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Методологічні пояснення 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від 

стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних 

установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих 

джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих 

джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у 

результаті ерозії ґрунтів (пилових бур),  лісових пожеж і т.і. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел – загальна кількість  забруднень, що надійшли в повітряний басейн під 

час роботи двигунів  автомобільного, авіаційного, залізничного, водного 

транспорту та виробничої техніки. 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі 

виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або 

частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого 

використання за місцем їх утворення чи виявлення, та від яких їх власник  

повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення. 

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи 

інші небезпечні властивості, які створюють чи можуть створити значну 

небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які 

потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. 

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, 

їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, 

знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та 

нагляд за місцями видалення. 

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних 

операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей 

відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, 

перевезення, утилізації чи видалення. 

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи 

енергетичних ресурсів. 

Спалення відходів – регулюємий  процес спалення твердих, рідких або 

газоподібних відходів при високих температурах. 

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх 

утилізації. 

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів у спеціально 

відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий 

вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не 

перевищував установлених нормативів. 

Спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (полігони, 

комплекси, місця розміщення відходів, сховища, споруди, ділянки надр тощо), 

на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у 

сфері поводження з відходами. 
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1. Загальна характеристика 
 

Дата утворення  03.04.1935 

Територія, км
2
 133,63 

Кількість адміністративних районів - 

Кількість міст - 

з них: обласного підпорядкування - 

Кількість селищ - 

Кількість сіл - 

Чисельність населення, тис. осіб  324,044 

Щільність населення, 

тис. осіб на 1 км
2
 

2,4 

 

2. Чисельність населення 
Таблиця 1 

За даними Головного управління статистики у м. Києві 

 

Чисельність наявного населення  

(станом на 01.12.2015) 

 

 

осіб 

(% від населення 

міста) 

 

331884 
 

11,4 % 

Чисельність постійного населення  

(станом на 01.12.2015) 

 

осіб 

(% від населення 

міста) 

323385 

 

11,4 % 
За даними Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Всього населення (станом на 01.01.2016) 

 

осіб 368035 

у т.ч.: 

дорослих (за даними відділу Державного 

реєстру виборців Дарницької РДА) 

осіб 285819 

дітей до 18 років (за даними ГУОЗ м. Києва) осіб 

 

82216 

 
 

3. Фізико-географічна характеристика  

Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть. З прадавніх часів відомі 

поселення на території сучасного Дарницького району. Першою офіційною 

згадкою про Дарницю вважається 1509 рік. 

03.04.1935 року утворена самостійна адміністративна одиниця – 

Дарницький район м. Києва. Цей день вважається днем народження району. 

Межі сучасного Дарницького району були затверджені рішенням 

Київської міської ради від 27 квітня 2001 року № 280/1257 «Про межі нових 

адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по проведенню 

адміністративно-територіальної реформи» та від 29 листопада 2001 року 

№ 126/1560 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 27.04.01 

№ 280/1257». 

Дарницький район розташований на мальовничій території Лівобережжя. 

З 2001 року до складу району входять масиви: Харківський, Осокорки, 

Позняки, Нова Дарниця, Рембаза та Бортничі.  
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Загальна площа району складає 13363 га, що становить 16% від загальної 

території м. Києва. 

За чисельністю населення, яка складає загалом понад 323 тис. осіб, що 

становить 11,4% від загальної чисельності населення міста Києва та площею 

території, район є одним з найбільших у місті Києві. 

Середня річна температура повітря у 2015 році, за даними Київської 

обсерваторії, становить +10,5
0
С, що перевищує середню норму, встановлену за 

багаторічними спостереженнями, на 2,8
0
С. Найбільш теплий місяць 2015 року –

серпень, з середньомісячною температурою 22,6
0
С, в той час як за 

багаторічними спостереженнями найбільш теплий місяць – липень, з середньою 

температурою19,9 
0
С. Найбільш холодні місяці – січень та лютий, з 

середньомісячною температурою -0,7
0
С нижче нуля. 

Таблиця 2 

Характеристика   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Середня місячна  

температура повітря 

(°С) 

норма -5.6 -4.2 0.7 8.7 15.2 18.2 19.3 18.6 13.9 8.1 2.1 -2.3 7.7 

2015 -0,7 -0,7 5.1 9.7 16.0 20.4 21.9 22.6 17.8 7.3 4.7 1.9 10.5 

відхилення 4,9 3,5 4.4 1.0 0.8 2.2 2.6 4.0 3.9 -0.8 2.6 4.2 2.8 

Місячна кількість 

опадів (мм) 

норма 48 46 39 49 53 73 88 69 47 35 51 52 650 

2015 56 35 50 5 79 13 52 3 25 40 69 25 452 

відхилення 8 -11 11 -44 26 -60 -36 -66 -22 5 18 -27 -19 

Температурний режим міста в зимовий період формує температурна 

інверсія, у зв’язку з чим температура в центральних частинах району та міста 

дещо вища ніж на околицях. Підвищення середньорічної температури повітря 

за останні десятиріччя є більшим, ніж глобальне на планеті. 

Середньорічна кількість опадів у 2015 році становила 452 мм при 

середньорічній нормі 650 мм.  

Переважаючий напрямок вітру влітку – західний, взимку – північно-

західний. 

4. Виробничий комплекс 

Таблиця 3 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

підприємствами району за січень – грудень  

2015 року 

млн. грн. 4665,5 

Питома вага у обсязі виробництва  

по м. Києву за січень – грудень 2015 року 
% 3,7 

Галузева структура промисловості  

по видах економічної діяльності 

Кількість 

підприємств 

Питома вага, 

% 

Промисловість району, всього: 
в тому числі: 

57 100,0 

   Продукти харчування та напої  7 12,3 

   Продукти хімічні та фармацевтичні 4 7,0 

   Продукти гумові та пластмасові 2 3,5 

   Вироби металеві готові 10 17,5 

   Комп’ютери, вироби електронні та оптичні  8 14,0 

   Машини та устаткування 7 12,3 

   Продукція промислова інша 10 17,6 

   Послуги з друкування та тиражування 

записаної інформації 
4 7,0 

  Послуги з ремонту та монтажу машин та 

устаткування 
5 8,8 
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5. Перелік екологічно небезпечних об'єктів 
Таблиця 4 

№ 

з/п 
Назва екологічно небезпечного 

об’єкту 
Вид економічної 

діяльності 
Відомча належність 

(форма власності) 
Примітка 

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 - 

 
 

 

 
Філія ”Завод ”Енергія” ПАТ ”Київенерго” 
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6. Атмосферне повітря  

 

На території Дарницького району проводиться вибірковий контроль за 

станом атмосферного повітря району в зоні впливу промпідприємств та 

автотранспорту на територію житлової забудови. 

Всього за 2015 рік було проведено 522 лабораторних дослідження 

атмосферного повітря на центральних автомагістралях Дарницького району: 

вул. Привокзальна,8; вул. Княжий затон,2\30; вул. Вишняківська 13; 

вул.Ревуцького-Тростянецька, 19\1; вул. Ревуцького-Декабристів, 12\3 7; 

Харківському шосе,150\10; вул.Тростянецька, з них 24 відхилення за 

показниками концентрації азоту диоксиду ( по вул. Привокзальна,8) та 

вуглецю диоксиду ( по Харківському шосе,150\10). 

Протягом 2015 року проводився контроль за станом атмосферного повітря 

на кордоні санітарно-захисних зон промислових підприємств Дарницького 

району (243 дослідження) за адресами: ФФ «Дарниця» по вул. 

Бориспільська,26-а; з-д «Буревісник» вул.ЗдолбунівськаД; з-д «Енергія» - З 

точки відбору вул.Вишняківська,6-а, вул .Ревуцького,44, вул. ДекабрстівД2, пр-

т Бажана,5; БСА - 2 точки відбору- пр-т Бажана,5; вул. Ревуцького,44; з них 

визначалося відхилення за показником концентрації аміаку по 

вул.Ревуцького,44. 
 

 

 

На вул.Вишняківська,13

По (ГДК) за показниками (N02- діоксид азоту) в середньому перевищення

норми в 1,1 раз

На Харківське шосе-Тростянецька, 150/15

По (ГДК) за показниками (N02- діоксид азоту) в середньому перевищення

норми в 1,1 раз

вул.Бориспільська, 26-а; з-д «Буревісник». 

Всього було проведено 219 досліджень, відхилень не зареєстровано  
на пр. Бажана,3

По (ГДК) за показниками (N02- діоксид азоту та СО2- двоокис вуглецю) в

середньому перевищення норми в 1,1 раз та вимог нормативно-технічної

документації на 25-33%

На вул. Декабристів, 7

По (ГДК) за показниками (N02- діоксид азоту та СО2- двоокис вуглецю) в

середньому перевищення норми в 1,1 раз та вимог нормативно-технічної

документації на 25-33%

на розі вул. Ревуцького - Декабристів, 12/37

По (ГДК) за показниками (N02- діоксид азоту та СО2- двоокис вуглецю) в

середньому перевищення норми в 1,1 раз та вимог нормативно-технічної

документації на 25-33%
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Лабораторний контроль атмосферного повітря в місцях впливу 

промпідприємств і автотранспорту на житлову забудову 
Таблиця 5 

Найменування об'єктів 

контролю 

Кіль- 

кість 

проб 

Забруднюючі 

речовини 

кількість 

перевищень 

ГДК 

Більше 

ГДК у 

скільки 

разів 

% 

Відхи-

лень від 

НТД 

ФФ «Дарниця» вул 

.Бориспільська, 26-а 

54 формальдегід, 

фенол, аміак, 

ацетон, пил, 

водень хлористий 

без 

відхилень 

  

Завод «Енергія» 81 СО, С02, аміак, 

формаль дегід, 

фенол, водень 

хлористий, НР, 

без 

відхилень 

  

БСА 54 СО, аміак, формаль 

дегід, сірково день 

без 

відхилень 

  

А втомагістрсті: 69  21   

вул. Привокзальна, 8 9 N02, СО - -  

вул.Княжий Затон 2/30 9 N02, СО - -  

вул. Вишняківська, 13 9 N02, СО 3 (N02) 1,08 33,33% 

4.вул.Ревуцького 

Тростянецька, 19/1 

12 N02,  СО ,РЬ 3 (N02) 3 (СО) 1,,09 1,04 25% 

25% 

вул. Харківське шо се 

150/15 вул.Трос тянецька 

9 N02, СО 3 (N02) 3 (СО) 1,29 1,04 33,33% 

33,33% 

пр. Бажана 3 9 N02, СО -  - 

вул. Ревуцького  

Декабристів, 12/37 

12 N02, СО, РЬ 3 (N02) 3 (СО) 1,09 1,02 25% 

25% 
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Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році  

по місту Києву 

Протягом 2014р. від стаціонарних джерел м.Києва у повітря надійшло 

31340,4 т забруднюючих речовин, що на 541,6 т або на 1,7% менше  порівняно з 

2013р. Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин, що надійшли в 

атмосферу, викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, 

становили відповідно 624,6 та 20,5 т. Крім цих речовин у атмосферу надійшло 

5641,1 тис.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату. 
 

Структура викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

від економічної діяльності підприємств та організацій у 2014 році 
 

 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонаних 

 джерел забруднення за секторами виробничих та технологічних 

процесів у 2014 році 
Таблиця 5 

 
Обсяги викидів 

Викинуто в 

середньому 

одним 

підприємством, 

т 

т 

у % до 

2013 

року 

у % до 

підсумку 

Усі сектори викидів 31340,4 98,3 100,0 98,9 

Енергетика 23829,4 88,8 76,0 102,7 

у т.ч. електростанцій загального 

використання 
20301,8 89.3 64,8 1450,1 

Виробничі процеси 856,2 88,9 2,7 5,4 

Видобуток і розподіл палива та 

геотермальної енергії 
522,9 100,7 1,7 6,2 

Використання розчинників та інших 

продуктів 
5006,9 194,6 16,0 35,3 

Обробка та видалення відходів 943,1 94,0 3,0 157,2 

Сільське і лісове господарство, 

землекористування та зміна лісової 

біомаси 

181,9 391,2 0,6 60,6 

 

метали та їх сполуки; 

42,3 т.; 

0,1%

метан; 624,6 т.; 

2,0%

інші речовини; 47,9 т.; 

0.2%

неметанові леткі 

органічні сполуки;   

5832,4 т.; 

18,6%

оксид вуглецю;       

2090,1 т.; 

6,7%

діоксид та інші сполуки 

сірки;       9904,1 т.; 

31,6%

сполуки азоту;       

7900,8 т.; 

25,2%

речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок;   4898,2 т.; 

15,6%
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році 

Таблиця 6 

 Обсяги викидів 

т 
у % до 

2013 року 

у % до 

підсумку 

у розрахунку 

на 1 особу, 

кг 

на 1 км
2
, плщі 

м.Києва. кг 

      

Усього 31340,4 98,3 100,0 10,9 37488,5 

у тому числі       

діоксид сірки 9846,5 87,1 31,4 3,4 11778,1 

діоксид азоту 7806,1 86,2 24,9 2,7 9337,4 

оксид азоту 20,5 89,1 0,1 0,0 24,5 

оксид вуглецю 2090,1 84,4 6,7 0,7 2500,1 

метан 624,6 98,6 2,0 0,2 747,1 

неметанові леткі 

органічні сполуки 

5832,4 173,8 18,6 2,0 6976,6 

сажа 13,8 55,6 0,0 0,0 16,5 

 

Динаміка викидів шкідливих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря 

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

(2004–2014рр.) 
 Таблиця 7 

  

Обсяги викидів 
Крім того, викиди діоксиду 

вуглецю 

усього, 

тис. т 

у тому числі 
усього, 

тис.т 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

2004 209,9 34,8 175,1 6605,3 6605,3 ... 

2005 220,5 33,6 186,9 7921,2 7921,2 ... 

2006 227,1 26,4 200,7 6863,2 6863,2 ... 

2007 230,5 26,5 204,0 11286,4 8776,4 2510,0 

2008 275,2 27,0 248,2 10561,9 7627,1 2934,8 

2009 277,9 43,9 234,0 10405,1 7705,1 2700,0 

2010 265,3 28,6 236,7 9723,7 6953,5 2770,2 

2011 254,5 33,3 221,2 9783,5 7035,9 2747,6 

2012 259,2 32,9 226,3 9830,5 7084,4 2746,1 

2013 247,7 31,9 215,8 9174,1 6499,5 2674,6 

2014 214,2 31,4 182,8 7984,7 5648,9 2335,8 

2004р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; 

з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій 

техніці. 
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Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря   

(2004-2014рр.) 
 Таблиця 8 

  

Обсяги викидів діоксиду сірки 

усього, 

тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

на 1 особу, кг 

на 1 км
2 

 
площі 

регіону, кг 

2004 6,6 5,4 1,2 2,5 7,9 

2005 5,9 4,7 1,2 2,2 7,1 

2006 6,4 5,0 1,4 2,4 7,7 

2007 7,2 5,4 1,8 2,6 8,6 

2008 8,0 6,0 2,0 2,9 9,6 

2009 26 24,1 1,9 9,4 31,1 

2010 9,5 7,6 1,9 3,4 11,4 

2011 11,9 9,9 2,0 4,3 14,2 

2012 12,5 10,5 2,0 4,4 15,0 

2013 13,3 11,3 2,0 4,7 15,9 

2014 11,5 9,8 1,7 4,0 13,8 
2004р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; 

з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій 

техніці. 

 Таблиця 9 

  

Обсяги викидів оксидів азоту
2
 

усього, 

тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

на 1 особу, кг 

на 1 

км
2  

площі 

регіону, кг 

2004 29,4 14,1 15,3 11,1 35,2 

2005 29,5 13,1 16,4 11,1 35,3 

2006 27,4 9,8 17,6 10,2 32,8 

2007 30,4 9,1 21,3 11,2 36,4 

2008 32,1 8,5 23,6 11,7 38,4 

2009 29,1 8,2 20,9 10,5 34,8 

2010 30,9 9,8 21,1 11,1 37,0 

2011 31,9 10,7 21,2 11,4 38,2 

2012 31,9 10,6 21,3 11,3 38,2 

2013 29,8 9,1 20,7 10,5 35,6 

2014 25,5 7,8 17,7 8,9 30,5 

З 2007р. – відображаються дані по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному 

транспорту та виробничій техніці. 
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Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 

повітря у 2014 році 
Таблиця 10 

  Обсяги викидів 

усього 

у тому числі у % до 

попереднього 

року 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

Викиди забруднюючих 

речовин – усього,  т  
214233,0 31449,5 182783,5 86,5 

у тому числі 
    

метали та їх сполуки 43,3 43,3 – 120,7 

метан 1228,9 624,8 604,1 91,3 

неметанові леткі 

органічні сполуки 
29381,8 5874,8 23507,0 95,9 

оксид вуглецю 139259,0 2106,0 137153,0 84,4 

діоксид та інші сполуки 

сірки 
11612,7 9913,1 1699,6 102,2 

з них 
    

діоксид сірки 11547,4 9847,8 1699,6 102,2 

сполуки азоту 25750,4 7916,0 17834,4 85,0 

з них 
    

оксиди азоту 160,3 20,5 139,8 37,5 

діоксиди азоту 25506,9 7813,8 17693,1 85,6 

аміак 78,0 76,5 1,5 154,1 

стійкі органічні 

забруднювачі 
1,3 1,3 – 85,0 

речовини у вигляді 

твердих суспендованих 

частинок 

4923,2 4923,2 – 109,8 

інші 2032,4 47,0 1985,4 45,6 

Крім того, діоксид 

вуглецю, млн, т 
7,9 5,6 2,3 104,3 

Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та 

виробничої техніки. 
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7. Водні ресурси 

 

В період підготовки до оздоровчого сезону, починаючи з травня місяця 

проводивсь відбір води з 13 відкритих водойм Дарницького району: озеро 

Сонячне, озеро на ж\м «Бортничі», озера № 1, 2, 3 в парку «Партизанської 

слави», озеро «Вирлиця», озеро «Небреж», озеро «Тягле», озеро «Холодне», 

озеро «Прірва», озеро на ж\м «Позняки -2 », озеро на розі вул. Ревуцького - 

пр.Бажана, р.Дніпро біля ст.метро «Славутич» на санітарно-хімічні та 

мікробіологічні дослідження. 

За 2015 рік виконано 44 санітарно-хімічних дослідження, всі без 

відхилень та 47 бактеріологчних дослідження, 14 відхилень - по ЛКП, 

патогенної мікрофлори не виявлено. 

Для забезпечення безпечного відпочинку населення Дарницького району 

м. Києва в зонах відкритих водойм, результати лабораторних досліджень проб 

води з поверхневих водойм були надані Генеральному директору КП«Плесо» 

для відповідного реагування та забезпечення наявності інформаційних щитів 

біля озер про заборону купання. 

 Характеристика річок  

Таблиця 11 

Назва річки 

Протяжні

сть по 

території 

регіону, 

км 

 

 

Річковий 

басейн, до 

якого 

відноситься 

річка 

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 трубопроводів, 

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 10 

 Великі річки 

Дніпро 9,7 Дніпро   - - - - 3 

РАЗОМ 9,7        3 
 

Водні об’єкти Дарницького району 
Таблиця 12 

Водні об’єкти Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка 

Усього од. 67  

у тому числі:    

місцевого значення од. 66  

з них передано в оренду, зокрема од. 1  

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

од. -  

ставків од. 27  

озер од. 39  

замкнених природних водойм од. -  

акваторій (водного простору) внутрішніх 

морських вод, територіального моря, 

виключної (морської) економічної зони 

України 

од. -  

загальнодержавного значення од. 1  

з них передано в оренду, зокрема од.  -  
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водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

 од. -  

ставків од. -  

озер од. -  

замкнених природних водойм од. -  

акваторій (водного простору) внутрішніх 

морських вод, територіального моря, 

виключної (морської) економічної зони 

України 

од. -  
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Динаміка водокористування 
Таблиця 13 

Показники Одиниця 

виміру 

2012 рік 2013рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн. м
3 

  

у тому числі:    

поверхневої млн. м
3
   

підземної млн. м
3
   

морської млн. м
3
   

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну 

особу 

м
3
   

Використано свіжої води, усього млн. м
3
 10,266 10,668 

у тому числі на потреби:    

господарсько-питні  млн. м
3
 0,778 0,929 

виробничі  млн. м
3
 9,489 9,739 

сільськогосподарські  млн. м
3
 - - 

зрошення млн. м
3
 - - 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу м
3
 31,68 32,92 

Втрачено води при транспортуванні млн. м
3
   

 % до заб-

раної води 

  

Скинуто зворотних вод, усього млн. м
3
   

у тому числі:    

у підземні горизонти млн. м
3
   

у накопичувачі  млн. м
3
   

на поля фільтрації млн. м
3
   

у поверхневі водні об’єкти млн. м
3
   

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,     

усього млн. м
3
   

з них:    

 нормативно очищених, усього млн. м
3
   

у тому числі:     

на спорудах біологічного очищення млн. м
3
   

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м
3
   

на спорудах механічного очищення млн. м
3
   

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн. м
3
   

 забруднених, усього млн. м
3
   

у тому числі:     

недостатньо очищених  млн. м
3
   

без очищення млн. м
3
   

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  

у розрахунку на одну особу 

м
3
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В Дарницькому районі м. Києва розташовано 22 бюветні комплекси. 

В плані проведення держсанепіднагляду за якістю питної води згідно 

річного плану держсанепідслужбою району щоквартально контролюється 

якість води бюветних комплексів за санітарно-хімічними та бактеріологічними 

показниками на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4171-10. В разі виявлення 

відхилень в пробах води від вимог нормативу надається інформація 

балансоутримувачу для оперативного реагування. 

Відомчий лабораторний контроль (періодичний контроль безпечності та 

якості питної води) відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10 повинна 

забезпечувати балансоутримуюча організація, якою визначено в м. Києві СП 

КП «Київводфонд» згідно розпорядження КМДА від 07.09.11 р. № 1630. 

Інформування населення про якість води бюветних комплексів 

відноситься до компетенції їх власника. 

БЮВЕТИ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ 
Таблиця 13/1 

 

№ 

п\п 

адреса 

бювету 

рік 

вводу 

в 

експ. 

відомча 

належ». 

експл. 

органі 

зація 

 

глибин

а 

свер 

длов. 

\м\ 

водонос

и. 

горизон

т 

кіл- 

ть 

водо- 

розб. 

колонок 

тип 

водо- 

розб. 

колонки 

1 
вул. Славго- 

родська \ППС\ 
1997 

К
П

 «
К

и
їв

в
о
д

ф
о
н

д
»
 

П
р
и

 К
М

Д
А

 

А
К

“К
и

їв
в
о

-д
о
к
ан

ал
” 

У
Е

А
С

ін
в
с,

 т
ел

.5
1
5

-6
8
-5

4
; 

5
1
5

-1
2
-6

6
 ;

  
5
1
5

-9
2
-7

7
 

109 сеном. 2 

“Нептун” 

2 
вул. Ахмато- 

вої, 16-в 
1998 110 

сеном.- 

келов. 
3 

3 
вул. Ахмато- 

вої, 6 
1998 110 

сеном.- 

келов. 
3 

3 
вул. Ахмато- 

вої, 6 

вул. Борис-
пільська, зо 

1998 
 

108 
сеном.- 

келов. 
3 

4 
вул. Ахмато- 

вої, 6 
 

1999 100 
сеном.- 

келов. 
3 

5 
вул. Ревуць- 

кого, 11-г 
2000  сеном.- 

келов. 
 

6 
вул. Ревуць- 

кого, 32 
1998 100 

сеном.- 

келов. 
4 

6 
вул. Ревуць- 

кого, 32 

вул. Леніна, 29 

2002 261 юрськ. 4 

7 вул. Леніна, 29 2002 103 
юрськ. 
сеном. 

3 

8 
вул. 

Вербицького,9 1997 103 сеном. 3 

9 
вул. Вербиць- 

кого, 12 
1998 100 сеном. 4 
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№ 

п\п 

адреса 

бювету 

рік 

вводу 

в 

експ. 

відомча 

належ». 

експл. 

органі 

зація 

 

глибин

а 

свер 

длов. 

\м\ 

водонос

и. 

горизон

т 

кіл- 

ть 

водо- 

розб. 

колонок 

тип 

водо- 

розб. 

колонки 

10 
вул. Драгома-

нова, 29 
1998 112 

сеном.- 

келов. 
3 

11 
вул. Княжий 

затон, 17-6 
2000 88 

сеном.- 

келов. 
4 

12 
вул. 

Гришка, 8-6 
2000 101 

сеном.- 

келов. 
4 

13 
вул. Здолбу- 

нівська, 7а 
2001 93 

сеном.- 

келов. 
4 

14 
пр. Григорен- 

ко, 41 
1999 100 

сеном.- 

келов. 
4 

15 
пр. 

Бажана, 24\1 
2001 93 

сеном,- 

келов. 
3 

16 
вул. Харк. 

шосе, 168-і 
2002 112 

сеном,- 

келов. 
4 

17 
вул. 

Заслонова. 18 
2001 110 

сеном,- 

келов. 
3 

18 
вул. 

Ілліча, 4\6 
2000 112 

сеном.- 

келов. 
3 

19 
вул. Ревуць- 

кого, 5а-7а 
2003 103 сеном. 4 

20 
вул. Декабристів, 

10-а 
2006 115 

сеном.- 

келов. 
4 

21 
вул. Драгома-

нова, 15-а 

2006 101 
сеном.- 

келов. 
4 

22. 
вул.Вишня- 

кінська, 7а 
2010 101 сеном. 3 

Дарницьке лабораторне відділення здійснювало щоквартально контроль 

якості питної води 5-ти тупікових ділянок міськводопроводу : вул. Світла 

/ШЕД/, вул. Бориспільська,34 /аптека/, вул. Ремонтна, 8-а /промплощадка/, вул. 

Зрошувальна, 6 /Рапід/, вул. Тепловозна, 18 /ГБК «Буревісник»/. Щомісячно 

проводився контроль проб води 5-ти визначених точок міськводопроводу за 

адресами: вул. Вишняківська, 12, вул. Княжий затон, 13, вул. Драгоманова, 1-е, 

вул. Севастопольська, 1/1, пр. Бажана, 7-є. За 2015 рік в пробах питної води з 

тупікових ділянок та точок постійного спостереження міськводопроводу 

відхилень від вимог нормативу ДСанПіН 2.2.4-171-10 не виявлено. 
За 2015 рік: 

- загальна кількість досліджених проб води по бюветам становить: за 
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санітарно-хімічними показниками — 78 проб, з них 9 проб з відхиленням 

(бювети: вул. Леніна, 29 по вмісту заліза, аміаку та мутності, 

вул.Вербицького, 12 по мутності, вул.Здолбунівська, 7-а по мутності, 

вул.Декабристів, 10-а по залізу та мутності, вул.Вишняківська, 7-а по 

мутності) ; за бактеріологічними показниками — 77 проб, з них 6 проб з 

відхиленням (бювети: вул.Ахматової, 16-в, вул.Ахматової, 6, вул.Ілліча, 

4/6, вул.Княжий затон, 17-6); 

- загальна кількість досліджених проб по локальним водопроводам 

становить: за санітарно-хімічними показниками — 446 проб, за 

бактеріологічними показниками - 369 проб. Балансоутримувачі локальних 

водопроводів — 22 промислових підприємства. 

- загальна кількість досліджених проб по комунальному водопроводу 

становить: за санітарно-хімічними показниками — 666 проб, з них 40 проб з 

відхиленням; за бактеріологічними показниками — 685 проб, з них 27 проб з 

відхиленням. Відхилення в пробах питної води комунального водопроводу 

були пов’язані з забрудненням водопроводу Верхніх Бортнич фекаліями. 

При виявленних відхиленнях в пробах питної води вживались відповідні 

заходи для нормалізування показників у відповідність вимогам нормативу 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» з послідуючим проведенням контрольного відбору проб 

води на лабораторні дослідження. 

8. Земельні ресурси 

Структура земельного фонду регіону 
Таблиця 14 

Основні види земель та угідь 
2013рік 

усього, тис. га % до загальної площі території 

1 2 3 

Загальна територія  13,363 100 

у тому числі:   

1. Сільськогосподарські угіддя   

з них:   

рілля   

перелоги   

багаторічні  

насадження 
  

сіножаті 

і пасовища 
  

2. Ліси і інші лісовкриті площі  5,23 39,1 

з них вкриті лісовою рослинністю   

3. Забудовані землі   

4. Відкриті заболочені землі   

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)   
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Території, що покриті 

поверхневими  водами 
0,714 1,3 

 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів регіону 
 Таблиця 15 

 За роками 

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 

281,75 281,75 

  
 
 

 

 

Порядок інформування громадськості міста Києва 

про стан забруднення навколишнього природного 

середовища 

 

http://darn.kievcity.gov.ua/news/16956.html 
 
 

http://darn.kievcity.gov.ua/news/16956.html
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9. Лісові ресурси 
 

Лісовий фонд регіону (станом на 01.01.2016 року) 
Таблиця 16 

№ 

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) 5328,84    

1. Усього земель лісогосподарського призначення  5229,9    

 у тому  числі:     

1.1 державних лісогосподарських підприємств     

1.2 комунальних лісогосподарських підприємств 5229,9    

1.3 власників лісів     

1.4 не наданих у користування (землі запасу)     

2.*  Усього лісових ділянок, розташованих на 

землях іншого призначення 

98,94    

 у тому  числі:     

2.1 державних підприємств     

2.2 комунальних підприємств 98,94    

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   

4. Запас деревини у розрахунку на один гектар 

лісового фонду 
Х Х   

5. Площа лісів у розрахунку на одну особу Х  Х  

6. Запас деревини у розрахунку на одну особу Х Х   

7. Лісистість (відношення покритої лісом площі до 

загальної площі регіону) 
Х  Х  
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Лісовий фонд  регіону в розрізі категорій земель 

 (станом на 01.01.2016 року) 
Таблиця 17 

№ 

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 

І. Землі лісогосподарського призначення       

 
Дарницьке 

ЛПГ 
5229,9 

            

ІІ. Землі природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення       

 

КП УЗН 

Дарницького 

району 

98,94 

      

      

 

Прибережні 

захисні 

смуги 

водних 

об’єктів 

281,75 

      

    281,75  

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

іншого призначення 

      

  7752,41             

ІV. Землі історико-культурного природно-заповідного  призначення       

               

V.   Інше       

  13363             

Лісовідновлення за 2015 рік 
Таблиця 18 

№ з/п Органи державної влади, постійні 

лісокористувачі, власники лісів,   

лісовідновлення, га 

у тому числі:   

усього посадка  

лісу, га 

посів 

 лісу, га 

природне 

поновлення лісу, 

га 

1 ККО «Київзеленбуд»      

1.1 Дарницьке ЛПГ 7,7  1,0 8,7 
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13. Природно-заповідний фонд 

Розподіл лісових земель об’єктів ПЗФ за їх категоріями 
Таблиця 19 

№ графи за 

формою №1 

Державного 

лісового 

кадастру 

Категорії лісових земель Площа в межах земель, 

наданих установам ПЗФ у 

постійне користування 

Площа в межах земель, що 

знаходяться у користуванні 

інших землекористувачів та 

земель запасу 

Разом 

га % га % га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Вкриті лісовою рослинністю, усього 98,94 1,9 5229,9 98,1 5328,84 100 

3 у тому числі лісові культури       

4 Незімкнуті лісові культури       

5 Лісові розсадники, плантації       

10 Не вкриті лісовою рослинністю, усього       

6 у тому  числі:  рідколісся       

7 згарища       

8 зруби       

9 галявини       

11 Лісові шляхи, просіки тощо       

12 Усього лісових земель  100  100  100 
 

14. Формування екологічної мережі 

Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону 
Таблиця 22 

№ 

з/п 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою регіону 

Загальна 

площа, 

тис. га 

Загальна 

площа 

екомережі, 

тис. га 

Складові елементи екомережі, тис. га 

о
б

’є
к
ти

 П
З
Ф

  

в
о

д
н

о
-б

о
л
о

тн
і 

у
гі

д
д

я 

в
ід

к
р

и
ті

 з
аб

о
л
о

ч
ен

і 

зе
м

л
і 

в
о

д
о

о
х

о
р

о
н

н
і 

зо
н

и
 

п
р

и
б

ер
еж

н
і 

за
х

и
сн

і 

см
у

ги
 

л
іс

и
 т

а 
ін

ш
і 

л
іс

о
в
к
р

и
ті

 

п
л
о

щ
і 

к
у
р

о
р

тн
і 

та
 л

ік
у

в
ал

ь
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
ч
і 

те
р

и
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р
ії

 

р
ек

р
еа

ц
ій

н
і 

те
р

и
то

р
ії

 

зе
м

л
і 

п
ід

 к
о

н
се

р
в
ац

іє
ю

 

в
ід

к
р

и
ті

 з
ем

л
і 

б
ез

 

р
о

сл
и

н
н

о
го

 п
о

к
р

и
в
у
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о
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 н
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н
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н

и
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р
о

сл
и
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о

к
р
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п
ас

о
в
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щ
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ін
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ж
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і 

р
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іо
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в
н
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за
б

р
у

д
н
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і 

зе
м

л
і,

 щ
о
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е 

в
и

к
о

р
и

ст
о

в
у

ю
ть

ся
 в

 

го
сп

о
д
ар

ст
в
і 

 Дарницький 

район міста Києва 

13,363 5,612 0,1    0,282 5,23       
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ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

http://darn.kievcity.gov.ua/news/13035.html
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РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ 

РОСЛИН

ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ 

СУМАРНЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАРТА КРИТИЧНИХ ВІДСТАНЕЙ

ЗАПРОПОНОВАНІ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ МІСТА

http://darn.kievcity.gov.ua/news/13035.html

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

 
 



 25 

 

пропозиції до 

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
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15. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами в м. Києві 
 

Основні показники поводження з відходами 
1  

(2010-2015рр.) 

Таблиця 23 

(тис.т) 

  

Утворено 
2
 Утилізовано Спалено Видалено 

Загальний обсяг 

відходів, накопичених 

протягом 

експлуатації, у місцях 
видалення відходів 

3,4
 

2010 608,9 15,4 162,3 321,3 3553,8 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 
небезпеки 

14,0 0,4 0,0 0,0 1,4 

2011 7190,1 6,0 155,0 6585,0 10146,9 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 
небезпеки 

11,2 0,1 0,0 – 1,6 

2012 1342,4 2,8 148,5 156,8 9929,8 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 
небезпеки 

8,7 0,1 0,0 0,0 0,8 

2013 976,0 1,3 146,4 105,1 10038,4 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 
небезпеки 

12,9 0,1 0,0 0,0 0,9 

2014 1548,0 13,1 150,3 317,7 11021,6 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 

небезпеки 

4,7 0,2 1,3 – 376,1 

2015 1610,3 0,2 255,4 360,7 11280,1 

у т.ч. відходи 

І–ІІІ класів 

небезпеки 

6,0 0,1 1,7 – 0,1 

² До 2010р. відображаються дані від економічної діяльності підприємств та організацій, з 2011р. – з 

урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 
3  

До 2014р. наведено дані з урахуванням відходів, тимчасово розміщених у спеціально відведених місцях чи 

об’єктах. 
4 
До 2014 р.

 
"Наявність відходів на кінець року". 
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 Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році 

Таблиця 24 

  Обсяги 

відходів І-ІV класів 

 небезпеки 

У тому числі 

І-ІІІ класів небезпеки 

тис.т 
у % до 

2014р. 
тис.т 

у % до 

2014р. 

Утворено 1610,3 104,0 6,0 127,0 

Спалено з метою отримання енергії 253,8 170,3 0,0 0,0 

Спалено з метою теплової переробки відходів 1,6 130,3 1,6 131,9 

Утилізовано  0,2 1,8 0,1 173,3 

Підготовлено до утилізації 0,4 798,7 – – 

Видалено у спеціально відведені місця чи 

об’єкти  360,7 113,5 – – 

у тому числі на спеціально обладнані звалища 154,3 121,4 – – 

Видалено іншими методами видалення 206,4 108,3 – – 

Знешкоджено 0,0 – 0,0 – 

Розміщено на стихійних звалищах 4,8 – – – 

Вилучено внаслідок витікання, випаровування, 
пожеж, крадіжок – – – – 

Експортовано 22,6 71,4 – – 

у тому числі 

    для утилізації 22,0 84,5 – – 

для видалення 0,6 11,0 – – 

Імпортовано – – – – 

Загальний обсяг відходів, накопичених у 

спеціально відведених місцях чи об'єктах на 
кінець 2015 року

1
 11280,1 445511, 6 0,1 14,8 

1 
Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій. 
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 Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2015 році 

(тис.т) 

  

Утворено Утилізовано 
Спалено 

 усього 

У т.ч. з метою 

Видалено 
отримання 

енергії 

теплового 

перероблення 

Усього 1610,3 0,2 255,4 253,8 1,6 360,7 

Використані розчинники 0,6 0,0 – – – – 

Відходи кислот, лугів чи солей 0,2 0,0 – – – – 

Відпрацьовані оливи 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 – 

Хімічні відходи 0,3 – 0,0 – 0,0 – 

Осад промислових стоків 108,9 0,0 – – – 205,6 

Мулові та рідкі відходи від 

очистки стічних вод 0,4 – – – – – 

Відходи від медичної 

допомоги та біологічні 0,1 – 0,1 – 0,1 – 

Відходи чорних металів 20,7 0,1 – – – – 

Відходи кольорових металів 2,3 – – – – – 

Змішані відходи чорних та 
кольорових металів 0,0 – – – – – 

Скляні відходи 1,9 0,0 – – – – 

Паперові та картонні відходи 16,8 – 0,0 0,0 – – 

Гумові відходи 0,4 – – – – – 

Пластикові відходи 4,2 0,0 1,2 0,0 1,2 – 

Деревні відходи 3,8 – 0,1 0,0 0,1 – 

Текстильні відходи 0,3 – 0,0 0,0 – – 

Відходи, що містять 
поліхлордифеніли 0,0 – – – – – 

Непридатне обладнання 0,1 0,0 0,0 0,0 – – 

Непридатні транспортні засоби 0,0 – – – – – 
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Відходи акумуляторів та 

батарей 1,2 – – – – – 

Тваринні та змішані харчові 

відходи 4,6 – – – – – 

Рослинні відходи 106,4 0,0 0,0 – – – 

Тваринні екскременти, сеча та 

гній 0,2 – – – – – 

Побутові та подібні відходи 1128,6 – 253,8 253,8 – 63,4 

Змішані та недиференційовані 

матеріали 18,4 – – 0,0 – – 

Залишки сортування 0,1 – – – – – 

Звичайний осад 0,1 – – – – – 

Мінеральні відходи 

будівництва та знесення, у 

тому числі змішані будівельні 
відходи 27,7 0,1 – – – 35,3 

Інші мінеральні відходи (за 

виключенням відходів 

будівництва та знесення, 

згорання, ґрунтів, порожньої 

породи від днопоглиблення, 

відходи від очистки стічних 

вод) 0,2 – – – – – 

Відходи згоряння 161,0 0,0 – – – 56,4 

ґрунти (відходи ґрунту і 

каменів) 0,5 – – – – – 

Пуста порода від 

днопоглиблювальних робіт – – – – – – 

Мінеральні відходи від 

очистки стічних вод та 

стабілізовані відходи 0,1 – – – – – 
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Утворення та поводження з відходами у 2014 році по місту Києву 
 

Загальні обсяги утворення відходів у звітному році становили 

1548,0 тис.т (більше на 572,1 тис.т або 58,6% порівняно з 2013 роком), у тому числі 

утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки становило 4,7 тис.т (менше на 8,2 тис.т або 

63,6%). 
 

Основні показники утворення та поводження з відходами 

 на підприємствах регіону у звітному році 

Таблиця 25 

 Відходи 

І-ІV класів небезпеки 

У т.ч. відходи І-ІІІ класів 

небезпеки 

т 

у % до 

попередньог

о року  

т 

у % до  

попередньог

о року  

     

Утворено
1
 – всього 1548007,3 158,6 4693,2 36,4 

Утилізовано 13156,3 975,3 165,5 163,4 

Спалено 150322,4 102,3 1252,7 – 

з метою отримання енергії 149029,7 101,8 – – 

з метою теплового 

перероблення 1292,7 – 1252,7 – 

Видалено  317650,8 302,1 – – 

у спеціально відведені місця чи 

об’єкти (шляхом захоронення) 317650,8 302,1 – – 

іншими видами видалення – – – – 

Загальний обсяг відходів, 

накопичених протягом експлуатації, у 

спеціально відведених місцях чи 

об’єктах  11021565,5 – 376,1 – 
_____________ 
1 
З урахуванням обсягів відходів утворених у домогосподарствах. 

2 
Дані експрес-випуска можуть бути уточнені за рахунок внесених у 2014 році зміни до державного 

статистичного спостереження №1-відходи «Поводження з відходами». 
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Утворення відходів за категоріями матеріалів у звітному році 

Таблиця 26 
 

 Обсяги утворення відходів 

т 

у % до  

попереднього  

року 

у % до 

підсумку 

    

Усього 1548007,3 158,6 100,0 

Використані розчинники 551,2 104,7 0,0 

Відходи кислот, лугів чи солей 385,3 71,8 0,0 

Відпрацьовані оливи 236,3 64,3 0,0 

Хімічні відходи 219,3 – 0,0 

Осад промислових стоків 99091,8 85,4 6,4 

Мулові та рідкі відходи від очистки стічних вод 4,6 – 0,0 

Відходи від медичної допомоги та біологічні 40,6 62,8 0,0 

Відходи чорних металів 39291,2 – 2,5 

Відходи кольорових металів 3139,7 – 0,2 

Змішані відходи чорних та кольорових металів 11,4 – 0,0 

Скляні відходи 530,5 91,9 0,0 

Паперові та картонні відходи 23824,9 102,5 1,5 

Гумові відходи 422,0 79,8 0,0 

Пластикові відходи 3471,0 91,8 0,2 

Деревні відходи 7507,1 202,9 0,5 

Текстильні відходи 156,8 69,3 0,0 

Відходи, що містять поліхлордифеніли 15,8 101,0 0,0 

Непридатне обладнання 435,7 186,0 0,0 

Непридатні транспортні засоби 101,5 168,9 0,0 

Відходи акумуляторів та батарей 79,4 81,5 0,0 

Тваринні та змішані харчові відходи 28335,6 – 1,8 

Рослинні відходи 95683,2 – 6,2 

Тваринні екскременти, сеча та гній 10702,6 – 0,7 

Побутові та подібні відходи 1058866,4 293,7 68,4 

Змішані та недиференційовані матеріали 278,9 9,4 0,0 

Звичайний осад 2998,8 262,4 0,2 
Мінеральні відходи будівництва та знесення, у 
тому числі змішані будівельні відходи 30021,4 – 1,9 
Інші мінеральні відходи (за виключенням 
відходів будівництва та знесення, згорання, 
ґрунтів, порожньої породи від днопоглиблення, 
відходи від очистки стічних вод) 2926,9 – 0,2 

Відходи згоряння 138045,6 144,3 8,9 

Ґрунти (відходи ґрунту і каменів)  632,0 – 0,0 
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Утворення відходів за основними групами небезпечних відходів у звітному 

році (групи з найбільшою питомою вагою у загальних обсягах). 
 

Утворення відходів від економічної діяльності підприємств та організацій і в 

домогосподарствах у звітному році 

Таблиця 27 
 

 Обсяги утворення відходів 

тис. т 
у % до 

Підсумку 

   

Усього 1548,0 100,0 

Економічна діяльність підприємств та організацій   

Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство та рибне господарство 14,3 0,9 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 0,4 0,0 

Переробна промисловість 213,8 13,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 44,8 2,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 102,7 6,6 

Будівництво 5,7 0,4 

Інші види економічної діяльності  172,7 11,2 

Домогосподарства 993,6 64,2 

 

Утворення відходів у розрахунку на одну особу становило 0,5 т, а на один 

квадратний кілометр – 1,9 т. 
Обсяги утилізації відходів становили 13,2 тис.т (більше на 11,8 тис.т порівняно 

з 2013р.),. Частка відходів, які були утилізовані, у загальному обсязі утворених у 2014 
році становила 0,8%. 

У 2014р. у підприємств м.Києва було шість установок для утилізації та 

спалювання відходів. 
Загальна кількість спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів 

становила 99 одиниць проектним та залишковим об’ємом 7276196 та 1186791 куб.м.  

На кінець 2014 року підприємствами м.Києва у спеціально відведених місцях чи 

обʼєктах накопичено 11021,6 тис. т відходів, у т.ч. І-ІІІ класів небезпеки – 376,1 

тис.т. 
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17. Моніторинг довкілля 

Система спостережень за станом довкілля 
                Таблиця 28 

№ 

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 

 Деснянське 

міжрайонне 

управління 

ГУ ДСЕС у 

м. Києві 

7 5 13    22   

 

 

 

20. Планування природоохоронної діяльності 

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм 
  Таблиця 29 

№ 

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 Програма соціально та 

економічного розвитку 

м. Києва на 2014 рік 

Київська 

Міська рада 

5/10151 від 

04.02.2014 

   

2 Програма комплексного 

розвитку зеленої зони м. 

Києва до 2015 року та 

концепція формування 

зелених насаджень в 

центральній частині 

міста 

Київська 

Міська рада 

806/338 від 

19.07.2005 

   

3 Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Києві на 2010 – 2015 

роки 

Київська 

Міська рада 

996/4434 від 

08.07.2010 

   

4 Цільова програма 

«Питна вода міста 

Києва 2011-2020 роки» 

Київська 

Міська рада 

628/1684 від 

04.11.2010 

   

5 Програма використання 

та охорони земель на 

2011-2015 роки 

Київська 

Міська рада 

32/5419 від 

17.02.2011 

   

6 Київська міська 

програма контролю за 

утриманням домашніх 

тварин та регулювання 

чисельності 

безпритульних тварин 

Київська 

Міська рада 

382/7719 від 

05.04.2012 
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гуманними методами 

на 2012 - 2016 роки 

 

Громадські організації, що діють на території Дарницького району м. Києва 

Таблиця 30 
№ 

з/п 

Назва організацій 

 

Юридична адреса 

1 Всеукраїнська громадська організація «Жива планета м. Київ, пр.. М.Бажана, 9-б, кв. 

261 

2 Всеукраїнська громадська організація «Екологія та 

соціальний захист України» 

м. Київ, вул. Харківське шосе, б 

160 
3 Всеукраїнська громадська організація «Зробимо Україну 

чистою» 

м. Київ, вул..Горлівська, 38/40, 

кв. 154 
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21. Екологічні проблеми Дарницького району міста Києва 

У 2003 році земельна ділянка передана, у довгострокову оренду,

рішенням КМР міжнародній організації «Міжнародний творчий центр

Яна Табачника».

У 2005 році, відповідно до внесеного прокурорського протесту, КМР

своїм рішенням відмінила попереднє рішення та зобов’язала ГУ

земельних ресурсів КМДА припинити договір оренди земельної ділянки.

Крім цього, своїм рішенням від 19.07.2005 № 806/3381 Київська міська

рада затвердила Програму розвитку зеленої зони м. Києва до 2010

року, якою передбачила територію згаданої земельної ділянки як об'єкт

нового зеленого будівництва для створення парку відпочинку

«ПРИБЕРЕЖНИЙ» площею 46,4 га.
 

Картографічні матеріали м. Києва 

(з 2005 року)

 

На Позняках водойму під назвою "Срібний кіл"

почали засипати піском. Техніка, працює по

ночах. Завозиться пісок на берег та за

допомогою бульдозера забудовник засипає та

розгортає його в озеро.

 

 

Графічні матеріали Акту на право 

власності на земельну ділянку 

включають і частину водойми

КМДА було надано Акт від 03.04.2012 за № 10-8-00187 на

право власності на земельну ділянку за кадастровим

номером 8000000000:90:007:091 підприємству “Енеїда”.

Цільове призначення земельної ділянки – для 

будівництва та обслуговування закладу громадського 

харчування?
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Паркову зону озера “Сонячне”, не прибирає

КП “Плесо”. Ігнорування виконання своїх

статутних обов'язків комунальним

підприємством, відбувається на протязі 10

років.

 

Та зобов'язано:
- одержати вихідні дані на

проектування об'єкта;

- розробити, погодити та

затвердити в установленому

порядку проектно-кошторисну

документацію;

- вирішити питання оформлення

права користування земельною

ділянкою в установленому

порядку.

 

Протягом 10 років рішення КМР та

розпорядження КМДА не виконуються.

На території озера Сонячне парк не

створено, землевідвід КП “Плесо”

не оформлено.

 

 
 

незадовільний екологічний стан та вплив на навколишнє природне середовище  

озера Гарячка. 
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- не визначені Екологічні засади розвитку міста та збереження природного 

середовища; 

-  відсутня будь яка стратегія Екологічного спрямування;  

-  не затверджена Київською міською радою жодна Екологічна програма; 

-  в усіх діючих (фінансуємих) міських програмах відсутні галузеві 

екологічні розділи; 

-  з 2012 року не видається Екологічний Паспорт міста Києва (з моменту 

передачі екологічних повноважень КМДА). 

Поряд з цим, повноваження в сфері екології (дозвільні, погоджувальні, 

адміністративні, звітні, плануючи та інші) від державних органів влади було передано 

Київській міський державній адміністрації у травні 2013 року.  

Станом на серпень 2016 року місто Київ залишається єдиним регіоном України 

якому не передана жодна з інформаційних дозвільних баз даних на викиди в 

атмосферне повітря, забруднення поверхневих вод, бази утворювачів побутових 

відходів, реєстр баз земельних ділянок природно-заповітного фонду та інших.  

 

Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих 

речовин від промислових підприємств та автотранспорту. 

Зростання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зумовлено 

збільшенням кількості автотранспорту, відставанням темпів розвитку вулично-

шляхової мережі, недостатнім контролем за автотранспортом як джерелом 

забруднення атмосфери, лояльністю фіскального законодавства до його порушників. 

Питому вагу у забруднення атмосфери району вносить і Філія «Завод «Енергія» АЕК 

«Київенерго». 

Для покращення екологічного стану та мінімізації викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря пропонується: 

посилити контроль за якістю пального, що постачається і реалізується 

автозаправними станціями, з врахуванням відповідних державних стандартів та 

вимог директив Європейського Союзу, граничних допустимих норм вмісту свинцю, 

бензолу та ароматичних вуглеводнів; 

виконати заходи передбачені міськими природоохоронними програмами; 

внести зміни в Генеральний план забудови міста з врахуванням технології 

створення сучасних транспортних розв’язок, тунелів, мостів, покращення якості доріг 

та створенням автоматизованої системи управління транспортними потоками; 

при подальшій розробці детальних планів забудови територій передбачати 

пункти паркування; 

заборонити в’їзд до міста транзитного автотранспорту; 

оновлення основних фондів енергетичних підприємств та неефективних 

технологій нейтралізації забруднюючих речовин; 

встановити стаціонарні газоаналізатори та автоматизовані стаціонарні пости 

спостережень за станом атмосферного повітря на автомагістралях району; 

планувати будівництво екологічно небезпечних виробництв із значними 

обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферу за межами міста; 

визначити місця збору та утилізації рослинних відходів. 
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Проблеми каналізаційних мереж та технічного стану Бортницької станції 

аерації 

Актуальною проблемою водопровідно-каналізаційного господарства 

залишається незадовільний стан каналізаційного колектору та стан Бортницької 

станції аерації, яка є єдиною системою очисних споруд стічних каналізаційних вод 

міста Києва. 

За інформацією Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ВАТ 

АК “Київводоканал”, основною проблемою нормального функціонування споруд 

Бортницької станції аерації (БСА) є їх повний фізичний та моральний знос: 

будівельні конструкції, насоси, трубопроводи та інше обладнання 1-ї черги очисних 

споруд станції є непридатним для їх подальшої експлуатації, а деякі з них 

знаходяться в аварійному стані. Крім того, подальше використання існуючих 

мулових полів може призвести до їх переповнення та прориву дамби (на даний час 

фактичний обсяг осадів вдвічі перевищує проектне навантаження).  

Погіршилась якість очищення стічних вод. Обстеження стану дюкерних 

каналізаційних переходів через р. Дніпро, ніколи не здійснювалося. 

Проблема потребує її вирішення на державному рівні. 

Відсутність визначених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

водних об’єктів та ведення днопоглиблюваних та гідронамивних робіт. 

Відсутність впродовж тривалого часу розроблених і затверджених проектів 

водоохоронних зон (ВЗ) і прибережних захисних смуг (ПЗС) водних об’єктів 

Дарницького району і особливо виносу їх в натуру (на місцевості) призвели до: 

необґрунтованого надання земельних ділянок в межах прибережних захисних смуг 

водних об’єктів (земель водного фонду) в тимчасове користування; 

порушення режиму землекористування в прибережних захисних смугах; 

створення в межах ПЗС водних об’єктів, несанкціонованих звалищ будівельного та 

побутового сміття, місць зберігання та мийки автотранспортних засобів; 

забруднення підземних та поверхневих вод; 

самозахопленню земельних ділянок. 

Для поліпшення екологічного стану водних об’єктів необхідно терміново: 

погодити та затвердити, у встановленому порядку, розроблені проекти схем 

прибережних захисних смуг водних об’єктів (I етап), винести ПЗС в натуру на місцевості 

(II етап); 

створити перелік (кадастр) існуючих суб’єктів господарювання в межах 

встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг для подальшого 

визначення об’єктів, господарська діяльність яких не відповідає вимогам ст. 89 Водного 

кодексу України та ст. 61 Земельного кодексу України; 

заборонити будівництво на землях водного фонду, що не відповідає вимогам 

чинного законодавства України; 

визначити порядок підключення до міських каналізаційних мереж суб’єктів 

господарювання, розташованих в водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах 

водних об’єктів; 

виконати всі рішення Київської міської ради та розпорядження КМДА; 

застосувати відповідні заходи впливу, до громадян та юридичних осіб, що 

здійснили самозахоплення земельних ділянок на землях водного фонду відповідно до ст. 

212 Земельного кодексу України. 
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Поводження з відходами 

Незважаючи на тенденцію певного зменшення обсягів утворення відходів 

виробництва, в районі триває процес накопичення відходів різних видів. 

Наявні технології очистки стічних вод гальванічних виробництв недостатньо 

ефективні, тому відходи, що утворюються на очисних спорудах, є одним із основних 

джерел забруднення водного басейну важкими металами (цинк, нікель, хром, мідь, кадмій 

тощо). При зберіганні шламів гальванічного виробництва та мулу від миття транспорту на 

територіях підприємств більше 25 років, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.08.1998 р. № 1216, необхідна наявність Паспорту місць видалення відходів (МВВ). 

Очисні споруди Бортницької станції аерації щодобово затримують 9 – 12 тис.м3 

органічних речовин, забруднених солями важких металів. Щорічно на мулові майданчики 

очисних споруд БСА надходить 1,8 млн. тонн осадів міських стічних вод, на 

піскоуловлювачах осаджується 10,92 тис. т піску. Після біологічної очистки ця велика 

кількість мулу не використовується, а захоронюється, що потребує відведення нових 

територій для їхнього накопичення. Технології утилізації осадів очисних споруд БСА на 

даний час відсутні. 

Не створено підприємство та спеціалізований полігон по поводженню з 

токсичними промисловими відходами, в тому числі для підприємств м. Києва.  

Невирішеними залишаються такі проблеми поводження з відходами: 

не запроваджена чітка система утилізації та використання для подальших потреб 

продуктів переробки макулатури, склобою, зношених автомобільних шин, полімерних 

відходів, відходів легкої та харчової промисловості, відпрацьованих нафтопродуктів 

тощо; 

не встановлено порядок складування та утилізації відходів від фізичних та 

юридичних осіб за видами відходів (будівельні, харчові, промислові, медичні, 

великогабаритні відходи, відходи зеленого господарства, небезпечні та інші види 

відходів). 

відсутній загальнодоступний перелік місць, визначених дозвільним органом для 

утилізації згаданих відходів; 

недосконала система поводження з токсичними відходами та невизначено порядок 

прийому ртутьвміщюючих ламп від населення; 

не вирішена проблема утилізації шламів гальванічного виробництва та мулу від 

миття автотранспорту. 

Стихійні сміттезвалища: 
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Відповідно до Правил благоустрою міста 

Києва, затверджених рішенням Київської 

міської ради від 25 грудня 2008 року                 

№ 1051/1051

2.4. Утримання територій об'єктів

благоустрою

2.4.2. Благоустрій земель запасу міста

Києва, вільних від зелених насаджень,

здійснюється Департаментом міського

благоустрою та збереження природного

середовища виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної

адміністрації).

9.2. Відповідальними за збереження

зелених насаджень і належний догляд за

ними в межах м. Києва є:

9.2.4. На землях запасу міста - Київське

комунальне об'єднання зеленого

будівництва та експлуатації зелених

насаджень міста "Київзеленбуд" та його

підрозділи.

Фінансування заходів:

10.1.3. Київська міська рада передбачає

окремим рядком у бюджеті міста Києва на

поточний рік виділення відповідних

ресурсів на благоустрій земель запасу

міста на підставі подань та розрахунків

організацій, які є відповідальними за

здійснення їх благоустрою.

 
Необхідно передати функції від КМДА до районних державних адміністрацій. 

Відсутність матеріалів інвентаризації земель  
лісового фонду, зелених насаджень загального користування (парки, сквери, 

бульвари, тощо), а також земель природно-заповідного фонду може призвести до їх 

поступового (повзучого) самовільного захоплення та використання не за призначенням. 

Пропозиції: 

закінчити інвентаризацію зелених насаджень району з метою подальшої реалізації 

"Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р. та концепції 

формування зелених насаджень в центральній частині міста", затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 19.07.05 р. № 806/3381; 

розробити, відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва, план озеленення, у 

якому передбачити створення нових та реконструкцію існуючих об’єктів зеленого 

господарства, віднесених до категорії зелених насаджень загального користування; 

провести повну реконструкцію та розширити розсадники КП УЗН Дарницького 

району; 

при розробці містобудівної документації в проектних матеріалах щодо будівництва, 

реконструкції, розширення об’єктів будь-якого призначення враховувати максимальне 

збереження існуючих зелених насаджень за рахунок раціонального планування території, 

розташування будівель, споруд, комунікацій, а також в обов’язковому порядку повноцінну 

компенсаційну висадку зелених насаджень, що підлягають знесенню в результаті реалізації 

планованої діяльності; 

продовжувати роботи над пошуком цінних природних територій та об’єктів з метою 

надання їм природоохоронного статусу та оголошення їх природними заповідними. 

Надані пропозиції розраховано на стимулювання впровадження систем екологічного 

управління спрямованого на роздільний збір відходів, економію енерго та водних ресурсів, 

збереження зеленого господарства, екологічно-збалансованого підходу до проведення 

процедур державних закупівель всіма службами, управліннями та іншими структурними 

підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та 

підпорядкованими їй підприємствами. Таки кроки, разом з наданням відповідних 

пропозицій екологічним органам міста Києва, дозволять пришвидшити процес прийняття 

управлінських рішень спрямованих на покращення екологічного стану м.Києва. 
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Витяг з реєстру об’єктів утворення відходів(ОУВ) по Дарницькому району 

 

№п/п 

Реєстраційний 

номер 

Дата 

реєстрації Назва, ЄДРПОУ 

Код за 

СПОДУ 

Адреса, код за 

КОАТУ 

Форма 

власності, код за 

КФВ 

Характеристика відходів(найменування, 

код за КВ, група, клас небезпеки) 

Загальний 

обсяг 

утворення 

відходів (за 

класами), т/рік 

Показник 

загального 

утворення 

відходів 

(Пзув) 

1 

РК- 

8036300000-

001 

15.10.14 

Приватне акіонерне 

товариство "МТС 

Україна" 14333937 

не 

підпорядкову

ється 

01113, м. Київ, 

вул. 

Зрошувальна, 5 

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 

1,14 

6028,625 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 7740.3.1.04 Обладнання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтнопридатне; 

1.48.00 

0,0125 

4 клас: 

328 

7730.3.1.01 Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені;1.48.00 

7710.3.1.01 Макулатура паперова та 

картонна; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

2 

РК- 

8036300000-

002 

15.10.14 

Приватне акіонерне 

товариство "МТС 

Україна" 14333937 

не 

підпорядкову

ється 

02091, м. Київ, 

вул. 

Вербицького, 1 

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 

0,045 

335,29 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 7740.3.1.04 Обладання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтнопридатне; 

1.48.00 

2,015 

6000.2.8.10 Масла та мастила моторні 

трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 

9010.2.3.01 Відходи знезараження та (або) 

очищення вод стічних; 1.48.00 

7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні 

зіпосвані, відпрацьовані чи забруднені; 

1.48.00 

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забрудненні; 

1.48.00 
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6000.2.9.08 Батареї та акумулятори інші 

зіпсовані або відпрацьовані; 1.48.00 

4 клас: 6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації; 1.48.00 

9,54 

7730.3.1.01 Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені;1.48.00 

7710.3.1.01 Макулатура паперова та 

картонна; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

3 

РК- 

8036300000-

003 

29.10.14 

Приватне акіонерне 

товариство 

"Фармацевтична 

фірма "Дарниця", 

00481212 

18310 

02093, м. Київ, 

вул. 

Бориспільська, 13           

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 

0,3342 

3941,53 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 6000.2.8.10 Масла та мастила, 

трансмісійні, інші, зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

37,74 

2910.1.0. 05 Мастила (суміші спирто - 

бензинові, масла мінеральні та машинні, 

суміші емульсійні та мильні, жири та 

масла тваринного та рослинного 

походження) зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, їх залишки, які не 

можуть бути використані за 

призначенням; 2.49.00 

7740.3.1.04 Обладнання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтопридатне; 

2.08.00 

6000.2.9.08 Батареї та акумулятори інші 

зіпсовані або відпрацьовані; 1.16.00 

7710.3.1.04 Тара пластикова дрібна 

використана; 2.42.00 

7710.3.1.20 Розчинники зіпсовані або 

відпрацьовані, їх залишки, що не можуть 

бути використані за призначенням; 1.14.00 

2465.1.1.02 Полівінілхлорид зіпсований, 

забруднений або неіндентифікований, 

його залишки, які не можуть бути 

використані за призначенням; 2.49.00 
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2441.2.9.30 напівфабрикати власного 

виробництва препаратів фармацевтичних 

головних або залишки незакінченого 

виробництва препаратів фармацевтичних 

головних, не придатні для використання за 

призначенням; 1.07.00 

4 клас: 7730.3.1.03 Матеріали пакувальні 

змішані, у т.ч. дерев'яні та металеві, 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; 

2.08.00 

383,532 

6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації; 2.49.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

2416.1.1.02 Полімери синтетичні зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані,їх 

залишки, які не можуть бути використані 

за призначенням; 2.49.00 

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний 

інший; 2.08.00 

7730.3.01 Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; 

1.48.00 

4510.1.3.07 Бій матеріалів та виробів 

скляних; 1.48.00 

2416.3.1.09 Полівінілхлорид 

некондиційний; 2.49.00 

4 

РК-

8036300000-

004 

03.12.14 

Публічне 

акціонерне 

товариство "ЕЛМІЗ" 

24102142 

не 

підпорядкову

ється 

02096, м. Київ, 

вул. 

Бориспільська, 9 

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 
0,45 

2636,72 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 6000.2.9.08 Батареї та акумулятори 

інші зіпсовані або відпрацьовані; 1.48.00 

0,1 

6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації; 1.48.00 

7740.3.1.04 Обладнання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтопридатне; 

2.08.00 

4 клас: 7710. 3.1.08 Брухт чорних металів 

дрібний інший; 1.48.00 
381,72 

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів 

дрібний інший; 1.48.00 
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7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць загального 

використання, інші; 1.48.00 

4510.2.9.09 Відходи змішані будівництва 

та знесення будівель і споруд; 1.48.00 

5 

РК - 

8036300000-

005 

22.12.14 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

"Київський 

радіозавод" 

30722314 

Державне 

космічне 

агенство 

30524 

02099, м. Київ, 

вул. 

Бориспільська, 9  

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 0,225 

2101 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 7710.3.1.19 Фарби, емалі, лаки, 

чорнила, речовини для склеювання 

зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, 

що не можуть бути використані за 

призначенням; 1.27.00 

5,1 2820.2.9.04 Розчини хімічного 

нікелювання, відпрацьовані у гальванічних 

процесах; 1.04.00 

2820.2.9.24 Шлами гальванічні з 

осаджувачем: лугою, содовою 

(натрійвмісні) 

4 клас 

721 

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний 

інший; 1.48.00 

7710.3.1.01 Макулатура паперова та 

картонна; 1.48.00 

0113.2.9.01  Залишки обрізання дерев та 

догляду за посадками; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць загального 

використання, інші; 1.48.00 

6 

РК-

8036300000-

006 

30.12.14 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"АВТОСАМІТ 

ЛТД"  14369855 

не 

підпорядкову

ється 

02121, м. Київ, 

вул. Харківське 

шосе, 179    

8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 

0,2232 

4162,71 

2 клас: відсутні 0 

3 клас: 

57,703 

7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; 

1.48.00 

7710.3.1.20 Розчинники зіпсовані або 

відпрацьовані, їх залишки, що не можуть 

бути використані за призначенням; 1.14.00 
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3510.2.9.01 Фільтри для очищення повітря 

у процесі нанесення лакофарбного 

покриття відпрацьовані; 2.49.00 

9010.2.3.01 Відходи знезараження та (або) 

очищення вод стічних; 2.49.00 

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забрудненні; 

1.48.00 

7740.3.1.04 Обладнання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтопридатне; 

1.48.00 

6000.2.9.08 Батареї та акумулятори інші 

зіпсовані або відпрацьовані; 1.16.00 

6000.2.8.10 Масла та мастила моторні 

трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед поатком 

експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час експлуатації; 2.49.00 

4 клас: 

161,56 

7710.3.1.05 Суміш відходів, матеріалів та 

виробів з пластмас інших, що не підлягає 

спеціальному обробленню; 1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць загального 

використання, інші; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

7710.3.1.01 Макулатура паперова та 

картонна; 1.48.00 

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний 

інший; 1.48.00 

7710.3.1.03 Бій скла технічного та 

скловиробів, що не підлягає спеціальному 

обробленню; 1.48.00 

7730.3.1.02 Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

7 
РК- 36300000-

007 
14.01.15 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

"Київенерго" філіал 

"Завод 

"Енергія"Київенерго 

Публічного 

акціонерного 

товариства 

не 

підпорядкову

ється 

02121, м. Київ, 

вул. Колекторна, 

44 8036300000 

приватна, 10  

1 клас: Лампи люмінесцентні та відходи, 

які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.19.00 
0,058 

47933,775 
2 клас: відсутні 0 

3 клас: 

1,046 
6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації; 1.48.00 
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"Київенерго" 

00131305 7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забрудненні; 

1.48.00 

7740.3.1.04 Обладнання електронне 

загального призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи неремонтопридатне; 

1.48.00 

9010.2.3.01 Відходи знезараження та (або) 

очищення вод стічних; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.12.00 

7710.3.1.25 Батарейки зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 

4 клас: 

47591,475 

4010.2.8.01 Шлак паливний; 1.48.00 

7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний 

інший; 1.48.00 

2820.2.1.20 Відходи, одержані у процесах 

зварювання; 1.48.00 

7710.3.1.09 Брухт кольорових металів 

дрібний інший; 1.48.00 

0113.2.9.01 Залишки обрізання дерев та 

догляду за посадками; 1.48.00 

4510.2.9.09 Відходи змішані будівництва 

та знесення будівель і споруд; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн; 1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць загального 

використання, інші; 1.48.00 

2910.1.0.12 Матеріали абразивні та вироби 

з них зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не можуть бути 

використані за призначенням; 1.48.00 

7710.3.1.01 Макулатура паперова та 

картонна; 1.48.00 
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Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  

видані з 18.05.2013 по 18.03.2015 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

1.  00131305 8036300000-10001 Публічне акціонерне товариство 

«КИЇВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ 

«Київські теплові мережі» 

Котельня 

25.10.2013 25.10.2018 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 2 

2.  36003603 8036300000-10002 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС 

УКРАЇНА» 

25.10.2013 25.10.2018 02140, м. Київ, просп. 

Бажана, 8 

3.  00131305 8036300000-10003 Публічне акціонерне товариство 

«КИЇВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ 

«Київські теплові мережі» 

Котельня 

05.11.2013 05.11.2018 02088, м. Київ, вул. 

Леніна, 64 

4.  00131305 8036300000-10004 Публічне акціонерне товариство 

«КИЇВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ 

«Київські теплові мережі» 

Котельня 

05.11.2013 05.11.2018 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 17 

5.  25266354 8036300000-10005 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОЛОС 

ЛТД» Промисловий майданчик 

05.11.2013 05.11.2018 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 7-Д 

6.  36003603 8036300000-10006 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС 

УКРАЇНА» 

05.11.2013 05.11.2018 02081, м. Київ, просп. 

Петра Григоренка, 18 

7.  31982734 8036300000-10007 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«АВТОБАНСЕРВІС» АЗС 

20.11.2013 20.11.2018 02121, м. Київ, просп. 

Бажана, 1-Д 
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«КЛО» 

8.  03359635 8036300000-10008 Комунальне підприємство 

«Дарницьке лісопаркове 

господарство» Микільське 

лісництво Микільський пункт 

переробки 

28.11.2013 28.11.2018 02093, м. Київ, вул. 

Микільське лісництво 

9.  03359635 8036300000-10009 Комунальне підприємство 

«Дарницьке лісопаркове 

господарство» Дарницьке 

лісництво Дарницький цех МПД 

28.11.2013 28.11.2018 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільське шосе, 23 

км 

10.  03327664 8036300000-10010 Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» 

Департамент експлуатації 

водопровідного господарства 

Управління експлуатації 

артезіанських свердловин і 

насосних водопровідних станцій 

НС «Південний водопарк»  

09.12.2013 09.12.2018 02121, м. Київ, вул. 

Кронштадтська, 23 

11.  21667352 8036300000-10011 Приватне підприємство «Твін» 18.12.2013 18.12.2018 02068, м. Київ, вул. 

Архітектора 

Вербицького, 1 

12.  22919235 8036300000-10012 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФІФ» 

24.12.2013 24.12.2018 02660, м. Київ, вул. 

Колекторна, 38/40 

13.  32049199 8036300000-10013 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Метро Кеш 

енд Кері Україна» 

19.12.2013 19.12.2018 02140, м. Київ, вул. 

Петра Григоренка, 43 

14.  30722314 8036300000-00011 Публічне акціонерне товариство 

«Київський радіозавод» 

20.12.2013 20.12.2018 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 9 

15.  31723392 8036300000-10014 Споживче товариство «Лівий 

берег» 

25.12.2013 25.12.2018 02081, м. Київ, вул. 

Сортувальна, 2 

16.  03328913 8036300000-10015 Комунальне підприємство 30.12.2013 30.12.2018 02093, м. Київ, вул. 
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«Київський метрополітен» 

Структурний підрозділ 

«Електромеханічна служба» 

Бориспільська, 20 

17.  30382465 8036300000-10016 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВІА ТРАНС 

ЕКСПЕДИЦІЯ» 

16.01.2014 16.01.2019 02121, м. Київ, 

Харківське шосе, 23 км, 

4 

18.  05415608 8036300000-10017 Публічне акціонерне товариство 

«Київське автотранспортне 

підприємство 

«УКРПРОДКОНТРАКТ» 

31.01.2014 31.01.2019 02140, м. Київ, вул. 

Ревуцького, 56 

19.  20024913 8036300000-10018 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Грант і Ко» 

Адміністративно-складський 

корпус 

18.02.2014 18.02.2019 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 5 

20.  30675977 8036300000-10019 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Спеціалізоване підприємство 

«Голографія» 

27.03.2014 27.03.2019 02088, м. Київ, вул. 

Леніна, 64 

21.  01373298 8036300000-10020 
Публічне акціонерне товариство 

«Дарницький завод ЗБК» 

28.03.2014 28.03.2019 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 11 

22.  23712358 8036300000-10021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «САКУРА І» 

04.04.2014 04.04.2019 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 9, кор.61 

23.  03449083 8036300000-10022 Публічне акціонерне товариство 

«АВТОБАЗА №1» 

08.04.2014 08.04.2019 02121, м. Київ, вул. 

Колекторна, 17 

24.  23744453 8036300000-10023 Підприємство з іноземними 

інвестиціями «МакДональдз 

Юкрейн Лтд» Майданчик № 16 

«МакДональдз-Центральний 

офіс» 

10.04.2014 10.04.2019 02140, м. Київ, вул. 

Гришка, 7 

25.  04713033 8036300000-10024 Державне територіально-

галузеве об'єднання «Південно-

25.04.2014 25.04.2019 02099, м. Київ, вул. 

Приколійна, 1 
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Західна залізниця» 

Відокремлений підрозділ 

Дарницька дистанція колії 

26.  22914025 8036300000-10025 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ПАНОРАМА» 

22.05.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул.. 

Леніна, 42 

27.  30018730 8036300000-10026 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АВІАКОМ», 

АЗС 

10.06.2014 10.06.2024 02121, м. Київ, 

Харківське шосе, 203 

28.  30018730 8036300000-10027 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АВІАКОМ», 

АЗС 

10.06.2014 10.06.2024 02096, м. Київ, вул. 

Привокзальна, 1-А 

29.  04804439 8036300000-10028 Приватне акціонерне товариство 

«АЛЕКО-СЕРВІС» 

10.06.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул.  

 1-Травня, 1-А 

30.  16296913 8036300000-10029 Державне підприємство 

«Проектно-конструкторське та 

технологічне бюро рухомого 

складу Державної адміністрації 

залізничного транспорту 

України (Укрзалізниця) 

16.06.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 37-Б 

31.  35059414 8036300000-10030 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКР-ТОП-

СЕРВІС» 

01.07.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. 

Канальна, 1 

32.  23744453 8036300000-10031 Підприємство з іноземними 

інвестиціями»МакДональдз 

Юкрейн ЛТД» 

Заклад ресторанного 

господарства  

в торговельному комплексі 

«NOVUS» 

25.07.2014 необмежений 03179, м. Київ, вул. 

Миколи Бажана, 8 

33.  21560766 8036300000-10032 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська 

04.09.2014 необмежений 02068, м. Київ, вул. 

Анни Ахматової, 27/15 
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міська філія АТС № 570 

34.  21560766 8036300000-10033 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська 

міська філія АТС № 560 

04.09.2014 необмежений 02091, м. Київ, вул. 

Архітектора 

Вербицького, 3 

35.  21560766 8036300000-10034 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська 

міська філія АТС № 566 

04.09.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Російська, 48 

36.  00481212 8036300000-10035 Приватне акціонерне товариство 

«Фармацевтична фірма 

«Дарниця» 

11.09.2014 11.09.2024 02039м. Київ, вул. 

Бориспільська, 13 

37.  03327664 8036300000-10036 Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» УЕКМ і 

НС КНС «Бортничі»  

22.09.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул. 

Дяченка, 6 

38.  03327664 8036300000-10037 Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» 

Технічний департамент  

22.09.2014 необмежений 02121, м. Київ, вул. 

Колекторна, 1 

39.  31837590 8036300000-10038 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕР-

АКВА» 

24.09.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 3 

40.  30019801 8036300000-10039 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТРАНСГАЗ» Філія 

магістральних газопроводів 

«КИЇВТРАНСГАЗ» Боярське 

лінійно-виробниче управління 

магістральних газопроводів 

Газорозподільна станція (ГРС-

11) 

30.09.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул. 

Леніна, 18 

41.  30019801 8036300000-10040 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТРАНСГАЗ» Філія 

магістральних газопроводів 

30.09.2014 необмежений 02064, м. Київ, вул. 

Богдана Хмельницького, 

61 
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«КИЇВТРАНСГАЗ» Боярське 

лінійно-виробниче управління 

магістральних газопроводів 

Газорозподільна станція (ГРС-4) 

42.  24727342 8036300000-10041 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Славута» 

АЗС 

01.10.2014 01.10.2024 02081, м. Київ, вул. 

Дніпровська набережна, 

17 

43.  03121566 8036300000-10042 Публічне акціонерне товариство 

«Українська автомобільна 

корпорація»  

Філія «УАК-1» 

08.10.2014 08.10.2024 02004, м. Київ, просп. М. 

Бажана, 19 

44.  32526500 8036300000-10043 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Джера» 

10.10.2014 необмежений 02132, м. Київ, вул. 

Центральна, 11 

45.  38567563 8036300000-10044 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будмашсервіс ЛТД» 

13.10.2014 необмежений 02660, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 7 

46.  38567584 8036300000-10045 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Дарниця СВ» 

13.10.2014 необмежений 02660, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 7 

47.  24099262 8036300000-10046 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АПОЛЛО» 

13.10.2014 13.10.2024 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 7-Д 

48.  37361279 8036300000-10047 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бел Ойл» 

АЗС 

16.10.2014 16.10.2024 02121, м. Київ, вул. 

Світла, 1 

49.  23744453 8036300000-10048 Підприємство з іноземними 

інвестиціями «МакДональдз 

Юкрейн ЛТД» 

Майданчик № 12 

«МакДональдз-Харківська» 

17.10.2014 необмежений 03121, м. Київ, просп. М. 

Бажана, 3 

50.  22991617 8036300000-10049 Київське квартирно-

експлуатаційне управління 

(військове містечко № 233) 

06.11.2014 06.11.2024 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 16 

51.  00381574 8036300000-10050 Публічне акціонерне товариство 25.11.2014 25.11.2024 02093, м. Київ, вул. 
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«КИЇВХЛІБ» Бориспільська, 24 

52.  31722818 8036300000-10051 Комунальне підприємство 

«Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та 

утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них 

Дарницького району» 

08.12.2014 необмежений 02121м. Київ, вул. 

Дніпродзержинська, 130 

53.  05453433 8036300000-10052 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ПОЛІГРАФІСТ»  

10.12.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 15-К 

54.  21680915 8036300000-10053 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ 

«ІНДАР» 

23.12.2014 23.12.2024 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 5 

55.  31723387 8036300000-10054 Споживче товариство 

«УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» 

Промисловий майданчик  

22.12.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. 

Клеманська, 3 

56.  38137835 8036300000-10055 Державне підприємство 

«Українська залізнична 

швидкісна компанія» 

Промисловий майданчик  

29.12.2014 необмежений 02096, м. Київ, вул. 

Приколійна, 1 

57.  24734586 8036300000-10056 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВЕЛЕС ХХІ 

СТОЛІТТЯ» Промисловий 

майданчик 

16.01.2015 необмежений 02088, м. Київ, вул. 

Лугова, 1 

58.  24812228 8036300000-10057 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» 

АЗС 

20.01.2015 необмежений 02068, м. Київ, просп. 

Миколи Бажана, 44 

59.  24812228 8036300000-10058 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» 

АЗС 

20.01.2015 необмежений 02068, м. Київ, просп. 

Миколи Бажана, 1-К 

60.  24812228 8036300000-10059 Товариство з обмеженою 20.01.2015 необмежений 02132, м. Київ, просп. 
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відповідальністю «ВОСТОК» 

АЗС 

Миколи Бажана, 1-А 

61.  24812228 8036300000-10060 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» 

АЗС 

21.01.2015 необмежений 02121, м. Київ,  

Харківське шосе, 210-А 

62.  24812228 8036300000-10061 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» 

АЗС 

21.01.2015 необмежений 02121, м. Київ,  

Харківське шосе, 179-А 

63.  21642228 8036300000-10062 Спільне українсько-естонське 

підприємство у формі 

товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОПТІМА-

ФАРМ, ЛТД 

22.01.2015 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 9-Ж 

64.  37821544 8036300000-10063 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОГ 

РІТЕЙЛ» АЗК № 09-50 

28.01.2015 необмежений 02081, м. Київ,  

вул. Здолбунівська, 3-Д 

65.  36387249 8036300000-10064 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ФУДМЕРЕЖА» 

28.01.2015 необмежений 02099, м. Київ,  

вул. Бориспільська, 9 

66.  37821544 8036300000-10065 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОГ 

РІТЕЙЛ» АЗК № 09-31 

28.01.2015 необмежений 02099, м. Київ,  

вул. Бориспільська, 12 

67.  21634045 8036300000-10066 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НІКОЛЬ» 

16.02.2015 необмежений 02088, м. Київ,  

вул. Леніна, 34 
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Перелік виданих дозволів на спецводокористування по Дарницькому району 
 

№п/п 
Назва та фактичне місцезнаходження 

підприємств, якому видано дозвіл 
Код ЄДРПОУ 

Номер 

дозволу 
Дата видачі Кінцевий термін 

1.  
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13 
00481212 

УКР – 368-

Кіє 
21.11.2014 21.11.2017 

2.  
ТОВ «ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ» 

02121, м. Київ, Харківське шосе, 23 км, буд. 4. 
30382465 

УКР – 427- 

Кіє 
27.09.2013 27.09.2016 

3.  
ПАТ «Дарницький завод ЗБК» 

02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11 
01373298 

УКР -469- 

Кіє 
10.01.2014 10.01.2017 

4.  
ДП «Київський Бронетанковий Завод» 

02093,м. Київ, вул. Бориспільська, 34-А 
14302667 

УКР – 577- 

Кіє 
11.08.2014 11.08.2017 

5.  
ТОВ «Дольче Віта» 

02099,м. Київ, вул. Бориспільське шосе, 7/Б 
32206630 

УКР – 623-

Кіє 
08.09.2014 08.09.2017 

6.  

Національна академія внутрішніх справ 

Навчально тренувальний центр «Алмазний» 

м. Київ, Харківське шосе, 22 км 

08751177 УКР-661-Кіє 18.06.2014 18.06.2017 

7.  
ПАТ «Осокор» 

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-г 
03360911 

УКР – 664- 

Кіє 
25.06.2014 25.06.2014 

8.  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВЕНЕРГО» 

Філіал «Завод «Енергія» «КИЇВЕНЕРГО» 

Публічного акціонерного товариства 

«КИЇВЕНЕРГО» 

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 44 

26051472 УКР-693-Кіє 15.12.2014 15.12.2017 

9.  

ПАТ «Київське спеціалізоване будівельно-

монтажне управління №1» 

02081, м. Київ, вул. Клеманська, 5 

03450264 
УКР- 779-

Кіє 
03.03.2014 03.03.2017 

10.  

Комунальне підприємство «Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них Дарницького району» 

02121, м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 130 

31722818 
УКР – 781- 

Кіє 
30.10.2014 30.10.2017 

11.  
ТОВ «Централізована енергопостачальна 

компанія» 

02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, 

32203226 УКР-790-Кіє 04.02.2014 04.02.2017 
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12.  
ПАТ «АІТ» 

02121,  м. Київ, вул. Автопаркова, 7 
02573036 

УКР – 807- 

Кіє 
08.08.2014 08.08.2017 

13.  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтерциклон»; 

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 3 

21606540 УКР-822-Кіє 08.04.2014 08.04.2017 

14.  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтерциклон +»; 

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-а 

33054482 УКР-823-Кіє 08.04.2014 08.04.2017 

15.  
Приватне акціонерне товариство «Алеко-

Сервіс»; 

02088, м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-А; 
04804439 УКР-832-Кіє 14.03.2014 14.03.2017 

16.  
Приватне акціонерне товариство «По 

виробництву інсулінів «Індар»;  

м.Київ, вул. Зрошувальна, 5. 

21680915 УКР-860-Кіє 03.09.2014 03.09.2017 

17.  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРЕСТИЖБУД»; м.Київ, вул. Здолбунівська, 

7а. 

30219134 УКР-903-Кіє 03.09.2013 03.09.2016 

18.  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БУДМАШСЕРВІС ЛТД»;  

м.Київ, вул. Бориспільська, 7. 

38567563 УКР-905-Кіє 03.12.2013 03.12.2016 

19.  
Державна організація Комбінат «Прогрес» 

Державного агентства резерву України;  

м.Київ, вул. Автотранспортна, 1. 

14373207 УКР-908-Кіє 03.03.2014 03.03.2017 

20.  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Тіна» ЛТД;  

 м.Київ, вул. Леніна, 42. 

22927134 УКР-913-Кіє 25.06.2014 25.06.2017 

21.  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВОГ РІТЕЙЛ» (АЗС № 50 «Здолбунівська»; 

м.Київ, вул. Здолбунівська, 3-Д 

37821544 УКР-921-Кіє 24.09.2014 24.09.2014 

22.  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВОСТОК» 

02068, м. Київ, проспект Миколи 

Бажана, 1-А 

24812228 УКР-930-Кіє 04.02.2015 04.02.2018 р. 


