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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 01.07.2018) 

 

 

осіб 

 

 

 

341289 

 

 

Чисельність постійного населення  

(станом на 01.07.2018) 

 

осіб 

 

 

334790 

 

 

 

 

 

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.  

Загальна площа району складає 13363 га, що становить 16% від загальної 

території м. Києва. 
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За чисельністю населення, яка складає загалом понад 341 тис. осіб, що 

становить 11,5% від загальної чисельності населення міста Києва та площею 

території, район є одним з найбільших у місті Києві. 

Середня річна температура повітря у 2017 році, за даними Київської 

обсерваторії, становить +9,5
0
С, що перевищує середню норму, встановлену за 

багаторічними спостереженнями, на 1,8
0
С. Найбільш теплий місяць 2017 року –

липень, з середньомісячною температурою 22,4
0
С. Найбільш холодні місяці – 

січень та лютий, з середньомісячною температурою -0,5
0
С нижче нуля. 

 

 

 

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 

2017 -5,7 2.0 3.9 12.4  15.5 20.6 22.4  21.1 16.1  6.5  1.2 
-

1.5 
 9.5 

відхилення -0,1 6.2  3.2  3.7  0.3  2.4 3.1  2.5  2.2 -1.6 
-

0.9  
 0.8  1.8 

Місячна 

кількість опадів 

(мм) 

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

2017 59 60  34  68  143  15 46  27  5 101  48 48 654 

відхилення 11 14  -5  19  90  -58 -42  -42  -42  66  -3  -4   4 

 

Кліматичні дані по м. Київ 

 

ЧИСЛО ЯСНИХ І ПОХМУРИХ ДНІВ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА НИЖНЬОЮ 

ХМАРНІСТЮ 

 
ясні дні 

похмурі дні 
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СЕРЕДНЯ МIСЯЧНА І МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ (мм) З 

ПОПРАВКАМИ НА ЗМОЧУВАННЯ 

 
середня 

максимальна 

 

СЕРЕДНЯ МIСЯЧНА І РIЧНА ТЕМПЕРАТУРА ПОВIТРЯ (°С) 

 
середньомісячна 

середньомісячна максимальна 

середньомісячна мінімальна 

 

ЧИСЛО ДНІВ ІЗ РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ ОПАДІВ 
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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 2017 році становила 654 мм при 

середньорічній нормі 650 мм.  

Переважаючий напрямок вітру влітку – західний, взимку – північно-

західний. 

 

 

4. Виробничий комплекс 

 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції підприємствами району за 

січень – грудень 

 2017 року 

млн. грн. 4665,7 

Питома вага в обсязі виробництва  

по м. Києву за січень – грудень 2016 

року 

% 3,1 

Галузева структура промисловості  

по видах економічної діяльності 

Кількість 

підприємств 

Питома вага, 

% 

Промисловість району, всього: 

в тому числі: 
58 100,0 

   Продукти харчування та напої  7 3,8 

   Продукти хімічні та фармацевтичні 5 53,6 

   Продукти гумові та пластмасові 2 1,3 

   Вироби металеві готові 10 12,0 

   Машини, устаткування та електронні 

вироби 
15 21,0 

   Продукція промислова інша 11 4,0 

   Послуги з друкування та тиражування 

записаної інформації 
4 1,1 

  Послуги з ремонту та монтажу машин 

та устаткування 
4 2,4 

 

 

5. Перелік екологічно небезпечних об'єктів 

 

N 

з/п 

Назва екологічно 

небезпечного об'єкта 

Вид економічної 

діяльності 

Відомча 

належність  

Примітка 

1  Термічне ПАТ  
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Філія "Завод "Енергія" 

ПАТ ”Київенерго” 

знешкодження 

твердих побутових 

та промислових 

відходів 

"Київенерго" 

(колективна) 

2  

ТОВ "Євро-Реконструкція" 

Виробництво 

теплової та 

електричної енергії 

для потреб м.Києва 

колектива 

власність 

 

 

3 Бортницька станція аерації Очищення стічних 

вод Києва 

від забруднювальних 

речовин та обробки 

затриманих 

механічних решток 

(сміття) 

  

 

Завод з переробки твердих побутових відходів "Енергія" 

Переробляє лише близько 20% всіх столичних відходів. Раніше чиновники 

стверджували, що завод старий і шкідливий, тому його необхідно закрити. 

Разом з тим, фахівці говорять, що звалища відходів підносять більше число 

неприємностей, тому потрібно побудувати ще 2-3 заводу. Але істотних змін не 

відбувається і ситуація консервується: сміттєспалювальний завод не знищує 

сміття в належному обсязі, та ще й забруднює повітря. Другий завод збиралися 

будувати в Деснянському районі - біля ТЕЦ-6 на Троєщині. Але інвестор - 

австрійська фірма AVG - відмовилася від проекту (будівництво за 240 млн. євро 

призвело б до подорожчання квартплати), до того ж незадоволеність висловили 

місцеві жителі. Адже ефект від заводу додався б до вже існуючого шкоді від 

електростанції ТЕЦ-6. 

         
 

 

 

 

Золовідвал ТЕЦ №4 

 

ТЕЦ №4 виробляє теплову і електричну енергію. Завод експлуатує Дарницьку 

теплоелектроцентраль. Визнаний одним з головних забруднювачів столичного 

повітря.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Бортницька станція аерації 

Комплекс інженерних споруд, обладнання та комунікацій, призначений для 

повного біологічного очищення стічних вод Києва від забруднювальних 

речовин та обробки затриманих механічних решток (сміття). На станції 

проходять очищення всі господарсько-побутові стічні води, а також промислові 

стічні води після попереднього їх очищення на самих підприємствах. Станція 

складається з трьох блоків очищення стічних вод, трьох цехів обробки 

осадів стічних вод (ОСВ) і допоміжних цехів. 

 

  .  

 

 

Атмосферне повітря 

 

За узагальненими матеріалами проведеного державного соціально-

гігієнічного моніторингу(згідно Постанови Кабміну №182 від 22.02.2006р.), 

стан атмосферного повітря в 2017році характеризувався наступними даними: 

з 657 досліджених проб атмосфери було зареєстровано 3 перевищення ГДК 

по 5- ти забруднюючим речовинам: пил(в 1,12-1,32 рази), дІоксид азоту(в 1,1-

1,25рази), сірчистий ангІдрид(в 1,12-1,2 рази), оксид вуглецю(в 1,2 - 1,4 рази), 

формальдегід (в 1,08-1,6 рази) або 5,4% . 

 

 

 

Аналіз атмосферного повітря 

Локації забору атмосферного повітря (пилу у повітрі) біля водойм та у 

межах СЗЗ МВВ ДТЕЦ (м. Київ) Дарницький район 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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№ 

з/ч 

Назва (місце розташування) локації Кількість проб 

1 Оз. Гарячка 18  

 Загалом  18 

 
 

Аналіз атмосферного повітря та пилу повітря 

 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються 

Чутливість 

у повітрі, 

(мкг/кг) 

Метод Кількість 

вимірювань 

1 Масова частка миш’яку 0,2 АЕС-ІЗП 18 

2 Масова частка барію 0,003 АЕС-ІЗП 18 

3 Масова частка бору 0,1 АЕС-ІЗП 18 

4 Масова частка берилію 0,003 АЕС-ІЗП 18 

5 Масова частка кадмію 0,008 АЕС-ІЗП 18 

6 Масова частка кобальту 0,025 АЕС-ІЗП 18 

7 Масова частка  хрому 0,02 АЕС-ІЗП 18 

8 Масова частка міді 0,04 АЕС-ІЗП 18 

9 Масова частка заліза 0,01 АЕС-ІЗП 18 

10 Масова частка марганцю 0,01 АЕС-ІЗП 18 

11 Масова частка молібдену 0,05 АЕС-ІЗП 18 

12 Масова частка нікелю 0,04 АЕС-ІЗП 18 

13 Масова частка ртуті 0,06 ААС(ХП) 18 

14 Масова частка свинцю 0,1 АЕС-ІЗП 18 

15 Масова частка  сурми 0,2 АЕС-ІЗП 18 
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Розрахунок ступеню забруднення атмосферного повітря 

 

Розрахунок  проведено у відповідності до методики ДСП-201-97«Державні 

санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами)» [10] для точок з 

достовірно визначеними концентраціями забруднюючих речовин.  

В основі розрахунків закладено визначення показника гранично 

допустимого забруднення атмосферного повітря (ГДЗ) та його порівняння з 

показником фактичного забруднення (ПЗ). Оскільки серед переліку речовин, 

визначених у «Технічних вимогах», немає груп речовин з встановленими 

коефіцієнтами комбінованої дії – ККД  (ДСП-201-97,    дод. 1), для розрахунку 

ККД  у кожному випадку застосовуємо формулу: 

 

ККД = √n,                                 

де: n – кількість речовин, визначених у повітрі. 

ГДЗ розраховуємо за формулою: 

ГДЗ = ККД х 100  

 

Значення ПЗ розраховуємо за формулою:  

 

 

ЕПЗ = ∑ 
C1 

+ 
C2 

+ 
C3 

+ ... 
Cn 

× 100% [5] 
ГДК1 × К1 ГДК2 × К2 ГДК3 × К3 ГДКn× Кn 

 

де: 

 

- ЕПЗ– сумарний показник забруднення ( %); 

- ∑ – знак суми; 

- C , C , C ... C — значення фактичних або прогнозних концентрацій речовин, що 

входять до складу суміші (у мг/м
3 
); 

- ГДК , ГДК , ГДК , ... ГДК – значення гранично допустимих 

концентраційвідповідних забруднюючих речовин, що входять до складу суміші 

(у мг/м
3 
); 

16 Масова частка селену 0,3 АЕС-ІЗП 18 

17 Масова частка олова 0,4 АЕС-ІЗП 18 

18 Масова частка стронцію 0,003 АЕС-ІЗП 18 

19 Масова частка ванадію 0,05 АЕС-ІЗП 18 

20 Масова частка цинку 0,02 АЕС-ІЗП 18 

21 Масова частка талію 1,0 АЕС-ІЗП 18 

22 Масова частка двоокису 

кремнію 

0,5 ФМ/АЕС-

ІЗП 

18 

 Разом 396 
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К , К , К ... К – значення коефіцієнтів, які враховують клас 

небезпечностівідповідної речовини: для речовин 1-го класу – 0,8; 2-го класу – 

0,9; 3-го класу – 1,0; 4-го класу – 1,1. 

Якісну оцінку ступеню та небезпеки забруднення атмосферного повітря 

здійснено за таблицею 28(ДСП-201-97, п. 8.6): 

 

 

Таблиця 28 

Рiвеньзабрудне

ння 

Ступiньнебезпеч

ностi 

Кратнiстьперевищ

ення ГДЗ 

Процент 

випадкiвперевищ

ення ГДЗ 

Допустимий Безпечний < 1 0 

Недопустимий Слабконебезпечни

й 

> 1–2 > 0–4 

Недопустимий Помiрнонебезпечн

ий 

> 2–4,4 > 4–10 

Недопустимий Небезпечний > 4,4–8 > 10–25 

Недопустимий Дуженебезпечний > 8 > 25 

 

 

 

Забруднення атмосферного повітря у визначених точках Дарницького р-ну 

№ Показник Проба 

322 324 326 328 332 334 335 336 

1 ККД 2,82 2,45 2,64 3,00 2,23 2,23 3,46 2,64 

2 ГДЗ 282 245 264 300 223 223 346 264 

3 ЕПЗ  1320 834 859 1152 817 433 938 562 

4 ГДЗ / ЕПЗ  4,68 3,40 3,25 3,84 3,66 1,95 2,7 2,13 

5 Рівень 

забруднення 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

6 Ступінь 

небезпечності 

н/б п/н п/н  п/н п/н м/н  п/н п/н 

 

Примітки: н/д – рівень забруднення повітря «недопустимий»; н/б – ступінь 

небезпеки «небезпечний»; п/н – ступінь небезпеки «помірнонебезпечний»;   

м/н – ступінь небезпеки «мало небезпечний». 

 

Вміст забруднюючих речовин (мг/м
3
) в атмосферному повітрі біля водойм 

та у межах СЗЗ МВВ Дарницької ТЕЦ 

 
№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються 

Ч
у

т
л

и
в

іс
т
ь

 

у
 п

о
в

іт
р

і,
 

(м
к

г
/л

) 1/322 2/323 3/324 4/325 5/326 6/327 ГДК 

1 Масова частка миш’яку 0,2 < < < < < < 0,003
с
 

2 Масова частка барію 0,003 < < < < < < 0,004
с
 

3 Масова частка бору 0,1 0,0056 < 0,03 < 0,07 < 0,02
с
 



 13 

 

Серед досліджених забруднюючих речовин атмосферного повітря 

району найбільші концентрації в окремих точках (8 проб) були встановлені для 

пилу, бору, кадмію, міді, заліза, марганцю, цинку, ванадію, хрому. На дати 

відбору 19-20.10.2017 р. більш забрудненим було повітря за напрямком вітру 

(схід, північний схід[11]) в межах санітарно-захисної зони шламонакопичувача 

Дарницької ТЕЦ (проби №№ 322, 324, 332) та на розі магістралей з 

інтенсивним рухом  автотранспорту (проби №№ 326, 328, 335). Встановлене 

забруднення атмосферного повітря в цих точках переважно відповідає рівню 

«недопустимий, помірно небезпечний». При цьому в 10 з 18 досліджених 

точокозабруднення повітря відповідало рівню  «допустиме, безпечне», що 

можна пояснити ефектом вітрового масопереносу забруднень від пересувних та 

площинних джерел. 

 

Радіоактивне забруднення. 

Протягом 2017 р. радіаційний стан на території України залишався 

стабільним. За даними мережі спостережень національної гідрометеорологічної 

служби України потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення на 

більшій частині території країни знаходилась в межах рівнів, обумовлених 

випромінюванням природних радіонуклідів та космічним випроміненням і 

складала 6-23 мкР/год. На пунктах контролю, що розташовані на території 

України, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, гамма-фон складав 7-25 мкР/год, максимальні рівні 

фіксувались на метеостанції Чорнобиль. У Києві протягом 2016 року гамма-фон 

коливався в межах 8-17 мкР/год, за середнього показника 11 мкР/год. За даними 

спостережень, у 2017 р. сумарна бета-активність приземного шару повітря 

становила в середньому по країні 13,710
–5

Бк/м
3
 , що дещо нижче за рівень 

4 Масова частка берилію 0,003 < < < < < < - 

5 Масова частка кадмію 0,008 < < < < < < 0,0003
с
 

6 Масова частка кобальту 0,025 < < < < < < 0,001
с
 

7 Масова частка  хрому 0,02 0,0039 < 0,002 < 0,0007 < 0,0015
с
 

8 Масова частка міді 0,04 0,0011 < 0,001 < 0,0007 < 0,002
с
 

9 Масова частка заліза 0,01 0,023 < 0,058 < 0,015 < 0,04
с
 

10 Масова частка марганцю 0,01 0,041 < < < 0,006 < 0,01 

11 Масова частка молібдену 0,05 < < < < < < 0,02
с
 

12 Масова частка нікелю 0,04 < < < < < < 0,001
с
 

13 Масова частка ртуті 0,06 < < < < < < 0,0003
с
 

14 Масова частка свинцю 0,1 < < < < < < 0,001 

15 Масова частка  сурми 0,2 < < < < < < 0,02
с
 

16 Масова частка селену 0,3 < < < < < < 0,1** 

17 Масова частка олова 0,4 < < < < < < 0,02
с
 

18 Масова частка стронцію 0,003 < < 0,01 < 0,05 < - 

19 Масова частка ванадію 0,05 0,0027 <  <  < 0,002
с
 

20 Масова частка цинку 0,02 0,0237 < 0,011 < 0,018 < 0,05
с
 

21 Масова частка талію 1,0 < < < < < < - 

22 Масова частка двоокису 

кремнію 

0,5 0,085 0,072 0,41 0,28 0,26 0,20 - 

23 Пил з вмістом  

SiO2 < 20% 

10,0 0,45 0,38 2,16 1,48 1,36 1,08 0,5 
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попереднього року (17,610
–5

Бк/м
3
 ). Середня за рік щільність випадів бета-

активних елементів склала, як і у 2015 році, 1,6 Бк/м
2
 за добу. Основним 

джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних елементів 

(насамперед, це реакторні та вибухові цезій-137 і стронцій-90) на території 

України залишається вторинний вітровий підйом радіоактивних ізотопів з 

поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та в 

результаті випробування ядерної зброї у другій половині минулого сторіччя. 

Але, загалом в Україні тривають процеси очищення атмосфери від 

радіонуклідів техногенного походження. Отже, концентрація радіоактивних 

елементів як природного, так і штучного походження в приземному шарі 

атмосфери знаходиться у стабільному стані. Поступове подальше зниження 

концентрації штучних радіонуклідів відбуватиметься як за рахунок їх 

природного розпаду, так і внаслідок зменшення їх надходження до приземного 

шару атмосфери за рахунок вторинного вітрового підйому, що обумовлено 

міграцією цих радіонуклідів у нижні шари ґрунту. 

 
 

 

Одним з основних аспектів екологічної безпеки є надійна робота 

очисного обладнання, де уловлюються та знешкоджуються забруднюючі 

речовини, модернізація морально застарілих технологій та засобів виробництва. 

В останні роки з’явилися нові високоефективні способи  очистки газів, проте 

універсальних способів, які повністю вирішать проблеми очистки, на жаль, не 

існує. 

 

Динаміка щільності радіоактивних випадів на території України у 

порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням розпаду станом 

на 31.12.2016 року) 
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Загалом в Україні тривають процеси очищення атмосфери від 

радіонуклідів техногенного походження.  

 

Динаміка середньорічної концентрації у приземному шарі атмосфери  

радіоактивних аерозолів у порівнянні з передаварійними значеннями 

(з урахуванням розпаду станом  на 31.12.2016 р.) 

 

 
Отже, концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного 

походження в приземному шарі атмосфери знаходиться у стабільному стані. 

Поступове подальше зниження концентрації штучних радіонуклідів 

відбуватиметься як за рахунок їх природного розпаду, так і внаслідок 

зменшення їх надходження до приземного шару атмосфери за рахунок 

вторинного вітрового підйому, що обумовлено міграцією цих радіонуклідів у 

нижні шари ґрунту. 
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7. Водні ресурси 

На території Дарницького району розташовано 67 водойм різного типу, що 

становить 15,5% до всіх (417) водойм міста Києва. Це озера, системи ставків, 

каналів, струмків, а також ділянка русла Дніпра. Для кожної водойми 

характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження 

різного ступеню інтенсивності. Водний басейн району представлено площею 

556,09 га, в т.ч.: 33 озера – 156,69 га 12 штучних водойм – 345,1 га 8 ставків – 

7,8 га 3 затоки – 46,5 га 3 струмки – 10,8 км 8 каналів – 14,4 км. До 

Дніпровського басейну підпадають всі водойми Дарницького району м. Києва – 

озера, штучні водойми, ставки, струмки та канали. Водозбір Дніпра,водойми та 

заплави Дніпра, а також русла колишніх річок за гідрографічними 

особливостями можливо розподілити на 4 основні групи. До першої, найбільш 

багаточисельної, слід віднести озера генетично пов’язані із заплавою Дніпра. 

Це більшість лівобережних водойм, таких як озеро Тельбін, озеро Нижній 

Тельбін, Вирлиця та інші. До другої групи слід віднести озера, що утворилися в 

історичних руслах малих річок, які раніше протікали по території міста та 

найближчих околиць. Третя група включає ставки, що розташовані на постійно 

діючих та пересихаючих водостоках. Четверту групу складають безстічні озера 

та кар’єри.  

Водні об’єкти Дарницького району 

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.  -  

водосховищ (крім водосховищ 

комплексного призначення) 

 од. -  

ставків од. -  

озер од. -  

замкнених природних водойм од. -  

акваторій (водного простору) 

внутрішніх морських вод, 

територіального моря, виключної 

од. -  
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(морської) економічної зони України 

 

Типові проблеми поверхневих водойм району можна проілюструвати на 

прикладі озер Нижній Тельбін та Сонячне. 

Озеро Нижній Тельбін. Водойма за якісними властивостями води, донних 

відкладів та рослинності відноситься до стабільно забрудненої промисловими 

відходами. Забруднюючі речовини у Нижній Тельбін були привнесені стічними 

водами Дарницького меліоканалу з Дніпровсько-Деснянської промзони. Не 

зважаючи на те, що після 1990 року деякі підприємства припинили чи 

перепрофілювали свою діяльність, дані опробування води, мулу та рослинності 

свідчать, що забруднення у водоймі зберігається на дуже небезпечному рівні та 

загрожує природному середовищу. В цілому вода має нормальну мінералізацію 

(0,1-0,5 мг/л), помірно жорстка (5,0-5,5), помірно лужна (7,2-8,0), за типом вода 

гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальцієво-натрієво-магнієва. За хімічним 

складом вода в озері гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальцієво-натрієво-

магнієва, перевищення рівнів забруднення води спостерігається по важких 

металах (барій – 5 ГДК, свинець – до 3,5 ГДК, марганець – до 8,3 ГДК, титан – 

до 7,7 ГДК). Крім того спостерігаються стабільні значні перевищення ГДК 

забруднення донних відкладів, наприклад, по свинцю до 100 ГДК. За якісними 

властивостями води, донних відкладів та рослинності водойму можна віднести 

до стабільно забрудненої з усіма рисами промислового забруднення, а рівень 

забруднення свідчить про тривалий і стійкий характер. Такий висновок можна 

зробити ще й тому, що КП "Плесо" у 2000 році проводило дослідження даної 

водойми та результати є тотожними. Вода водойми по складу та рівню 

забруднення мало схожа на природну. Водойма повністю вичерпала природні 

властивості до відновлення. Санітарно-гігієнічний стан водойми та 

прибережних захисних смуг незадовільний. Береги роками перетворювалися у 

несанкціоновані звалища побутового та будівельного сміття, що викликає 

вторинне забруднення. Водойма Нижній Тельбін не відповідає вимогам до 

водойм II категорії водокористування, не може бути призначеною для 

культурно-побутового використання й тим більш для рекреаційного. Дана 

водойма викликає занепокоєння ще й тому, що вона безпосередньо має зв'язок 

із Дніпром. 

Озеро Сонячне знаходиться в густо заселеній сельбищній зоні 

Дарницького району, за своїм походженням змішаного генезису, а на 

формування його долини в сучасному стані вплинуло намивання території при 

будівництві житлового масиву Позняки. Живиться озеро за рахунок підземних 

вод та атмосферних опадів, дно озера піщане, береги пологі. Вода озера 

Сонячне характеризується помірним стабільним забрудненням. 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 – 

підвищене влітку. 

Погіршення якісного складу поверхневих водойм та водотоків може 

призвести до непередбачених санітарно-епідемічних наслідків.За оздоровчий 

сезон 2016 р. в рамках проведення державного соціально-гігієнічного 

моніторингу була досліджена 101 проба води поверхневих водойм та 20 проб 
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ґрунту:  за санітарно-гігієнічними показниками – 51 проба води (357 

досліджень), з яких 12 проб нестандартні (або 23,5%)– оз. на вул. Бажана-

Ревуцького –рН= 8,7-8,65 (норма – 6,5-8,5), оз. Сонячне – БПК5 - 5,7 мгО2/дм³ 

(норма – не ˃4,0 мгО2/дм³), озера в парку Партизанської слави №№ 1,2,3 – БПК5 

- 5,8-5,6 мгО2/дм³, озеро Вирлиця– БПК5 -5,4 мгО2/дм³, оз. Тягле– БПК5- 5,4 

мгО2/дм³). Не відповідають гігієнічним вимогам за мікробіологічними 

показниками 50 проб води (300 досліджень), з яких в 18 пробах виявлені 

відхилення ( або 36% - 18 досліджень на індекс лактозо- позитивної кишкової 

палички та 16 досліджень – індекс ентерококів). Не відповідають гігієнічним 

вимогам – виявлено індекс лактозо позитивної кишкової палички вище 

нормативних значень (не ˃1×10³ в 1дм³ води): в озерах №1,2 парку 

«Партизанської слави» – 2,4×104 в 1дм
3
 , озері Вирлиця – 2,4×10

4
 в 1дм³, озері 

Тягле -7×10
4
 в 1 дм³, озерах № 1,2 по пр. Бажана-Ревуцького – 2,4×10

5
 в 1 дм³;  

в озерах Тягле, Вирлиця, №№ 1,2 парку «Партизанської слави» – підвищений 

індекс ентерококів, але патогенних ентеробактерій не виявлено.За 

мікробіологічними показниками – 20 проб ґрунту (60 досліджень), з яких 10 

проб або 50%, не відповідають санітарним вимогам а саме: в прибережній смузі 

озер №№ 1,2,3 в парку «Партизанської слави», оз. Сонячне, Вирлиця, та р. 

Дніпро – з/в «Осокорки» по вул. Малоземельній затитром кишкової палички. 

Ґрунт характеризується як забруднений. Для запобігання спалахів кишкових 

інфекцій серед населення Дарницького району в зонах відкритих водойм були 

оформлені інформаційні щити біля озер про заборону купання. 

 

Лабораторні дослідження стану води 

 Локації (водойми) для забору проб води (м. Київ) Дарницький район 

 

№ 

з/ч 

Назва (місце розташування) водойми (локації) Кількість 

проб 

1 оз. Гарячка (МВВ Дарницької ТЕЦ)  15 

2 Узбережжя оз. Сонячне 3 

3 оз. Жандарка 3 

4 водойма на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту 

Григоренка             (оз. Качине, відповідно до мап 

Google) 

3 

5 

водойма поруч зі Слов’янською гімназією, вул. 

Драгоманова, 10-В (місцеві мешканці називають оз. 

Вулик) 

3 

6 оз. Корольок 3 

7 оз. Нижній Тельбін 3 

8 Меліоративний канал 7 

9 

Скид (виток води біля труб скиду з оз. Нижній Тельбін у                             

р. Дніпро, поруч з мостом, вище за течією 100 м від 

витоку та нижче за течією 100 м від витоку)  

5 

 Загалом  45 

 

Аналіз стану води за показниками 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються 

Чутливість 

у водному 

розчині, 

(мкг/л) 

Метод Кількість 

вимірювань 

1 Водневий показник, рН 0,1 П 45 

2 Жорсткість загальна  0,05 АЕС-ІЗП 45 

3 Масова частка алюмінію 0,9 АЕС-ІЗП 45 

5 Масова частка  миш’яку 2,0 АЕС-ІЗП 45 

6 Масова частка барію 0,03 АЕС-ІЗП 45 

7 Масова частка бору 1,0 АЕС-ІЗП 45 

8 Масова частка берилію 0,03 АЕС-ІЗП 45 

9 Масова частка кадмію 0,08 АЕС-ІЗП 45 

10 Масова частка кобальту 0,25 АЕС-ІЗП 45 

11 Масова частка  хрому 0,2 АЕС-ІЗП 45 

12 Масова частка міді 0,4 АЕС-ІЗП 45 

13 Масова частка заліза 0,1 АЕС-ІЗП 45 

14 Масова частка марганцю 0,1 АЕС-ІЗП 45 

15 Масова частка молібдену 0,5 АЕС-ІЗП 45 

16 Масова частка нікелю 0,4 АЕС-ІЗП 45 

17 Масова частка ртуті 0,6 ААС(ХП) 45 

18 Масова частка свинцю 1,0 АЕС-ІЗП 45 

19 Масова частка  сурми 2,0 АЕС-ІЗП 45 

20 Масова частка селену 3,0 АЕС-ІЗП 45 

21 Масова частка олова 4,0 АЕС-ІЗП 45 

22 Масова частка стронцію 0,03 АЕС-ІЗП 45 

23 Масова частка титану 0,2 АЕС-ІЗП 45 

24 Масова частка ванадію 0,5 АЕС-ІЗП 45 

25 Масова частка цинку 0,2 АЕС-ІЗП 45 

26 Масова частка талію 2,0 АЕС-ІЗП 45 

 Разом  1170 

 

Методи досліджень води 

П Потенціометрія 

АЕС-ІЗП Атомна емісія з індуктивно-зв’язаною плазмою 

ААС(ХП) Гідридний варіант атомно-абсорбційної спектрометрії метод 

«холодної пари»  
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Аналіз проб води поверхневих водойм 

 

Показники якості води озера Гарячка (шламонакопичувач Дарницької 

ТЕЦ)* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/403 2/404 3/405 4/406 5/407 ГДК 

1 Водневий показник, рН 8,32 8,35 8,34 8,45 8,15 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  6,0 6,3 6,3 6,1 6,2 - 

3 Масова частка 

алюмінію 
5,701 10,96 10,22 8,490 9,213 

0,53 

5 Масова частка  миш’яку 0,03197 0,03708 0,06757 0,03205 0,04887 0,053 

6 Масова частка барію 0,29901 0,43664 0,41255 0,41444 0,51567 0,13 

7 Масова частка бору 0,1384 0,20369 0,19102 0,18994 0,18200 0,53 

8 Масова частка берилію 
0,00030 0,00048 0,00047 0,00048 0,00049 

0,0002

3 

9 Масова частка кадмію 0,00015 0,00035 0,00024 0,00022 0,00027 0,0013 

10 Масова частка кобальту 0,00282 0,00418 0,00395 0,00393 0,00383 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00688 0,01210 0,00923 0,02049 0,02515 0,5 

12 Масова частка міді 0,00582 0,01845 0,00804 0,01129 0,02504 1,03 

13 Масова частка заліза 2,0573 3,2922 3,3540 3,2163 3,002 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 
0,08111 0,11035 0,10765 0,10675 0,12022 

0,13 

15 Масова частка 

молібдену 
0,02610 0,03850 0,03834 0,02621 0,02275 

0,25 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/403 2/404 3/405 4/406 5/407 ГДК 

16 Масова частка нікелю 0,0089 0,0140 0,0148 0,0126 0,0138 0,13 

17 Масова частка ртуті 
< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

0,0005

3 

18 Масова частка свинцю 0,00613 0,02268 0,01147 0,00965 0,02234 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,01896 0,1952 0,02084 0,01678 0,02136 0,013 

20 Масова частка селену 0,02458 0,02980 0,02648 0,02955 0,03401 0,053 

21 Масова частка олова 0,00045 0,00119 0,00061 0,00387 0,00153 - 

22 Масова частка 

стронцію 
0,46039 0,58683 0,59119 0,59018 0,68318 

7,0 

23 Масова частка титану 0,15818 0,25048 0,24587 0,24353 0,22444 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,02519 0,02852 0,01999 0,02316 0,04382 0,1 

25 Масова частка цинку 0,04355 0,11122 0,09002 0,06932 0,28324 1,03 

26 Масова частка талію 
< 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

0,0001

3 

 

Озеро Сонячне 

 

Показники якості води озера Сонячне* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/418 2/419 3/420 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,50 7,55 7,70 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  5,2 5,2 5,6 - 

3 Масова частка 

алюмінію 

0,2010 0,0800 0,1920 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

0,01306 0,01296 0,00969 0,053 

6 Масова частка барію 0,21266 0,17742 0,16194 0,13 

7 Масова частка бору 0,12337 0,10562 0,07466 0,53 

8 Масова частка берилію < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00023 

9 Масова частка кадмію < 0,0001 < 0,0001 0,00014 0,0013 

10 Масова частка кобальту < 0,0001 0,00019 < 0,0001 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00347 0,01275 0,00298 0,5 

12 Масова частка міді 0,00321 0,00721 0,00934 1,03 

13 Масова частка заліза 0,20115 0,19768 0,22226 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 

0,33725 0,32781 0,25538 0,13 

15 Масова частка < 0,001 0,00105 < 0,001 0,25 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/418 2/419 3/420 ГДК 

молібдену 

16 Масова частка нікелю 0,0051 0,0059 0,0052 0,13 

17 Масова частка ртуті < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,00176 0,00276 0,00327 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,08166 0,06345 0,03896 0,013 

20 Масова частка селену 0,00395 0,00377 0,00227 0,053 

21 Масова частка олова 0,00048 < 0,0001 < 0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

0,82324 0,79280 0,61974 7,0 

23 Масова частка титану 0,00579 0,00208 0,00390 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,05020 0,05251 0,03741 0,1 

25 Масова частка цинку 0,02018 0,02932 0,06802 1,03 

26 Масова частка талію < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00013 

 

Озеро Жандарка 

 

Показники якості води озера Жандарка* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/421 2/422 3/423 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,56 7,52 7,62 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  5,6 5,2 5,4 - 

3 Масова частка 

алюмінію 

0,09858 0,09160 0,09001 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

0,00116 <0,001 <0,001 0,053 

6 Масова частка барію 0,14686 0,13039 0,12717 0,13 

7 Масова частка бору 0,07596 0,08040 0,07842 0,53 

8 Масова частка берилію < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00023 

9 Масова частка кадмію 0,00021 < 0,0001 < 0,0001 0,0013 

10 Масова частка кобальту 0,00080 < 0,0001 < 0,0001 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,01258 0,00296 < 0,001 0,5 

12 Масова частка міді 0,00480 0,00514 0,00206 1,03 

13 Масова частка заліза 0,30493 0,22449 0,16506 0,33 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/421 2/422 3/423 ГДК 

14 Масова частка 

марганцю 

0,31644 0,27945 0,16940 0,13 

15 Масова частка 

молібдену 

0,00068 0,00065 0,00068 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0054 0,0049 0,0056 0,13 

17 Масова частка ртуті < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,00214 0,00202 0,00150 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,05641 0,07561 0,06746 0,013 

20 Масова частка селену < 0,001 < 0,001 0,00318 0,053 

21 Масова частка олова 0,00089 < 0,0001 < 0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

0,43460 0,38755 0,41885 7,0 

23 Масова частка титану 0,00571 0,00625 0,00621 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,03836 0,03875 0,03748 0,1 

25 Масова частка цинку 0,0524 0,05019 0,07499 1,03 

26 Масова частка талію < 0,00005 0,06730 < 0,00005 0,00013 

 

Озеро Качине 

 

Показники якості води озера Качине* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/424 2/425 3/426 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,54 7,74 7,86 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  5,0 5,0 5,0 - 

3 Масова частка 

алюмінію 

0,2002 0,6052 1,432 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

<0,001 <0,001 <0,001 0,053 

6 Масова частка барію 0,26333 0,13608 0,13025 0,13 

7 Масова частка бору 0,09775 0,08281 0,10255 0,53 

8 Масова частка берилію <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00023 

9 Масова частка кадмію <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0013 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/424 2/425 3/426 ГДК 

10 Масова частка кобальту <0,0001 0,00223 <0,0001 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00352 0,00561 0,00353 0,5 

12 Масова частка міді <0,001 0,00431 <0,001 1,03 

13 Масова частка заліза 0,36174 0,78694 0,25528 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 

1,5378 0,06267 0,06901 0,13 

15 Масова частка 

молібдену 

0,00026 0,00068 0,00088 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0041 0,0040 0,0085 0,13 

17 Масова частка ртуті <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю <0,0001 0,00895 0,00294 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,00606 0,08444 0,06789 0,013 

20 Масова частка селену <0,001 <0,001 <0,001 0,053 

21 Масова частка олова 0,00042 <0,0001 <0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

0,89299 0,49275 0,54161 7,0 

23 Масова частка титану 0,00778 0,01589 0,01176 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,04959 0,04034 0,02043 0,1 

25 Масова частка цинку 0,03847 1,3027 0,04785 1,03 

26 Масова частка талію 0,00197 0,06239 <0,00005 0,00013 

 

Озеро Вулик 

 

Показники якості води озера Вулик* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/427 2/428 3/429 ГДК 

1 Водневий показник, рН 8,14 7,53 7,48 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  13,6 12,9 13,4 - 

3 Масова частка 

алюмінію 

0,07076 0,4842 0,12033 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

0,00086 <0,001 <0,001 0,053 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/427 2/428 3/429 ГДК 

6 Масова частка барію 0,13750 0,13706 0,13394 0,13 

7 Масова частка бору 0,14947 0,17820 0,17643 0,53 

8 Масова частка берилію <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00023 

9 Масова частка кадмію <0,0001 <0,0001 0,00010 0,0013 

10 Масова частка кобальту <0,0001 0,00227 <0,0001 0,13 

11 Масова частка  хрому <0,001 0,00653 0,00385 0,5 

12 Масова частка міді <0,001 <0,001 0,00842 1,03 

13 Масова частка заліза 0,15659 0,27290 0,14486 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 

1,1086 0,63323 0,31396 0,13 

15 Масова частка 

молібдену 

<0,0001 0,00094 0,00038 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0028 0,0040 0,0046 0,13 

17 Масова частка ртуті <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,00212 0,00236 0,00195 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,00697 0,02818 0,04681 0,013 

20 Масова частка селену <0,001 0,00072 0,00242 0,053 

21 Масова частка олова <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

1,2613 1,2883 1,4738 7,0 

23 Масова частка титану 0,00795 0,01216 0,00387 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,05998 0,05896 0,06486 0,1 

25 Масова частка цинку 0,03514 0,03239 0,02996 1,03 

26 Масова частка талію 0,00182 <0,00005 <0,00005 0,00013 

 

Озеро Корольок 

 

 

Показники якості води озера Корольок* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/430 2/431 3/432 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,42 7,64 7,96 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  3,0 3,2 3,1 - 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/430 2/431 3/432 ГДК 

3 Масова частка 

алюмінію 

0,8550 0,13825 0,5244 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

0,00344 0,00277 <0,001 0,053 

6 Масова частка барію 0,09046 0,08082 0,10474 0,13 

7 Масова частка бору 0,08011 0,06454 0,0718 0,53 

8 Масова частка берилію <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00023 

9 Масова частка кадмію <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0013 

10 Масова частка кобальту 0,00075 <0,0001 <0,0001 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00363 0,00342 0,00672 0,5 

12 Масова частка міді 0,00746 0,00264 <0,001 1,03 

13 Масова частка заліза 0,43428 0,35260 0,56802 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 

0,21099 0,12507 0,16745 0,13 

15 Масова частка 

молібдену 

<0,0001 0,00144 0,00141 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0033 0,0033 0,0033 0,13 

17 Масова частка ртуті <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,00375 0,00580 0,00464 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,06343 0,06743 0,05921 0,013 

20 Масова частка селену <0,001 0,00320 <0,001 0,053 

21 Масова частка олова <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

0,40127 0,37077 0,35030 7,0 

23 Масова частка титану 0,00986 0,00865 0,02418 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,00234 0,02258 0,01658 0,1 

25 Масова частка цинку 0,21176 0,2971 0,07335 1,03 

26 Масова частка талію <0,00005 0,03837 <0,00005 0,00013 

 

Озеро Нижній Тельбін 

 
 

Показники якості води озера Нижній Тельбін* 
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№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/433 2/434 3/435 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,85 7,96 8,10 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  5,1 5,0 5,1 - 

3 Масова частка 

алюмінію 

3,258 3,988 3,122 0,53 

5 Масова частка  

миш’яку 

0,04956 0,04308 0,04614 0,053 

6 Масова частка барію 0,24586 0,21750 0,23636 0,13 

7 Масова частка бору 0,19748 0,16534 0,18473 0,53 

8 Масова частка берилію <0,0001 <0,0001 0,00017 0,00023 

9 Масова частка кадмію 0,00011 <0,0001 0,00014 0,0013 

10 Масова частка кобальту 0,00165 0,00172 0,00171 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00550 0,00579 0,00621 0,5 

12 Масова частка міді 0,00520 0,00467 0,00634 1,03 

13 Масова частка заліза 1,3644 1,3977 1,1671 0,33 

14 Масова частка 

марганцю 

0,10624 0,12117 0,11187 0,13 

15 Масова частка 

молібдену 

0,02484 0,02412 0,02375 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0069 0,0069 0,0071 0,13 

17 Масова частка ртуті <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,01426 0,00569 0,00458 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,04162 0,04718 0,05920 0,013 

20 Масова частка селену 0,03555 0,02980 0,02453 0,053 

21 Масова частка олова <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

22 Масова частка 

стронцію 

0,60967 0,56521 0,58938 7,0 

23 Масова частка титану 0,09282 0,0914 0,08569 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,03434 0,03133 0,03484 0,1 

25 Масова частка цинку 0,03367 0,03552 0,03555 1,03 

26 Масова частка талію <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00013 

 

 

Меліоративний канал 
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Показники якості води меліоративного каналу* 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються  

 

1/436 2/437 3/438 4/439 ГДК 

1 Водневий показник, рН 7,74 7,65 7,78 7,90 6,5-8,5 

2 Жорсткість загальна  5,6 5,4 5,5 5,6 - 

3 Масова частка алюмінію 3,834 4,293 3,097 2,179 0,53 

5 Масова частка  миш’яку 0,05307 0,04924 0,04376 0,03973 0,053 

6 Масова частка барію 0,28519 0,26149 0,23447 0,16683 0,13 

7 Масова частка бору 0,21164 0,19937 0,19778 0,09295 0,53 

8 Масова частка берилію 0,00025 0,00026 0,00019 0,00014 0,00023 

9 Масова частка кадмію 0,00027 0,00023 0,00021 0,00011 0,0013 

10 Масова частка кобальту 0,00248 0,00238 0,02324 0,00281 0,13 

11 Масова частка  хрому 0,00720 0,00910 0,00736 0,00747 0,5 

12 Масова частка міді 0,00653 0,01248 0,01001 0,00789 1,03 

13 Масова частка заліза 1,5319 1,8370 1,7417 1,2265 0,33 

14 Масова частка марганцю 0,14281 0,16828 0,12873 0,09146 0,13 

15 Масова частка молібдену 0,02822 0,02493 0,02292 0,02142 0,25 

16 Масова частка нікелю 0,0132 0,0087 0,0077 0,0062 0,13 

17 Масова частка ртуті <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00053 

18 Масова частка свинцю 0,00449 0,00547 0,00397 0,00336 0,03 

19 Масова частка  сурми 0,06644 0,08256 0,06652 0,05692 0,013 

20 Масова частка селену 0,02585 0,01962 0,02065 0,01577 0,053 

21 Масова частка олова <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00056 - 

22 Масова частка стронцію 0,62946 0,62068 0,51131 0,46259 7,0 

23 Масова частка титану 0,11352 0,13123 0,08927 0,06560 0,13 

24 Масова частка ванадію 0,04308 0,04013 0,03435 0,02845 0,1 

25 Масова частка цинку 0,07737 0,04870 0,04188 0,08983 1,03 

26 Масова частка талію <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00013 

 

Оцінка забруднення водойм Дарницького району 

№ з/ч Водойма Ступінь забруднення водойми 

1 Озеро Сонячне помірно забруднена 

2 Озеро Жандарка помірно забруднена 

3 Озеро Качине забруднена 

4 Озеро Вулик забруднена 

5 Озеро Корольок помірно забруднена 

6 Озеро Нижній Тельбін забруднена 

7 Меліоративний канал забруднена 

8 р. Дніпро в місці скиду стоку з               

оз. Нижній Тельбін 

помірно забруднена 
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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 

№ 

п\п 

адреса 

бювету 

рік 

вводу 

в 

експ. 

відомча 

належ». 

експл. 

органі 

зація 

 

глиби

на 

свер 

длов. 

\м\ 

водоно

си. 

горизо

нт 

кіл- 

ть 

водо- 

розб. 

колоно

к 

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 
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№ 

п\п 

адреса 

бювету 

рік 

вводу 

в 

експ. 

відомча 

належ». 

експл. 

органі 

зація 

 

глиби

на 

свер 

длов. 

\м\ 

водоно

си. 

горизо

нт 

кіл- 

ть 

водо- 

розб. 

колоно

к 

тип 

водо- 

розб. 

колонки 

8 
вул. 

Вербицького,9 1997 103 сеном. 3 

9 
вул. Вербиць- 

кого, 12 
1998 100 сеном. 4 

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. Декабрис-

тів, 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 

Досліджено в 2017році в рамках проведення соціально - гігієінічного 

моніторингу проб води питної: 

- централізоване водопостачання -753 проби на санітарно-хімічні 

показники, відхилень - 96 (або 12,7%); 

- 709 проб на мікробіологічні показники, відхилень - 14 ( або 

1,97% ); в тому числі: 
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-з 33-х відомчих локальних водопроводів: 232 проби на санітарно-хімічні показ 

ники, відхилень - 69 (або 29,7%) та 266 проб на мікробіологічні показники, з 

них відхилень- 14 ( або 5,26% ). 

ПАТ «Київенерго» щомісячно проводився контроль якості гарячого 

водопостачання району: відбиралися проби води в теплових пунктах після 

водопідігрівачів для дослідження за бактеріологічними та сані тарно-хімічними 

показниками. 

Проводився щомісячний контроль якості питної води 2-х комунальних 

артезіанських водопроводів житлового масиву Бортничі. 

Нецентралізоване водопостачання: 

- з 22-х бюветних комплексів відібрано та досліджено 91 проби води на 

санхімпоказники, з них 36 проб (або 39,56% ) з відхиленням; на мікробіологічні 

показники - 106 проб, з них з відхиленням 1 проба (або 0,94%); 

Якість питної води бюветних комплексів артезіанського водопостачання 

перевірялася щоквартально. По виявленим відхиленням ( це вміст заліза, 

аміаку, лужність, загальна жорсткість, мутність) на адресу балансоутримувача 

бюветів- СВ КП «Київводфонд» направлялися відповідні інформаційні листи 

для вжиття технологічних заходів по нормалізуванню показників питної води, 

що подається водоспоживачам. 
 

 

8. Земельні ресурси 

 

Структура земельного фонду регіону 

 

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 
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5. Відкриті землі без 

рослинного покриву або з 

незначним рослинним 

покривом (піски, яри, землі, 

зайняті зсувами, щебенем, 

галькою, голими скелями) 

  

6. Інші землі   

Усього земель (суша)   

Території, що покриті 

поверхневими  водами 
0,714 1,3 

 

 

 

 

 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів регіону 

  

 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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Аналіз проб ґрунту 

 

Валовий вміст елементів 

 

 
 

Вміст елементів (валовий), мг/кг у ґрунтах в районі озера Гарячка 

№ Показники, що 

аналізуються 

ГДК, 

мг/кг 

1/353 2/354 3/355 4/356 5/357 

1 Масова частка 

миш´яку 

2,0 0,84086 < 1,6926 < 1,0756 

2 Масова частка барію - 25,712 25,782 52,848 38,635 30,797 

3 Масова частка бору - 10,636 8,0214 18,162 18,468 17,540 

4 Масова частка берилію - < 0,06511 0,22456 0,24236 0,18675 

5 Масова частка кадмію 1,5 < < < < < 

6 Масова частка 

кобальту 

- 0,98882 0,78549 2,9128 1,5494 1,4067 

7 Масова частка хрому 80,0 11,598 11,550 17,013 15,276 14,599 

8 Масова частка міді - 7,1040 6,3587 5,8410 4,1096 4,3598 

9 Масова частка заліза - 3869,5 2741,9 6161,5 6794,0 5960,4 

10 Масова частка 

марганцю 

1500,0 70,722 69,372 286,18 118,28 157,36 

11 Масова частка 

молібдену 

- 0,23134 0,14264 < 0,03674 < 

12 Масова частка нікелю - 6,5268 5,8949 10,045 7,6259 6,3024 

13 Масова частка ртуті 2,1 < 0,03298 < < < 

14 Масова частка свинцю 32,0 14,363 12,589 4,1999 4,9205 4,4316 

15 Масова частка сурми 4,5 0,36211 < < < 0,50033 

16 Масова частка селену - < < < < < 

17 Масова частка олова - 3,5225 2,1740 1,5500 1,0885 1,4633 

18 Масова частка - 9,6559 16,141 53,095 14,522 15,811 



 34 

стронцію 

19 Масова частка ванадію 150,0 5,3704 5,2532 14,103 10,220 9,4212 

20 Масова частка цинку - 43,724 74,116 19,144 16,310 17,265 

21 Масова частка талію - < < < < 0,08135 

22 Масова частка 

двоокису кремнію, % 

- 75-89 75-89 75-89 75-89 75-89 

 

Узбережжя оз. Сонячне 

 

 
Вміст елементів (валовий) у ґрунтах в районі озера Сонячне 

№ Показники, що 

аналізуються 

ГДК, 

мг/кг 

1/366 2/367 3/368 

 

1 Масова частка 

миш´яку 
2,0 4,5122 < 4,9456 

2 Масова частка барію - 59,678 5,8459 27,106 

3 Масова частка бору - 25,162 6,7754 7,2375 

4 Масова частка берилію - < 0,04925 0,10189 

5 Масова частка кадмію 1,5 < < < 

6 Масова частка 

кобальту 
- 3,1887 0,52290 1,1560 

7 Масова частка хрому 80,0 16,439 11,656 12,761 

8 Масова частка міді - 6,0015 0,94532 5,4340 

9 Масова частка заліза - 7223,9 1507,0 2020,8 

10 Масова частка 

марганцю 
1500,0 327,80 16,923 42,942 

11 Масова частка 

молібдену 
- < 0,07431 0,19875 

12 Масова частка нікелю - 10,243 4,8016 7,0860 
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13 Масова частка ртуті 2,1 < < < 

14 Масова частка свинцю 32,0 3,4305 1,0700 6,0495 

15 Масова частка сурми 4,5 0,63320 < < 

16 Масова частка селену - < < < 

17 Масова частка олова - 2,5249 3,2062 5,3254 

18 Масова частка 

стронцію 
- 56,181 4,4226 17,937 

19 Масова частка ванадію 150,0 12,767 3,7329 10,640 

20 Масова частка цинку - 18,301 3,4191 8,5073 

21 Масова частка талію - < < < 

22 Масова частка 

двоокису кремнію, % 
- 75-89 75-89 75-89 

 

Узбережжя оз. Вулик 

Вміст елементів (валовий) у ґрунтах в районі озера Вулик 

№ Показники, що 

аналізуються 

ГДК, 

мг/кг 

1/369 2/370 3/371 

 

1 Масова частка 

миш´яку 
2,0 < < < 

2 Масова частка барію - 23,001 35,898 22,383 

3 Масова частка бору - 7,7117 17,687 9,4296 

4 Масова частка берилію - 0,05547 0,17949 < 

5 Масова частка кадмію 1,5 < < < 

6 Масова частка 

кобальту 
- 0,81921 2,3678 0,93221 

7 Масова частка хрому 80,0 11,857 17,902 12,463 

8 Масова частка міді - 26,271 6,9392 15,569 

9 Масова частка заліза - 1909,4 5073,9 1633,8 

10 Масова частка 

марганцю 
1500,0 39,107 120,45 64,727 

11 Масова частка 

молібдену 
- 0,08142 < 0,15010 

12 Масова частка нікелю - 4,6347 9,4462 6,2953 

13 Масова частка ртуті 2,1 < < < 

14 Масова частка свинцю 32,0 14,035 9,4068 15,569 

15 Масова частка сурми 4,5 0,39195 0,51307 < 

16 Масова частка селену - < < < 
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17 Масова частка олова - 3,2121 1,0576 2,3622 

18 Масова частка 

стронцію 
- 15,004 20,041 17,343 

19 Масова частка ванадію 150,0 3,8858 14,084 5,7237 

20 Масова частка цинку - 20,104 38,022 43,670 

21 Масова частка талію - < < < 

22 Масова частка 

двоокису кремнію, % 
- 75-89 75-89 75-89 

 

Узбережжя оз. Нижній Тельбін 

 

Вміст елементів (валовий) у ґрунтах в районі озера Нижній Тельбін 

№ Показники, що 

аналізуються 

ГДК, 

мг/кг 

1/450 2/451 3/452 

1 Масова частка 

миш´яку 

2,0 < 1,0993 2,2696 

2 Масова частка барію - 10,927 27,789 27,837 

3 Масова частка бору - 6,4612 7,0867 7,0991 

4 Масова частка берилію - < 0,07918 < 

5 Масова частка кадмію 1,5 < < < 

6 Масова частка 

кобальту 

- 0,86326 0,80229 0,81256 

7 Масова частка хрому 80,0 7,5240 5,4479 10,177 

8 Масова частка міді - 1,2507 9,4993 15,134 

9 Масова частка заліза - 2040,1 2022,8 2098,7 

10 Масова частка 

марганцю 

1500,0 31,330 222,34 43,264 

11 Масова частка - 0,03204 0,15422 0,14454 
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молібдену 

12 Масова частка нікелю - 3,9439 3,1471 4,9616 

13 Масова частка ртуті 2,1 < < 0,66865 

14 Масова частка свинцю 32,0 1,2826 18,463 8,6503 

15 Масова частка сурми 4,5 0,20972 0,31184 0,43548 

16 Масова частка селену - < < < 

17 Масова частка олова - 2,3254 4,0198 1,9892 

18 Масова частка 

стронцію 

- 5,3723 9,5205 9,3019 

19 Масова частка ванадію 150,0 4,9984 3,3407 7,4578 

20 Масова частка цинку - 26,616 50,624 84,572 

21 Масова частка талію - < 0,21338 < 

22 Масова частка 

двоокису кремнію, % 

- 75-89 75-89 75-89 

 

 

 

 

 

 

 

Узбережжя меліоративного каналу 

 

Вміст елементів (валовий) у ґрунтах вздовж меліоративного каналу 

№ Показники, що 

аналізуються 

ГДК, 

мг/кг 

1/453 2/454 3/455 4/456 5/457 6/458 

1 Масова частка  
миш´яку 

2,0 < 2,3093 1,4303 3,3779 2,3419 0,72588 

2 Масова частка 
барію 

- 10,144 18,004 25,369 34,977 33,222 14,256 
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3 Масова частка 
бору 

- 4,7836 22,895 12,095 3,6140 8,7536 8,7449 

4 Масова частка 
берилію 

- < 0,28444 < 0,08675 0,09587 0,08102 

5 Масова частка 
кадмію 

1,5 < < < < < < 

6 Масова частка 
кобальту 

- 0,56156 2,6769 1,4674 1,1518 1,1416 0,67302 

7 Масова частка 
хрому 

80,0 9,5043 16,948 12,273 13,953 10,011 4,3197 

8 Масова частка 
міді 

- 2,1558 4,3256 53,873 65,865 11,365 3,6538 

9 Масова частка 
заліза 

- 1651,9 5879,9 4308,0 3511,6 2902,5 3032,6 

10 Масова частка 
марганцю 

1500,0 29,641 70,150 77,623 83,173 54,330 30,512 

11 Масова частка 
молібдену 

- 0,06547 0,20631 0,13253 0,17580 0,13933 < 

12 Масова частка 
нікелю 

- 4,0798 7,7539 6,1333 6,9202 5,4666 2,0042 

13 Масова частка 
ртуті 

2,1 < < < 9,4538 1,6004 0,45744 

14 Масова частка 
свинцю 

32,0 8,3159 4,0448 12,386 19,625 6,7776 2,9854 

15 Масова частка 
сурми 

4,5 0,26226 < 0,42573 0,43411 < < 

16 Масова частка 
селену 

- < < < < < < 

17 Масова частка 
олова 

- 5,8339 0,62416 2,8263 2,4455 2,5794 2,7817 

18 Масова частка 
стронцію 

- 5,6012 143,82 16,913 26,787 17,375 6,0368 

19 Масова частка 
ванадію 

150,0 2,5962 17,105 8,0914 7,8394 8,5045 3,9241 

20 Масова частка 
цинку 

- 15,00 22,157 30,743 424,27 99,897 66,028 

21 Масова частка 
талію 

- < < < < < < 

22  Масова частка 

двоокису 

кремнію, % 

- 75-89 75-89 75-89 75-89 75-89 75-89 

 

Узбережжя озера Сонячне, озера Жандарка та водойми на розі                 

вул. Здолбунівська та Григоренка 
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Вміст елементів (рухомі форми), мг/кг у ґрунтах в районіозера Сонячне, 

озераЖандарка та водойми на розі вул.Здолбунівська та Григоренка 

 

 

 

 

Вміст елементів (рухомі форми), мг/кг у ґрунтах 

  

Узбережжя меліоративного каналу 

 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються 

Чутли-

вість у 

пробі, 

(мкг/кг) 

ГДК 1/344 2/345 3/346 4/347 

1 Масова частка 

кобальту 

2,5 5,0 0,17009 0,49165 0,48111 0,51151 

2 Масова частка  

хрому 

2,0 6,0 0,32893 0,64257 0,69936 2,0342 

3 Масова частка міді 4,0 3,0 8,1362 50,664 2,1603 7,6776 

4 Масова частка 

марганцю 

1,0 80,0 29,202 115,03 94,194 82,502 

5 Масова частка 

нікелю 

4,0 4,0 0,34238 1,0775 1,2878 1,2109 

6 Масова частка 

свинцю 

10,0 6,0 4,5039 29,607 2,71101 12,815 

7 Масова частка 

цинку 

2,0 23,0 24,985 53,339 3,6414 54,770 
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Вміст елементів (рухомі форми), мг/кг у ґрунтах в районі 

меліоративного каналу 

 

№ 

з/ч 

Показники, що 

аналізуються 

Чутли-

вість у 

пробі, 

(мкг/кг) 

ГДК 1/471 2/472 3/473 

1 Масова частка 

кобальту 

2,5 5,0 0,17981 0,48394 0,23212 

2 Масова частка  хрому 2,0 6,0 0,80818 1,6223 0,51916 

3 Масова частка міді 4,0 3,0 1,7737 12,608 4,4098 

4 Масова частка 

марганцю 

1,0 80,0 16,610 39,604 21,345 

5 Масова частка нікелю 4,0 4,0 0,45295 1,5157 0,64133 

6 Масова частка 

свинцю 

10,0 6,0 4,3861 4,4688 2,0174 

7 Масова частка цинку 2,0 23,0 8,1034 80,266 46,759 
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Забруднення ґрунтів Дарницьког району 

- «допустима» – озеро Вулик, озеро Нижній Тельбін; 

- «помірно небезпечна» –  озеро Гарячка, озеро Сонячне; 

- «небезпечна» – меліоративний канал,  узбережжя р. Дніпро в районі 

скиду з озера Нижній Тельбін. 

 

9. Лісові ресурси 

 

Лісовий фонд регіону (станом на 01.01.2017 року) 

Таблиця 20 

№ 

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 Х  Х  
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одну особу 

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 01.01.2017 року) 

Таблиця 21 

№ 

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             
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13. Природно-заповідний фонд 

Розподіл лісових земель об’єктів ПЗФ за їх категоріями 

Таблиця 23 

№ графи за 

формою 

№1 

Державног

о 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 
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№ 

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
 

за
б

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

ьн
о

-

о
зд

о
р

о
в
ч
і 

те
р

и
то

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
 а

б
о

 з
 

н
ез

н
ач

н
и

м
 

р
о
сл

и
н

н
и

м
 

п
о
к
р
и

в
о
м

 

п
ас

о
в
и

щ
а,

 

сі
н

о
ж

ат
і 

р
ад

іо
ак

ти
в
н

о
 

за
б

р
у
д

н
ен

і 
зе

м
л
і,

 

щ
о

 н
е 

в
и

к
о
р
и

ст
о

в
у
ю

ть
ся

 

в
 г

о
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
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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 25 

(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 
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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 

2016 1668,7 1,9 258,6 286,6 11623,1 

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". 

 Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році 

 

  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 – – 
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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 

 
Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій. 

 

 Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2015 році 

  

  

Утворен

о 

Утилізован

о 

Спален

о 

 усього 

У т.ч. з метою 

Видален

о отриманн

я енергії 

теплового 

переробленн

я 

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

Використані 

розчинники 0,6 0,0 – – – – 
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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 – – – – – 
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Непридатне 

обладнання 0,1 0,0 0,0 0,0 – – 

Непридатні 

транспортні засоби 0,0 – – – – – 

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, 
0,2 – – – – – 
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відходи від очистки 

стічних вод) 

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

ґрунти (відходи 

ґрунту і каменів) 0,5 – – – – – 

Пуста порода від 

днопоглиблювальни

х робіт – – – – – – 

Мінеральні відходи 

від очистки стічних 

вод та стабілізовані 

відходи 0,1 – – – – – 
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Утворення та поводження з відходами у 2016 році по місту Києву 

 

 

 

Основні показники утворення та поводження з відходами 

 на підприємствах регіону у звітному році 

Таблиця 28 

__ 

  Обсяги 

відходів І-ІV класів 

 небезпеки 

У т. ч. І-ІІІ класів 

небезпеки 

тис.т 
у % до 

2015р. 
тис.т 

у % до 

2015р. 

Утворено 1668,7 103,6 7,1 118,5 

Спалено з метою отримання енергії 258,5 101,9 – – 

Спалено з метою теплової переробки 

відходів 0,1 4,7 0,0 0,0 

Утилізовано 1,9 798,3 0,4 404,5 

Підготовлено до утилізації 0,6 173,4 – – 

Видалено у спеціально відведені 

місця чи об’єкти 286,6 79,5 – – 

у т. ч. на спеціально обладнані 

звалища 197,0 127,7 – – 

Видалено іншими методами 

видалення 89,6 43,4 – – 

Знешкоджено 0,0 – 0,0 – 

Розміщено на стихійних звалищах – – – – 

Вилучено внаслідок витікання, 

випаровування, пожеж, крадіжок – – – – 

Експортовано 30,3 134,2 – – 

у тому числі         

для утилізації 30,0 136,7 – – 
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для видалення 0,3 45,2 – – 

Імпортовано – – – – 

Загальний обсяг відходів, 

накопичених протягом експлуатації, 

у спеціально відведених місцях чи 

об'єктах (місцях видалення відходів) 

на кінець 2016 року
1
 11623,1 103,0 0,7 481,3 

___________ 
1 
З урахуванням обсягів відходів утворених у домогосподарствах. 

2 
Дані експрес-випуска можуть бути уточнені за рахунок внесених у 2016 році зміни 

до державного статистичного спостереження №1-відходи «Поводження з відходами». 
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Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2016 році 

  Утворено Утилізовано 

Спалено з 

метою 

отримання 

енергії 

Усього 1561,3 53,9 5,7 

Використані розчинники 0,2 – – 

Відходи кислот, лугів чи солей 0,1 – – 

Відпрацьовані оливи 0,2 10,9 0,0 

Хімічні відходи 0,1 – – 

Осад промислових стоків 46,0 0,1 – 

Шлами та рідкі відходи очисних 

споруд 1,1 6,5 – 

Відходи від медичної допомоги та 

біологічні 0,0 – – 

Відходи чорних металів 10,4 0,0 – 

Відходи кольорових металів 2,1 – – 

Змішані відходи чорних та 

кольорових металів 0,6 – – 

Скляні відходи 0,2 – – 

Паперові та картонні відходи 14,7 – – 

Гумові відходи 1,1 0,2 0,0 

Пластикові відходи 4,7 0,4 – 

Деревні відходи 8,1 2,3 1,6 

Текстильні відходи 0,2 – – 

Відходи, що містять 

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

Непридатні транспортні засоби 0,0 – – 

Відходи акумуляторів та батарей 0,1 – – 

Відходи тваринного походження та 

змішані харчові відходи 50,6 3,6 – 

Відходи рослинного походження 200,4 1,9 4,1 

Тваринні екскременти, сеча та гній 303,4 27,9 – 

Побутові та подібні відходи 488,2 – – 

Змішані та недиференційовані 

матеріали 13,7 – – 

Залишки сортування 11,1 – – 

Звичайний осад 9,3 – – 

Мінеральні відходи будівництва та 

знесення об'єктів, у т.ч. змішані 

будівельні відходи 5,9 – – 

Інші мінеральні відходи 0,5 – – 

Відходи згоряння 387,6 – – 

ґрунтові відходи 0,0 – – 

Пуста порода від 

днопоглиблювальних робіт – – – 

Затверділі, стабілізовані або 

засклянілі відходи; мінеральні 

відходи, що утворюються після 

переробки 0,6 0,1 
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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 

 

 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 

                 

№ 

з/п 

Суб’єкти 

монітори

нгу 

довкілля 

Кількість точок спостережень, од. 

атмос-

ферне 

повітря 

стаціон

а-рні 

джерел

а 

вікидів 

в 

атмос-

ферне 

повітря 

 

 

 

пове

рх-

неві 

води  

джере

ла 

скидів 

зворот

-них 

вод у 

повер-

хневі 

води 

 

 

 

морсь

-кі 

води 

 

джерел

а 

скидів 

зворот-

них 

вод у 

морськ

і води 

 

 

 

підзем

ні води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод 

у 

глибокі 

підземні 

водонос

ні 

горизон

ти  

гру

-

нти 

 Деснянсь

ке 

міжрайон

не 

управлін

ня ГУ 

ДСЕС у 

м. Києві 

7 5 13    22   

 

 

 

20. Планування природоохоронної діяльності 

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм 

   

№ 

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 

Київська 

Міська 

рада 

806/338 

від 

19.07.2005 

   



 61 

концепція 

формування 

зелених 

насаджень в 

центральній 

частині міста 

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 

гуманними 

методами на 2012 

- 2016 роки 

Київська 

Міська 

рада 

382/7719 

від 

05.04.2012 

   

 

 

21. Екологічні проблеми Дарницького району міста Києва 

 

 

Озеро "Сонячне" 

Сонячне — озеро, що утворилося внаслідок намиву для будівництва Харківського 

масиву та масиву Позняки. Знаходиться у Дарницькому районі міста Києва між 

вулицями Драгоманова, Здолбунівською і Ревуцького. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)


 62 

     
  

Хто має прибирати озеро "Сонячне"? 

 Паркову зону озера "Сонячне" згідно розпорядження від 15.08.2006. №1208  

Київської міської державної адміністрації  повинно прибирати КП "Плесо"  так як 

згідно цього рішення зеро "Сонячне" знаходиться його балансі. 

Та по при все це от уже 10 років рішення КМР та розпорядження КМДА не 

виконується. На території озера "Сонячне" парк не створено, землевідвід КП "Плесо" 

не оформлено. 

 

Озеро "Гарячка" 

 

      
 

Історія почалася ще 50 років тому, коли в 1963 році швидкими темпами здавалася 

перша черга споруд Дарницького району Києва. Тоді для обігріву ще молодого 

мікрорайону побудували ТЕЦ-4. У гонитві за виконанням плану, для нової ТЕЦ не 

встигли побудувати басейни-відстійники. Питання вирішили відкласти на деякий час, 

а державна комісія погодилася прийняти недоукомплектовану ТЕЦ. Тоді під 

відстійники тимчасово виділили 2 природні озера. Теплоелектроцентраль працює на 

вугіллі. Відходи у вигляді розпеченої вугільної суміші необхідно зливати в спеціальні 

бетонні басейни. Там суміш відстоюється, важкі компоненти осідають, потім воду 

фільтрують і після екологічного контролю зливають в зливову каналізацію. Решту 

вугільної суспензії утилізують. Проте очисні споруди для ТЕЦ-4, що відповідають 

усім екологічнім нормам, так і не були побудовані. А "тимчасове рішення" 

розтягнулося на 50 років. Ідея відправляти небезпечні стоки в природні озера 

призвела до катастрофічних наслідків. 

 

Озеро Гарячка: 50-річне "тимчасове рішення" 
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Результат бездіяльності – озеро безповоротно знищено 

 

 
Фото: Озеро Гарячка поступово засипають технічніми відходами 

 

За більш ніж 50 років так і не були побудовані необхідні відстійники. Одне з озер 

глибиною понад 20 метрів до країв наповнене відходами. Тепер на його місці 

виникла засипаний грунтом майданчик. 
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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 

Реєст

рацій

ний 

номер 

Дата 

реєстра

ції 

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- 

80363000

00-001 

15.10.14 

Приватне 

акіонерне 

товариство 

"МТС Україна" 

14333937 

не 

підпорядков

ується 

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 

Обладання 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 
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2 

РК- 

80363000

00-002 

15.10.14 

Приватне 

акіонерне 

товариство 

"МТС Україна" 

14333937 

не 

підпорядков

ується 

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 

6000.2.9.08 Батареї та 

акумулятори інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 
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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- 

80363000

00-003 

29.10.14 

Приватне 

акіонерне 

товариство 

"Фармацевтичн

а 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 
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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 
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2465.1.1.02 

Полівінілхлорид 

зіпсований, 

забруднений або 

неіндентифікований, 

його залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 2.49.00 

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 
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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-

80363000

00-004 

03.12.14 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

"ЕЛМІЗ" 

24102142 

не 

підпорядков

ується 

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 
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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 

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 
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5 

РК - 

80363000

00-005 

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 



 76 

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-

80363000

00-006 

30.12.14 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

"АВТОСАМІТ 

ЛТД"  

14369855 

не 

підпорядков

ується 

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 

зіпосвані, 

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 

3510.2.9.01 Фільтри 

для очищення повітря 

у процесі нанесення 

лакофарбного 

покриття 

відпрацьовані; 2.49.00 
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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 
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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 Маиеріали 

пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

7 

РК- 

36300000

-007 

14.01.15 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

"Київенерго" 

філіал "Завод 

"Енергія"Київе

нерго 

Публічного 

не 

підпорядков

ується 

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 
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акціонерного 

товариства 

"Київенерго" 

00131305 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації; 1.48.00 

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 

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 
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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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8 

РК - 

80363000

00-008 

06.03.15 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю "МЕТРО 

Кеш енд Кері 

Україна" 

32049199 

не 

підпорядков

ується 

02140, м. Київ, 

проспект 

Григоренка, 43 

приватна, 

10  

1 клас: Лампи 

люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,45 

3805,4 

2 клас: 6000.2.9.09 

Електроліт із батарей 

та акумуляторів 

відпрацьований; 

1.48.00 

0,012 

3 клас: 

8,382 

9030.2.9.04 Шлам від 

очищення вод стічних 

неспецифічних 

промислових; 1.48.00 

2663.1.1.02 Пісок 

зіпсований, 

забруднений або 

неідентифікований 

його залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатаці, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

екпслуатації; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 
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7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне; 

1.48.00 

7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забрудненні; 1.48.00 

7730.3.1.05 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпосвані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

6000.2.9.08 Батареї та 

акумулятори інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16.00 

4 клас 

  

5200.3.1.03 Продукти 

харчові зіпсовані, 

забруднені, 

просторочені чи не 

марковані відповідним 

чином; 1.48.00 

1520.1.1.04 Риба та 

продукти рибні 

зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, 

їх залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

1511.2.6.03 Фракція 

білково-жирова вод 

стічних; 1.48.00 
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3120.2.9.03 Фільтри 

для очищення повітря 

відпрацьовані; 1.48.00 

7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

викорстані; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

7710.3.1.08 Брухт 

чорних металів 

дрібний інший; 2.08.00 

2416.3.1.08 Пенопласт 

полістирольний 

плиточний 

некондиційний; 

1.48.00 

7710.3.1.01 

Макулатура паперова 

та картонна; 1.48.00 

2416.3.1.01 Поліетилен 

низької щільності 

(високого тиску) 

некондиційний; 

1.48.00 

7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

9 РК - 09.06.20 Публічне не м. Київ, вул. приватна, 1 клас: відсутні 0 101023,353 
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80363000

00-09 

15 акціонерне 

товариство 

"Акціонерна 

компанія 

"Київводоканал

" (Бортницька 

станція аерації 

Департаменту 

експлуатації 

каналізаційног

о господарства)       

03327664 

підпорядков

ується 

Колектрна, 1 

8036100000 

10 2 клас відсутні 0 

3 клас:  

6,883 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені, 2.49.00 

4 клас: 

100679,203 

7710.3.1.09 Брухт 

кольорових металів 

дрібний інший; 2.01.00 

0113.2.9.01 Залишки 

обрізання дерев та 

догляду за посадками; 

1.48.00 

9010.2.3.07 Частка 

відходів комунальних 

(міських) та 

аналогічних їм не 

спецефічних 

промислових, 

неперероблених у 

компомт у процесі 

оброблення аеробного; 

1.48.00 

4510.2.9.09 Відходи 

змішані будівництва та 

знесення будівель і 

споруд; 1.48.00 
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7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

використані; 1.48.00 

7710.3.1.08 Брухт 

чорних металів 

дрібний інший; 2.08.00 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішан, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

3030.2.9.04 Шлам від 

очищення вод стічних 

неспецифічних 

промислових; 1.048.00 

9030.2.9.02 Залишки, 

одержані у процесі 

вилучення піску; 

1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

10 

РК - 

80363000

00-010 

12.08.16 

ПАТ 

"Київхліб" 

виробничі цехи 

№7.8 

не 

підпорядков

ується 

02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 24     

8036300000 

приватна, 

10  

1 клас: Лампи 

люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,09 

1133,46 
2 клас 0 

3 клас: 

9,547 
2210.2.9.03 Обрізки 

плівки 

полівінілхлоридної; 

1.48.00 
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6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатаці, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

екпслуатації; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 

7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне; 

2.08.00 

4 клас 

206,11 

4510.2.9.09 Відходи 

змішані будівництва та 

знесення будівель і 

споруд; 1.48.00 

7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

викорстані; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

7710.3.1.08 Брухт 

чорних металів 

дрібний інший; 2.08.00 
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7710.3.1.01 

Макулатура паперова 

та картонна; 1.48.00 

11 

РК-

80363000

00-011 

19.10.20

16 

Комунальне 

підприємство 

"Шляхово-

експлуатаційне 

управління по 

ремонту та 

утриманню 

автомобільних 

шляхів та 

споруд на них 

Дарницького 

району" м. 

Києва 

31722818 

Київська 

міська 

державна 

адміністраці

я 01005 

02121, м. Київ, вул. 

Дніпродзержинська

, 130; 8036300000 

комунальн

а, 32 

1 клас: 7710.3.1.26. 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,023 

1039,82 

2 клас: Батареї та 

акумулятори інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16.00 

0 

3 клас: 

1,305 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

7710.3.1.07 Тара 

металева використана, 

у т.ч. дрібна (банки 

консервні тощо), за 

винятком відходів 

тари, що утворилась 

під час перевезень; 

2.08.00 

7730.3.1.05 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпосвані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.49.00 

7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне; 

1.48.00 
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7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені, 2.49.00 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації; 2.49.00 

7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 1.48.00 

4 клас: 

859,57 

7710.3.1.08 Брухт 

чорних металів 

дрібний інший; 2.08.00 

7710.3.1.14 Взуття 

зношене чи зіпсоване; 

1.48.00 

7730.3.1.07 Одяг 

захисний зіпсований, 

відпрацьований чи 

забруднений; 1.48.00 

4010.2.8.01 Шлак 

паливний; 1.48.00 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 
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7740.3.1.07 

Обладнання інше ( у 

т.ч. для наукових 

досліджень, 

поліграфічне, 

конторське) зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтопридатне; 

1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

4510.2.9.04 Залишки 

асфальту та суміші 

асфальтобетонної без 

вмісту дьогтю; 1.36.00 

12 

РК - 

80363000

00-012 

19.10.20

16 

Приватне 

акціонерне 

товариство "По 

виробництву 

інсулінів 

"ІНДАР" 

21680915 

Міністерств

о охорони 

здоровя 

17184 

02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 5  

8036300000 

приватна, 

10 

1 клас: 7710.3.1.26. 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,066 

1380,029 

2 клас: 8540.2.9.01 

Відходи речовин 

хімічних, 

біопрепаратів, біомаси, 

засобів лікувальних, 

інструменту, засобів і 

препаратів інших, що 

утворюються під час 

проведення науково-

дослідних робіт у 

галузі охорони 

здоровя; 1.07.00 
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7710.3.1.20 

Розчинники зіпсовані 

або відпрацьовані, їх 

залишки, що не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.14.00 

0,663 

3 клас: 

9,059 

2416.1.1. Полімери 

синтетичні зіпсовані, 

або неіндетифіковані, 

їх залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

3120.2.9.03 Фільтри 

для очищення повітря 

відпрацьовані; 1.48.00 

7730.3.1.04 

Абсорбенти зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

2442.3.1.04 Препарати 

фармацевтичні інші 

некондиційні; 1.07.00 

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 
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2465.1.1.02 

Полівінілхлорид 

зіпсований, 

забруднений або 

неіндентифікований, 

його залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені, 2.49.00 

7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 1.48.00 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забрудненні під час 

експлуатації; 1.48.00 

7710.3.1.13 Одяг 

зношений чи 

зіпсований; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.12.00 

6000.2.9.08 Батареї та 

акумулятори інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16.00 

2441.3.1.04 Інсулін 

некондиційний; 

1.07.00 
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7710.3.1.17 Вироби та 

матеріали гумові 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 

7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтопридатне; 

1.48.00 

8510.2.9.03 Прилади 

медичного 

призначення інші (у т. 

ч. шприці, термометри, 

набори для 

діагностичних 

аналізів, медичні 

інструменти тощо), що 

не відповідають 

установленим 

вимогам, відповідним 

чином не марковані, 

зіпсовані або 

використані; 1.48.00 

4 клас: 

265,579 

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 

7710.3.1.08 Брухт 

чорних металів 

дрібний інший; 1.48.00 
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7730.3.1.01 Папір та 

картон пакувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені;1.48.00 

4510.1.3.07 Бій 

матеріалів та виробів 

скляних; 1.48.00 

0113.2.9.01 Залишки 

обрізання дерев та 

догляду за посадками; 

1.48.00 

4590.3.1.03 Продукція 

сільського 

господарства, 

промисловості інша, у 

т.ч. речовини, 

матеріали, 

напівфабрикати, 

вироби зіпсовані 

(пошкоджені), що 

підлягають збиранню, 

обробленню та 

видаленню; 1.48.00 

7710.3.1.01 

Макулатура паперова 

та картонна; 1.48.00 

13 

РК-

80363000

00-013 

02.11.20

16 

Київська 

міська філія 

ПАТ 

"Укртелеком" 

01189910 

не 

підпорядков

ується 

02091, м. Київ, вул. 

Вербицького, 3 

8036300000 

приватна, 

10 

1 клас: 7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,167 

1029,634 
2 клас- відсутні 0 

3 клас: 

1,803 
6000.2.9.04 Батареї 

свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16 
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4510.1.3.08 Матеріали 

та вироби з пластмас 

зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, 

їх залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені, 1.48.00 

7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне; 

1.48.00 

4 клас: 

104,484 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

використані; 1.48.00 

7710.3.1.17 Вироби та 

матеріали гумові 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.48.00 

7710.3.1.14 Взуття 

зношене чи зіпсоване; 

1.48.00 
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14 
РК-

80363000

00-014 

18.11.20

16 

ВП 

"Виробничий 

підрозділ центр 

регіональних 

перевезень 

пасажирів" РФ 

"Південно-

Західна 

залізниця" 

ПАТ 

"Українська 

залізниця"  

40081221 

07214 

Міністерств

о 

інфраструкт

ури України 

02096, м. Київ, вул. 

Привокзальна, 3 

державне 

підприємс

тво, 31 

1 клас: 7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,346 

2593,156 

2 клас:  0 

3 клас: 0 

4 клас: 

863,156 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

  

15 

рк-

80363000

00-015 

16.12.20

16 

ТОВ "Епіцентр 

К" 32490244 

не 

підпорядков

ується 

02140, м. Київ, пр. 

Григоренка, 40 

приватна, 

240 

1 клас: 7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

1,4976 

11551,166 

2 клас: 7710.3.1.25 

Батарейки зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.16.00 
0 

  

3 клас: 7730.3.1.06 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.49.00 

21,334 
7740.3.1.04 

Обладнання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтопридатне; 

1.48.00 
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9030.2.9.05 Шлам від 

очищення вод стічних 

комунальних 

(міських); 2.49.00 

6000.2.9.04 Батареї 

свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16 

1511.2.6.03 Фракція 

білково-жирова вод 

стічних; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

4 клас: 

2996,466 

4590.3.1.03 Продукція 

сільського 

господарства, 

промисловості інша, у 

т.ч. речовини, 

матеріали, 

напівфабрикати, 

вироби, зіпсовані ( 

пошкоджені), що 

підлягають збиранню, 

обробленню та 

видаленню; 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 
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7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

використані; 1.48.00  

7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 1.48.00 

1543.3.1.04 Жири та 

олії харчові інші, 

включаючи рідкий 

маргарин 

некондиційний; 

1.48.00 

2000.2.2.17 Тирса 

деревинна; 1.48.00 

2416.3.1.07 Пенопласт 

полівініловий 

плиточний 

некондиційний; 

1.48.00 

2910.2.9.01 Брухт 

металів дрібний 

інший; 2.08.00 

2416.1.1.02 Полімери 

синтетичні зіпсовані, 

забруднені або 

неідентифіковані, їх 

залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

7730.3.1.01 Папір та 

картон пакувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 
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7710.3.1.03 Бій скла 

технічного та 

скловиробів, що не 

підлягає спеціальному 

обробленню; 1.48.00 

7730.3.1.05 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

4510.2.9.09 Відходи 

змішані будівництва та 

знесення будівель і 

спорду; 2.10.00 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком екплуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації; 1.48.00 

 
363-16 

 
юрлицо записано в ООУВ 

     

17 
РК - 

80363000

00-017 

23.06.20

17 
ТОВ "НОВУС Україна" 36003603 

н

е

 

п

і

д

п

о

р

я

д

к

о

 м. Київ, 

проспект 

Бажана, 8 

приватна, 

10 

7710.3.1.26 Лампи 

люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,2901 

2013,084 2 клас:    

3 клас: 0 

4 клас:  

565,584 
7710.3.1.12 Олія та 

жири харчові зіпсовані 

або використані; 

1.48.00 
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т

ь

с

я 

7730.3.1.02 Матеріали 

пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.42.00 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні 

(міські)змішані, у т.ч. 

сміття з урн; 1.48.00 

7730.3.1.01 Папір та 

картон пакувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

7730.3.1.03 Матеріали 

пакувальні змішані, у 

т.ч. деревяні  та 

металеві, зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.49.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

18 
РК - 

80363000

00-018 

04.09.20

17 
ТОВ "Роялті-РЕНТ" 34895875 

н

е

 

п

і

д

п

о

р

я

д

к

о

02140, м. 

Київ, вул. М. 

Гришка, 3-А 

приватна, 

240 

7710.3.1.26 Лампи 

люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

0,295 

1904,44 2 клас:    

3 клас: 0 

4 клас:  

429,44 7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 2.42.00 
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в

у

є

т

ь

с

я 

7730.3.1.02 Матеріали 

пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.42.00 

7710.3.1.01 Бій скла 

технічного та 

словиробів, що не 

підлягає спеціальному 

обробленню; 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 

7730.3.1.03 Матеріали 

пакувальні змішані, у 

т.ч. деревяні  та 

металеві, зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.49.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

19 
рк-

80363000

00-019 

28.09.20

17 
ТОВ "Епіцентр К" 32490244 

н

е

 

п

і

д

п

о

р

я

02140, м. 

Київ, 

проспект 

Григоренка, 

40 

приватна, 

240 

1 клас: 7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.19.00 

1,185 

9092,6315 

2 клас: 7710.3.1.25 

Батарейки зіпсовані 

або відпрацьовані; 

1.16.00 

0 
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д

к

о

в

у

є

т

ь

с

я 

3 клас: 7730.3.1.06 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 2.49.00 

4,007 

7740.3.1.04 Обладання 

електронне загального 

призначення зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтопридатне; 

1.48.00 

9030.2.9.05 Шлам від 

очищення вод стічних 

комунальних 

(міських); 2.49.00 

6000.2.9.04 Батареї 

свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані; 1.16.00 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забружнені під час 

експлуатації; 1.48.00 

6000.2.8.10 Масла та 

мастила моторні, 

трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані; 2.49.00 

1511.2.6.03 Фракція 

білково-жирова вод 

стічних; 1.48.00 

4 клас: 2967,2815 
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7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн; 1.48.00 

4510.1.3.03 Бій плитки 

облицювальної, 

покриттів дахових та 

виробів з кераміки; 

1.48.00 

7720.3.1.03 Відходи, 

одержані в процесі 

очищення вулиць, 

місць загального 

використання, інші; 

1.48.00 

2416.3.1.07 Пенопласт 

полівініловий 

плиточний 

некондиційний; 

1.48.00 

2000.2.2.17 Тирса 

деревинна; 1.48.00 

7710.3.1.04 Тара 

пластикова дрібна 

використана; 1.48.00 

1543.3.1.04 Жири та 

олії харчові інші, 

включаючи рідкий 

маргарин 

некондиційний; 

1.48.00 

7730.3.1.05 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 
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7710.3.1.10 Деревина 

та вироби з деревини 

зіпсовані або 

використані; 1.48.00  

7710.3.1.03 Бій скла 

технічного та 

скловиробів, що не 

підлягає спеціальному 

обробленню; 1.48.00 

2910.21.9.01 Брухт 

метелевий; 2.08.00 

2416.1.1.02 Полімери 

синтетичні зіпсовані, 

забруднені або 

неідентифіковані, їх 

залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням; 1.48.00 

7730.3.1.01 Папір та 

картон пакувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені; 1.48.00 

4510.2.9.09 Відходи 

змішані будівництва та 

знесення будівель і 

спорду; 2.10.00 
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Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  

видані за 2017 рік 

 
21552117 8036300000-10128 Державне підприємство Дочірньої компанії «Укрспецекспорт» - 

ДП «Укроборонсервіс», 02093, м. Київ, вул. Росошанська, 3-А 

19.01.2017 необмежений 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 

30/1 

38078094 8036300000-10129 ДП «Українська геологічна компанія», 02088, м. Київ, пров. 

Геофізиків, 10 

06.02.2017 Необмежений  02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10 

32490244 8036300000-10130 ТОВ «Епіцентр К», 02140, м. Київ, пр-т. П. Григоренка, 40 03.03.2017 необмежений 02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11 

32593650 8036300000-10131 ТОВ «АТУМ-2003», 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 26/1 23.03.2017 необмежений 04213, м. Київ, вул. Північна, 3 

36003603 8036300000-10132 ТОВ «Новус Україна», 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г 04.04.2017 04.04.2027 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

36003603 8036300000-10133 ТОВ «Новус Україна», м. Київ, Дніпровська набережна, 17-А 04.04.2017 необмежений 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

36003603 8036300000-10132 ТОВ «Новус Україна», 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г 04.04.2017 04.04.2027 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

36003603 8036300000-10133 ТОВ «Новус Україна», 02081, м. Київ, вул. Дніпровська 

набережна, 17-А 

04.04.2017 необмежений 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

40881315 8036300000-10134 ТОВ «Активгаз Центр», 02093,м. Київ, вул. Бориспільська, 19  10.05.2017 необмежений 04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1, 

оф. 11 

36003603 8036300000-10135 ТОВ «Новус Україна», 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3 04.04.2017 необмежений 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

35488945 8036300000-10136 ТОВ «Сосновський продукт», 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 

19 

19.05.2017 необмежений 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 19 

38234176 8036300000-10137 ТОВ «Юрлицо», 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 09.06.2017 необмежений 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 

37,офіс.26 

30603572 8036300000-10138 ПІІ «Амік  Україна», (АЗС № 11-15), 02121, м. Київ, пр. 

М.Бажана, 2 

09.06.2017 09.06.2027 м. Київ, вул. Верхній Вал, 68 

34771119 8036300000-10139 ТОВ «Типографія від «А» до «Я», 02660, м. Київ, вул. 

Колекторна, 38/40 

13.06.2017 необмежений 03056, м . Київ, вул. Борщагівська, 

143-Б, кв. 2 

31458257 8036300000-10140 ПрАТ «АКА», 02121, м. Київ, вул. Автопаркова, 7 10.07.2017 необмежений 02121, м. Київ, вул. Автопаркова, 7 

03359635 8036300000-10141 КП «Дарницьке лісопаркове господарство», 02093, м. Київ, 

Микильське лісництво 

13.07.2017 13.07.2027 02092, м. Київ, вул. Новоросійська, 35 

40955727 8036300000-10142 ТОВ «Козачок «Центральна», 02132, м. Київ, вул. Центральна, 11 30.10.2017 необмежений 02132, м. Київ, вул. Центральна, 11 

00381574 8036300000-10143 ПАТ «Київхліб», цех № 7,8, м. Київ, вул. Бориспільська, 24 16.11.2017 16.11.2027 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83 

04804439 8036300000-10144 ПрАТ «Алеко-Сервіс», 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А 21.11.2017 необмежений 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А 

40726425 8036300000-10145 ТОВ «А – Рітейл», 02121, м. Київ, Харківське шосе, 210 23.11.2017 необмежений 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 

34-Б 

38744775 8036300000-10146 ТОВ «Київ Інвест Груп», 02218, м. Київ, вул. Бориспільська, 12-А 24.11.2017 Необмежений  03150, м. Київ, Велика Васильківська, 

72, офіс 147 

31722949 8036300000-10147 КП УЗН Дарницького району м. Києва, 02099, м. Київ, вул. 

Дніпродзержинська, 133/3 

29.11.2017 необмежений 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220 

31722949 8036300000-10148 КП УЗН Дарницького району м. Києва, 02099, м. Київ, вул. 

Тростянецька, 58-А 

29.11.2017 необмежений 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220 

14308109 8036300000-10149 ДП «Радіовимірювач», 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 01.12.2017 необмежений 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 

36003603 8036300000-10150 ТОВ «Новус Україна», 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 4/4 05.12.2017 необмежений 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 

30386370 8036300000-10151 ТОВ «МВМ», 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55-А 19.12.2017 необмежений 02088, м. Київ, вул. Євгенія 
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Харченка, 55-А 

39150794 8036300000-10152 ЖБК «Захисник», 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 19 09.01.2018 09.01.2028 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 19 

00191454 8036300000-10153 ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет», 02099, м. Київ, 

вул. Бориспільська, 7 

22.01.2018 необмежений 49124, м. Дніпро, вул. Липова, 1 

24812228 8036300000-10154 ТОВ «Глуско Рітейл», 02132, м. Київ, проспект М. Бажана, 1-А 27.02.2018 27.02.2028 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11 

24812228 8036300000-10155 ТОВ «Глуско Рітейл», 02121, м. Київ, Харківське шосе, 179 А 27.02.2018 27.02.2028 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11 

32159460 8036300000-10156 ТОВ «Ярослав-Авто», 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 38/40 05.03.2018 необмежений 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 38/40 

 

 

 

 

Перелік суб’єктів господарювання, яким видано дозволи на спеціальне водокористування за 2017 рік у Дарницькому 

районі м. Києва 
ПАТ «Дарницький завод ЗБК» 

Юридична та фізична: 02093, м. 

Київ, вул. Бориспільська, 11 

01373298 
УКР -469-

Кіє 
10.01.2017 10.01.2020 

ТОВ «БУДМАШСЕРВІС ЛТД» 

Юридична та фізична:02099, м. 

Київ, вул. Бориспільська, 7 

38567563 
УКР-905-

Кіє  
31.01.2017  31.01.2020  

ТОВ «СОЛЕКС» 

Фізична: Київ, вул. 

Автотранспортна, 1 

Юридична:02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 7-Г 

 

30728756 УКР-977-

Кіє  

 

13.03.2017  

 

13.03.2020  

 

ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» 

02088, м. Київ, вул. 1-го Травня, 

1-А 

04804439 

УКР-832-

Кіє  

 

30.03.2017  

 

30.03.2020 

 

ТОВ «Центральна 

енергопостачальна компанія» 

02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 5 

32203226 
УКР-790-

Кіє 

30.03.2017  

 

30.03.2020 

 

ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця» 

02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 13 

00481212 

№ УКР-

368-Кіє  

 

05.05.2017  

 

05.05.2020 

 



 106 

ПрАТ «По виробництву 

інсулінів «ІНДАР» 

02099, м. Київ,  

вул. Зрошувальна, 5 

21680915 

№ УКР-

860-Кіє  

 

16.05.2017  

 

16.05.2020 

 

ПрАТ «Київське спеціалізоване 

будівельно-монтажне 

управління №1» 

Фактична:м. Київ, вул. 

Клеманська, 5 

Юридична: 03127, м. Київ, 

проспект Голосіївський, 108, 

корпус 2,  

офіс 2 

03450264 

№ УКР-

779-Кіє  

 

29.05.2017  

 

29.05.2020 

 

 

 

 

 


