 

 

Гигиенические требования к зонам  рекреации водных объектов ГОСТ 17.1.5.02-80  

Рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 33/3471 «Про затвердження проектів прибережних 

захисних смуг водних об'єктів м. Києва» 
 


