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№ 1 

Додатки до Екологічного паспорту Дарницького району 

Реєстр державних та міських природоохоронних програм передбачених 

для покращення екологічного стану у Дарницькому районі 

 

№ 2 Стан екологічної безпеки Філії "Заводу"Енергія" АЕК "Київенерго"  

№ 3 Перелік підприємств, які отримали дозволи на утворення та 

розміщення відходів на території Дарницького району у 2010 році 
 

№ 4 Витяг з Реєстру місць видалення відходів (МВВ)   

№ 5 Витяг з Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ)   

№ 6 Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у 

сфері поводження з небезпечними відходами на території м. Києва 
 

 



 

Історична довідка Дарницького району 

 

Дата утворення  -  3 квітня 1935 року 

Межує з Дніпровським та Голосіївським районами м. Києва 

 

Чисельність населення на 01.07.15: 

- постійне населення                                                                                     329,883 тис. чол.                           

- наявне населення                                                                                        329,883  тис. чол.   

 

Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть.  

З прадавніх часів відомі поселення на території сучасного Дарницького 

району. Так, у районі Микільської слобідки біля озера Святище ще у ІУ-ІІІ 

тисячоліттях до нашої ери існували неолітичні поселення, а в ІІІ-ІІ тисячоліттях 

до нашої ери тут проживали люди, які належали до зарубіцької культури.  

У вчених існує декілька версій щодо виникнення назви "Дарниця": від 

річки Дарниця; від озера з однойменною назвою; від земель, які були даровані 

монастирями; від місця стоянки зарубіжних посольств, які чекали прийому у 

Великих Київських князів з дарами. Першою офіційною згадкою про Дарницю 

вважається 1509 рік, коли у древніх слов'янських рукописах з'явилася згадка 

про те, що Великий князь Литовський подарував Микільсько-Пустинному 

монастирю ділянку берега річки Дарниця. В 1694р. царевичі Іоан та Петро 

(Олексійович) своєю грамотою підтвердили приналежність цих земель Києво-

Печерському монастирю, де вони іменуються як Дарниця.  

До 1917р. Дарниця входила до Остерського повіту Чернігівської 

губернії, у 1927р. підпорядкована Київський міській раді та увійшла до 

Петрівського (нинішнього Подільського) району.  

3 квітня 1935р. утворена самостійна адміністративна одиниця - 

Дарницький район м. Києва. Згідно з рішенням сесії Дарницької районної в         

м. Києві ради цей день вважається днем народження району. На середину 30-х 

років припав початок його бурхливого соціально-економічного розвитку. Було 

реконструйовано і розширено діючі підприємства: лісопильний, 

шпалопросочувальний та шкіряний заводи. На базі холодильників 

інтендантського відомства створено м'ясокомбінат, зведено нові заводи: 

Дарницький вагоноремонтний, гумово-регенераторний. Залізнична станція, яка 

сьогодні перетворилася у великий залізничний вузол, побудована в 1903 році 

після прокладання залізниці, що з'єднала Київ з Москвою, Курськом та 

Полтавою. Напередодні Великої Вітчизняної війни Дарниця із околиці міста 

стала провідним індустріальним районом.  

 

 



 

2. Загальна характеристика 

 

Дата заснування Дарницького району  –  3 квітня 1935 року  
(постанова ЦВК УСРР) 

Населення  
 

Чисельність мешканців району на 01.01.15  

- постійне населення                                                                                     322,9 тис. чол.                           

- наявне населення                                                                                        329,4 тис. чол.   
За даними Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації всього населення – 360253 чол. 

Територія 
 

Загальна площа району га 13363 га 

Площа зелених насаджень га 344,15  

з них:   

- парки га 304,98 

- сквери га 16,4 

- бульвари, проспекти га 22,77 

- захисні зони га 745,9 

Бюветні комплекси од. 22 

Підземні переходи од. 24 

Водний басейн району од. 67 

Проїзд, тротуари км
 

244,9 

Дороги з твердим покриттям км 242,3 
 

Житло  
 

Житловий фонд 

всього (на 01.01.15) 

буд. 

т. кв. м 

5274 

12450,44 

у тому числі:   

- житлові будинки комунальної 

власності 

буд. 

т. кв. м 

564 

5279,0 

- житлово-будівельні кооперативи  буд. 

тис. кв. м 

76 

1036,3 

- об’єднання співвласників квартир буд. 

тис. кв. м 

84 

1466,7 

- інвестиційні  

 

буд. 

тис. кв. м. 

146 

3789,4 

- відомчі житлові будинки буд. 

тис. кв. м 

39 

214,9 

- приватні будинки буд. 

тис. кв. м 

4331 

567,44 

- гуртожитки буд. 

тис. кв. м 

34 

96,7 

         з них:  комунальної власності буд. 

тис. кв. м 

8 

29,7 
 

 

 

 

 

 



 

Підприємництво 
 

Кількість суб’єктів господарювання од. 42716 
у тому числі:   

- юридичні особи од. 15178 

- фізичні особи - підприємці од. 27538 

Промисловість 

 

Структура промисловості за видами економічної 

діяльності 

Кількість підприємств 

Промисловість району всього:  

в тому числі: 

58 

Продукти харчування та напої 7 

Продукти хімічні та фармацевтичні 3 

Продукти гумові та пластмасові 2 

Вироби металеві готові 9 

Комп’ютери, вироби електронні та оптичні 8 

Машини та устаткування 8 

Продукція промислова інша 10 

Послуги з друкування та тиражування записаної 

інформації 

4 

Послуги з ремонту та монтажу машин та устаткування 7 

 

Наука 

Кількість наукових установ                                       од. 7 

Транспорт та зв'язок 

Кількість підприємств автомобільного 

транспорту 
од. 4 

Кількість підприємств залізничного 

транспорту 
од. 4 

Трамвайних маршрутів од. 3 

Автобусних маршрутів од. 12 

Таксомоторних маршрутів од. 32 

Станцій метрополітену од. 7 

Залізничних станцій од. 1 

Ємність телефонних станцій тис. номерів 123420 

Поштові відділення од. 12 

Торгівля,  побут 

Продовольчі магазини од. 288 

Непродовольчі магазини од. 625 

Підприємства ресторанного 

господарства 
од. 257 

Ринки од. 6 

Торговельні майданчики од. 3 

Підприємства побутового 

обслуговування - всього 
од. 540 

 



 

Освіта 
 

Кількість установ освіти - всього од. 102 
    у тому числі:   

   Школи: од. 36 

     - середні загальноосвітні школи од. 9 

     - спеціалізовані школи од. 12 

     - ліцеї од. 3 

     - гімназії од. 11 

     - початкові школи од. 1 

     Школи-інтернати од. 2 

     Школи - дитячі садочки од. 4 

     Приватні заклади освіти од. 4 

     Позашкільні навчальні заклади од. 4 

     Державні позашкільні навчальні 

заклади 
од. 1 

     Дошкільні дитячі заклади од. 51 

 

Культура 
 

Бібліотеки од. 13 

Будинки культури од. 2 

Культурно-мистецькі центри од. 1 

Кінотеатри од. 3 

Музеї (включаючи філіали) од. 1 

Дитячі музичні школи од. 1 

Дитячі художні школи од. 1 

Дитячі школи мистецтв од. 2 

Клуби за інтересами од. 9 

Парки культури та відпочинку  од. 3 

 

Охорона здоров’я 
 

Кількість медичних районних закладів од. 7 
з них:   

      Центри первинної медико-

санітарної допомоги 

од. 4 

      Консультативно-діагностичні 

центри: 

  

      - для дорослих од. 2 

      - для дітей од. 1 

Амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини 

од. 11 

Лікарні (КМКЛ №1, вузлова, 

тубдиспансер) 

од. 3 

Стоматологічна поліклініка од. 1 

Київський медичний консультативний 

дитячий центр 

од. 1 

Медична частина №10 од. 1 

 



 

3. Фізико-географічна характеристика району 

У сучасній Дарниці мешкає понад 300 тис. чол., за кількістю населення та 

площею території, район є одним з найбільших у місті Києві. 

Найнижчі ділянки району відповідають  рівню  води  в  Дніпрі – близько 

90 мБС (метрів Балтійської системи) над рівнем моря. 

У геологічному відношенні м. Київ з прилеглими до нього територіями 

розташований у зоні стику двох регіональних структур північно-східного схилу 

Українського кристалічного щита та південно-західного борту Дніпровсько-

Донецької западини. Межею між ними є Дніпровська зона розломів північно-

західного простягання. Завдяки цьому Київ знаходиться у досить спокійній 

тектонічній зоні.  

Ґрунтовий покрив характеризується дерново-підзолистими,  

чорноземними та сірими лісовими ґрунтами. 

Як і місто Київ, Дарницький район є багатим на воду. Існують значні 

запаси підземної води; окрім цього, великою є кількість поверхневих водних 

об'єктів, 67 водних об’єктів району займають 556,09 га, в тому числі: 

33 озера                      -  156,69 га 

12 штучних водойм    -   345,1 га 

8 ставків                       -       7,8 га 

3 затоки                       -    46,5 га.  

Протяжність лінійних водних об’єктів  становить 25,2 км, з них: 

3 струмки                     -  10,8 км 

8 каналів                      -  14,4 км 
(згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 4 лютого 2009 р. № 111) 

Характерним для режиму всіх водних об’єктів району є чітко виражена 

весняна повінь, низька літня межень та дещо підвищені рівні води восени через 

сезонні дощі. Живлення річок змішане з переважаючим живленням ґрунтовими 

водами. 

Клімат помірно континентальний, з достатньо м'якою зимою і теплим 

літом. Відчутний вплив на клімат здійснює Дніпро, що в межах міста 

витягнутий в субмеридіональному напрямку. Велика рухома водна площа 

сприяє формуванню бризового перенесення повітря: вдень різниця температур 

між водою та суходолом створює потоки свіжого вологого повітря до міста. 

Протягом року переважає антициклонічна діяльність, якій властива доволі 

стійка, малохмарна погода.  

Середньорічна температура повітря від +9
0
С  до  +11

0
С. На кліматичні 

умови істотно впливає розсіювання тепла з теплотрас, будинків і т. ін. У зв’язку 

з цим температура повітря у центральній частині району вища, ніж на його 

околицях. Підвищення температури повітря за останні десятиріччя є більшим, 

ніж глобальне на планеті. Середньорічна кількість опадів становить                    

600 - 700 мм. Переважаючий напрямок вітру влітку – західний, взимку – 

північно-західний. 

Загальна площа району - 13363 га, з якої площа зелених насаджень 

(парки, сквери проспекти, вулиці та інше) - 344,15 га 



 

Функціональне використання території Дарницького району м. Києва 

розділяється на зони:  

- міської та промислової забудови; 

- рекреаційну (лісові масиви, парки, сквери, зелені насадження загального 

користування, об’єкти природоохоронного фонду, водоймища). 

Кожна з функціональних зон характеризується своїми особливостями, 

призначенням і впливом на навколишнє природне середовище. 

Зона міської забудови характеризується висотною та мало поверхневою 

забудовою мікрорайонів Осокорки та Бортничі, відповідно. Негативний вплив 

на навколишнє природне середовище району, оцінюється як середній. 

Промислова зона складається з підприємств машинобудування, 

металургії та оброблення металу, хімічних та нафтохімічних підприємств, 

виробництво гумових та пластмасових виробів, автотранспортних та 

енергетичних підприємств. Негативний вплив цієї зони на навколишнє 

природне середовище оцінюється як значний. 

Рекреаційна зона представлена природними ландшафтами та штучними 

зеленими насадженнями (парками, скверами, лісозахисними смугами і т.п.). 

Зона позитивно впливає на стан навколишнього природного середовища і є 

показником екологічного благополуччя. Лише у межах забудованої частини 

району площа паркових насаджень досягає 132,26 га а скверів 332,48 га. 

Захисна зона з лісових масивів Дарниці становить біля 745,9 га. 

 

4. Виробничий комплекс  

Види економічної діяльності за галузями 

Кількість підприємств, од. 

загальна 
екологічно 

небезпечних 

Продукти харчування та напої 7  
Продукти хімічні та фармацевтичні 3  
Продукти гумові та пластмасові 2  
Вироби металеві готові 9  
Комп’ютери, вироби електронні та оптичні 8  
Машини та устаткування 8  
Продукція промислова інша 10  
Послуги з друкування та тиражування записаної інформації 4  
Послуги з ремонту та монтажу машин та устаткування 7  

Усього 58 од. 1 од. 

4.1. Екологічно небезпечні об’єкти району 
№ 

з/п 

Назва об’єкту Вид економічної 

діяльності 

Відомча належність 

(форма власності) 

Примітка 

(показники) 

1. 

Філія ”Завод 

”Енергія” 

 

Термічне знешкодження 

твердих побутових і 

промислових відходів 

АЕК ”Київенерго” 
1,04 тис.т. / рік 

3,9 % 

 

 



 

5. Атмосферне повітря 

 

Деснянське міжрайонне управління Головного Управління 

Держсанепідслужби у м. Києві повідомляє, що санітарно-екологічна ситуація в 

Дарницькому районі обумовлена впливом промислових підприємств в першу 

чергу, це : з-д «Енергія» ПАТ«Київенерго», Бортницька станція аерації 

ПАТ«АК «Київводоканал», ФФ «Дарниця» та автотранспорту. 

Контроль за станом атмосферного повітря проводився на 7-ми 

контрольних точках на центральних автомагістралях району по:                            

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

вул. Ревуцького-Декабристів, 12/37; Харківське шосе - вул. Тростянецька, 

150/15; пр. Бажана,3, вул. Декабристів, 7. 

Всього за 2014р. проведено 69 досліджень, з них 21 з відхиленням від 

вимог ДСП № 201-97 «Охорона атмосферного повітря населених місць» по: 

азоту діоксиду по вул. Вишняківська,13, вул. Ревуцького-Декабристів,12/37, 

Харківське шосе - Тростянецька, 150/15, які пов'язані з великою кількістю 

автотранспорту на прилеглих магістралях.  

Крім того проводився контроль за станом атмосферного повітря на 

кордоні санітарно-захисних зон промислових підприємств:  

- ФФ «Дарниця» по вул. Бориспільська, 26-а; 

-  з-д «Буревісник» вул. Здолбунівська,1;  

- з-д «Енергія» - з точки контролю: вул. Вишняківська, 6-а, вул. 

Ревуцького,44, вул. Декабристів, 12, пр-т Бажана, 5;  

- БСА - 2 точки контролю: пр-т Бажана,5; вул. Ревуцького,44.  

Проведено 219 досліджень, відхилень не зареєстровано . 

Лабораторний щоквартальний контроль за станом атмосферного повітря 

району силами спеціалістів лабораторних підрозділів відокремленого 

підрозділу Дарницького міжрайонного відділу (філії) лабораторних досліджень 

ДУ «Київський міський лабораторний центр держсанепідслужби України 

здійснювався в зоні впливу промпідприємств та автотранспорту на територію 

житлової забудови (див.таблиця №1). 



 

 

 

 

 

 

Лабораторний контроль атмосферного повітря в місцях впливу 

промпідприємств і автотранспорту на житлову забудову 

Таблиця №1 

Найменування об'єктів 

контролю 

Кіль- 

кість 

проб 

Забруднюючі 

речовини 

кількість 

перевищень 

ГДК 

Більше 

ГДК у 

скільки 

разів 

% 

Відхи-

лень від 

НТД 

ФФ «Дарниця» вул 

.Бориспільська, 26-а 

54 формальдегід, 

фенол, аміак, 

ацетон, пил, 

Н2304, Ш2, 

водень хлорис 

тий, 302 

без 

відхилень 

  

Завод «Енергія» 81 СО, 302, Ш2, 

аміак, формаль 

дегід, фенол, 

водень хлорис 

тий, НР, 

без 

відхилень 

  

БСА 54 СО, 302, Ш2, 

аміак, формаль 

дегід, сірково 

день 

без 

відхилень 

  

А втомагістрсті: 69 
 

21 
  

1. вул. Привокзальна, 8 9 N02, 802, СО 
- -  

2. вул.Княжий Затон 

2/30 

9 N02, 302, СО 
- -  

3. вул. Вишняківська, 

13 

9 N02, 302, СО 3 (N02) 1,08 33,33% 

4.вул.Ревуцького+ 

Тростянецька, 19/1 

12 N02, 302, СО ,РЬ 3 (N02) 3 

(СО) 

1,09 

1,04 

25% 

25% 

5. вул. Харківське шо се 

150/15 +вул.Трос 

тянецька 

9 N02, 302, СО 3 (N02) 3 

(СО) 

1,29 1,04 33,33% 

33,33% 

6. пр. Бажана 3 9 N02, 302, СО 
-  - 

7.вул.Ревуцького +в. 

Декабристів, 12/37 

12 N02,302, СО, РЬ 3 (N02) 3 

(СО) 

1,09 

1,02 

25% 

25% 



 

Динаміка викидів в атмосферне повітря  по м. Києву  
(за наявними  даними статистики) 

Таблиця 2 
Показники 2012 рік 2013 рік 

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од. 

  

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, поставлених на 

державний облік, од.  

  

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що мають дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од. 

  

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел за суб’єктами підприємницької діяльності,  

поставленими на облік, тис. т 

  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел, тис. т 

у тому числі: 

1,31929 1,4747 

 від стаціонарних джерел, тис. т 1,30026 1,4564 

 від пересувних джерел, тис. т 0,01903 0,0183 

 у тому числі від автомобільного транспорту, тис. т   

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел у розрахунку на км², т 

9,87 11,036 

Викиди забруднюючих речовин в розрахунку на одиницю валового 

регіонального продукту, т/млн.грн. 

  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел у розрахунку на км², т 

9,730 10,899 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел у розрахунку на одну особу, кг 

4,13 4,49 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел у розрахунку на км², т 

0,142 0,136 

 

Динаміка  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по м. Києву 
Таблиця 3 

Назва забруднюючої речовини 2012 рік 2013 рік 

1. Викиди забруднюючих речовин, усього, т 1319,29 1474,7 

 у тому числі від:   

1.1. стаціонарних джерел: 1300,26 1456,4 

метали та їх сполуки 9,014 9,108 

стійкі органічні забруднювачі - 0,002 

оксид вуглецю 230,983 335,452 

діоксид та інші сполуки сірки 73,016 78,029 

оксиди азоту 373,57 425,306 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 77,461 78,49 

леткі органічні сполуки 141,357 151,519 

1.2. пересувних  джерел: 19,03 18,304 

сірчистий ангідрид   

оксиди азоту   



 

оксид вуглецю   

вуглеводні   

леткі органічні сполуки   

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок   

у  тому числі від: 

1.2.1. автомобільного транспорту: 

  

сірчистий ангідрид   

оксиди азоту   

оксид вуглецю   

вуглеводні   

леткі органічні сполуки   

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок   

2. Парникові гази,   усього, т СО2 – екв. 1432130,358 159079,937 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної 

діяльності по м. Києву 
Таблиця 4 

№ 

з/п 

Види економічної діяльності Обсяги викидів по регіону 

  т у % до підсумку 

 Усі види економічної діяльності 1456,4 100,0 

 у тому числі:   

1 Переробна промисловість 183,703 12,6 

 Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів 

95,212 6,5 

 Виробництво дерев’яних конструкцій та 

столярних виробів 

3,709 0,3 

 Виробництво фармацевтичних препаратів 

і матеріалів 

9,326 0,6 

 Виробництво виробів з бетону для 

будівництва 

3,544 0,2 

 Виробництво інших готових металевих 

виробів 

3,784 0,3 

 Виробництво верстатів для оброблення 

металу 

0,08 0,0 

 Виробництво машин та устаткування для 

добувної промисловості і будівництва 

4,334 0,3 

 Виробництво зброї та боєприпасів 59,688 4,1 

 Виробництво контрольно-вимірювальних 

приладів 

2,561 0,2 

 Виробництво літальних апаратів, 

включаючи космічну та інші галузі 

промисловості 

1,465 0,1 

2 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 

1215,831 83,5 

 Постачання пари та гарячої води 847,501 58,2 



 

 Збирання очищення та розподілення води 368,330 25,3 

3 Будівництво 0,868 0,1 

 Будівництво будівель 0758  

 Будівництво магістральних 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

енергопостачання 

0,11  

4 Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

37,683 2,6 

 Роздрібна торгівля пальним 3,139 0,2 

 Оптова торгівля паливом 25,866 1,8 

 Оптова торгівля будівельними 

матеріалами 

8,678 0,6 

5 Діяльність транспорту та зв’язку  18,304 1,3 

 Діяльність наземного транспорту 13,438 0,9 

 Функціонування інфраструктури 

залізничного транспорту 

0,001 0 

 Функціонування інфраструктури 

автомобільного та міського транспорту 

4,865 0,4 

 

Динаміка викидів шкідливих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  

(1990–2014рр.)  
Загалом по м. Києву 

Таблиця 5 

  

Обсяги викидів  
Крім того, викиди діоксиду 

вуглецю 

усього, 

тис. т 

у тому числі 
усього, 

тис.т 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними  

джерелами
1
 

стаціонарни

ми 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

1990 273,0 54,7 218,3 ... ... ... 

1991 64,3 64,3 ... ... ... ... 

1992 59,2 59,2 ... ... ... ... 

1993 73,5 73,5 ... ... ... ... 

1994 65,0 65,0 ... ... ... ... 

1995 123,1 53,3 69,8 ... ... ... 

1996 61,5 61,5 ... ... ... ... 

1997 56,8 56,8 ... ... ... ... 

1998 50,2 50,2 ... ... ... ... 

1999 43,8 43,8 ... ... ... ... 

2000 170,4 32,6 137,8 ... ... ... 

2001 173,0 27,8 145,2 ... ... ... 

2002 180,8 31,6 149,2 ... ... ... 

2003 199,2 31,6 167,6 ... ... ... 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

За 1990–2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту;  

з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;   

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

техніці. 

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря  (1990-2014рр.) 
загалом по м. Києву 

Таблиця 6 

  

Обсяги викидів діоксиду сірки 

усього, тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

на 1 особу, кг 
на 1 км

2  
площі 

регіону, кг 

1990 13,7 13,7 ... 5,2 16,4 

1991 23,5 23,5 ... 8,9 28,1 

1992 23,9 23,9 ... 9,0 28,6 

1993 42,2 42,2 ... 15,9 50,5 

1994 35,6 35,6 ... 13,4 42,6 

1995 27,2 27,2 ... 10,3 32,5 

1996 36,9 36,9 ... 14,0 44,1 

1997 29,5 29,5 ... 11,2 35,3 

1998 24,2 24,2 ... 9,2 28,9 

1999 16,6 16,6 ... 6,3 19,9 

2000 6,9 6,3 0,6 2,6 8,3 

2001 2,3 1,6 0,7 0,9 2,8 

2002 4,3 3,6 0,7 1,6 5,1 

2003 4,7 3,6 1,1 1,8 5,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 11,5 9,8 1,7 4,0 13,8 



 

 

Таблиця 7 

 

Обсяги викидів оксидів азоту
2
 

усього, тис. т 

у тому числі у розрахунку 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

на 1 особу, кг 
на 1 км

2  
площі 

регіону, кг 

1990 19,3 19,3 ... 7,4 23,1 

1991 20,7 20,7 ... 7,8 24,8 

1992 17,7 17,7 ... 6,7 21,2 

1993 14,3 14,3 ... 5,4 17,1 

1994 11,2 11,2 ... 4,2 13,4 

1995 10,4 10,4 ... 3,9 12,4 

1996 9,7 9,7 ... 3,7 11,6 

1997 10,8 10,8 ... 4,1 12,9 

1998 9,9 9,9 ... 3,8 11,8 

1999 9,8 9,8 ... 3,7 11,7 

2000 18,3 10,1 8,2 7,0 21,9 

2001 19,3 10,5 8,8 7,4 23,1 

2002 9,2 11,5 9,2 7,9 24,8 

2003 27,2 12,8 14,4 10,4 32,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1 
За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту;  

з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;   

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

техніці. 

² У перерахунку на NO2. 



 

Викиди окремих забруднюючих  речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2013 році 

(Загалом по м. Києву) 

 

                                   Таблиця 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки. 

 

 

 

 

 

  

Обсяги викидів 

усього 

у тому числі 
у % 

до 2012р. 
стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

Викиди забруднюючих речовин - усього, т   247663,6 31882,8 215780,8 95,5 

у тому числі     

метали та їх сполуки 35,9 35,9 – 109,7 

метан 1346,6 633,5 713,1 106,8 

неметанові леткі органічні сполуки  30645,8 3356,0 27289,8 96,5 

оксид вуглецю 165051,7 2477,5 162574,2 95,0 

діоксид та інші сполуки сірки 13366,5 11358,9 2007,6 105,6 

сполуки азоту 29960,3 9137,9 20822,4 93,0 

з них оксид азоту 180,9 23,0 157,9 93,2 

речовини у вигляді твердих суспендованих 

частинок 

7193,1 4831,4 2361,7 96,5 

інші 63,7 51,7 12,0 116,2 

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т 9,2 6,5 2,7 93,9 



 

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у звітному році 

                            Таблиця 9 

  Обсяги викидів 

усього 

у тому числі у % до  

попереднь

ого року 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами
1
 

Викиди забруднюючих речовин – 

усього,  т   

214233,0 

  

31449,5 

  

182783,5 

  

86,5 

у тому числі         

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

метан 1228,9 624,8 604,1 91,3 

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

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

діоксид та інші сполуки сірки 11612,7 9913,1 1699,6 102,2 

з них         

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

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

з них          

оксиди азоту 160,3 20,5 139,8 37,5 

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

аміак 78,0 76,5 1,5 154,1 

стійкі органічні забруднювачі 1,3 1,3 – 85,0 

речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинок 4923,2 4923,2 – 109,8 

інші 2032,4 47,0 1985,4 45,6 

Крім того, діоксид вуглецю, млн, т 7,9 5,6 2,3 104,3 

1 
Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки. 



 

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
видані з 18.05.2013 по 18.03.2015 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

1. 00131305 8036300000-10001 Публічне акціонерне товариство 

«КИІВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ «Київські 

теплові мережі» Котельня 

25.10.2013 25.10.2018 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 2 

2. 36003603 8036300000-10002 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС 

УКРАЇНА» 

25.10.2013 25.10.2018 02140, м. Київ, просп. Бажана, 

8 

3. 00131305 8036300000-10003 Публічне акціонерне товариство 

«КИІВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ «Київські 

теплові мережі» Котельня 

05.11.2013 05.11.2018 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64 

4. 00131305 8036300000-10004 Публічне акціонерне товариство 

«КИІВЕНЕРГО» Структурний 

відокремлений підрозділ «Київські 

теплові мережі» Котельня 

05.11.2013 05.11.2018 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 17 

5. 25266354 8036300000-10005 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОЛОС ЛТД» 

Промисловий майданчик 

05.11.2013 05.11.2018 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 7-Д 

6. 36003603 8036300000-10006 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС 

УКРАЇНА» 

05.11.2013 05.11.2018 02081, м. Київ, просп. Петра 

Григоренка, 18 



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

7. 31982734 8036300000-10007 Товариство з обмеженою 20.11.2013 20.11.2018 02121, м. Київ, просп. 

   відповідальністю 
«АВТОБАНСЕРВІС» АЗС «КЛО» 

  Бажана, 1-Д 

8. 03359635 8036300000-10008 Комунальне підприємство 
«Дарницьке лісопаркове 

господарство» Микільське лісництво 
Микільський пункт переробки 

28.11.2013 28.11.2018 02093, м. Київ, вул. 
Микільське лісництво 

9. 03359635 8036300000-10009 Комунальне підприємство 
«Дарницьке лісопаркове 

господарство» Дарницьке лісництво 
Дарницький цех МПД 

28.11.2013 28.11.2018 02093, м. Київ, вул. 
Бориспільське шосе, 23 км 

10. 03327664 8036300000-10010 Публічне акціонерне товариство 
«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» Департамент 
експлуатації водопровідного 

господарства Управління експлуатації 
артезіанських свердловин і насосних 

водопровідних станцій НС 
«Південний водопарк» 

09.12.2013 09.12.2018 02121, м. Київ, вул. 
Кронштадтська, 23 

11. 21667352 8036300000-10011 Приватне підприємство «Твій» 18.12.2013 18.12.2018 02068, м. Київ, вул. 
Архітектора Вербицького, 1 

12. 22919235 8036300000-10012 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ФІФ» 

24.12.2013 24.12.2018 02660, м. Київ, вул. 
Колекторна, 38/40 

13. 32049199 8036300000-10013 Товариство з обмеженою 19.12.2013 19.12.2018 02140, м. Київ, вул. 

   відповідальністю «Метро Кеш енд 
Кері Україна» 

  Петра Григоренка, 43 

14. 30722314 8036300000-00011 Публічне акціонерне товариство 
«Київський радіозавод» 

20.12.2013 20.12.2018 02099, м. Київ, вул. 
Бориспільська, 9 



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

15. 31723392 8036300000-10014 Споживче товариство «Лівий берег» 25.12.2013 25.12.2018 02081, м. Київ, вул. 
Сортувальна, 2 

16. 03328913 8036300000-10015 Комунальне підприємство «Київський 
метрополітен» Структурний підрозділ 

«Електромеханічна служба» 

30.12.2013 30.12.2018 02093, м. Київ, вул. 
Бориспільська, 20 

17. 30382465 8036300000-10016 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «В1А ТРАНС 

ЕКСПЕДИЦІЯ» 

16.01.2014 16.01.2019 02121, м. Київ, Харківське 
шосе, 23 км, 4 

18. 05415608 8036300000-10017 Іублічне акціонерне товариство 
«Київське автотранспортне 

підприємство 
«УКРПРОДКОНТРАКТ» 

31.01.2014 31.01.2019 02140, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 56 

19. 20024913 8036300000-10018 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Грант і Ко» 

Адміністративно-складський корпус 

18.02.2014 18.02.2019 02099, м. Київ, вул. 
Зрошувальна, 5 

20. 30675977 8036300000-10019 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Спеціалізоване 

підприємство «Г олографія» 

27.03.2014 27.03.2019 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64 

21. 01373298 8036300000-10020 Публічне акціонерне товариство 
«Дарницький завод ЗБК» 

28.03.2014 28.03.2019 02093, м. Київ, вул. 
Бориспільська, 11 

22. 23712358 8036300000-10021 Товариство з обмеженою 04.04.2014 04.04.2019 02099, м. Київ, вул. 

   відповідальністю «САКУРА І»   Бориспільська, 9, кор.61 

23. 03449083 8036300000-10022 Публічне акціонерне товариство 

«АВТОБАЗА №1» 

08.04.2014 08.04.2019 02121, м. Київ, вул. 

Колекторна, 17 



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

24. 23744453 8036300000-10023 Підприємство з іноземними 

інвестиціями «МакДональдз Юкрейн 

Лтд» Майданчик № 16 «МакДональдз-

Центральний офіс» 

10.04.2014 10.04.2019 02140, м. Київ, вул. Гришка, 7 

25. 04713033 8036300000-10024 Державне територіально- галузеве 

об'єднання «Південно-Західна 

залізниця» Відокремлений підрозділ 

Дарницька дистанція колії 

25.04.2014 25.04.2019 02099, м. Київ, вул. 

Приколійна, 1 

26. 22914025 8036300000-10025 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ПАНОРАМА» 

22.05.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул.. Леніна, 42 

27. 30018730 8036300000-10026 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АВІАКОМ», АЗС 

10.06.2014 10.06.2024 02121, м. Київ, Харківське 

шосе, 203 

28. 30018730 8036300000-10027 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АВІАКОМ», АЗС 

10.06.2014 10.06.2024 02096, м. Київ, вул. 

Привокзальна, 1-А 

29. 04804439 8036300000-10028 Приватне акціонерне товариство 

«АЛЕКО-СЕРВІС» 

10.06.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул. 1-Травня, 

1-А 

ЗО. 16296913 8036300000-10029 Державне підприємство «Проектно-

конструкторське та технологічне бюро 

рухомого складу Державної 

адміністрації залізничного транспорту 

України 

16.06.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 37-Б 

   (Укрзалізниця)    



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

31. 35059414 8036300000-10030 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКР-ТОП- 

СЕРВЇС» 

01.07.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. Канальна, 

1 

32. 23744453 8036300000-10031 Підприємство з іноземними 

інвестиціями»МакДональдз Юкрейн 

ЛТД» 

Заклад ресторанного господарства 

в торговельному комплексі «ІЧОУШ» 

25.07.2014 необмежений 03179, м. Київ, вул. Миколи 

Бажана, 8 

33. 21560766 8036300000-10032 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська міська 

філія АТС № 570 

04.09.2014 необмежений 02068, м. Київ, вул. Анни 

Ахматової, 27/15 

34. 21560766 8036300000-10033 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська міська 

філія АТС № 560 

04.09.2014 необмежений 02091, м. Київ, вул. 

Архітектора Вербицького, 3 

35. 21560766 8036300000-10034 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТЕЛЕКОМ» Київська міська 

філія АТС № 566 

04.09.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. Російська, 

48 

36. 00481212 8036300000-10035 Приватне акціонерне товариство 

«Фармацевтична фірма «Дарниця» 

11.09.2014 11.09.2024 02039м. Київ, вул. 

Бориспільська, 13 

37. 03327664 8036300000-10036 Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» УЕКМ і 

22.09.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 6 

   НС КНС «Бортничі»    



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

38. 03327664 8036300000-10037 Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» Технічний 

департамент 

22.09.2014 необмежений 02121, м. Київ, вул. 

Колекторна, 1 

39. 31837590 8036300000-10038 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕР- АКВА» 

24.09.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 3 

40. 30019801 8036300000-10039 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТРАНСГАЗ» Філія 

магістральних газопроводів 

«КИЇВТРАНСГАЗ» Боярське лінійно-

виробниче управління магістральних 

газопроводів Газорозподільна станція 

(ГРС- 

П) 

30.09.2014 необмежений 02088, м. Київ, вул. Леніна, 18 

41. 30019801 8036300000-10040 Публічне акціонерне товариство 

«УКРТРАНСГАЗ» Філія 

магістральних газопроводів 

«КИЇВТРАНСГАЗ» Боярське лінійно-

виробниче управління магістральних 

газопроводів Газорозподільна станція 

(ГРС- 4) 

30.09.2014 необмежений 02064, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 61 

42. 24727342 8036300000-10041 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Славута» АЗС 

01.10.2014 01.10.2024 02081, м. Київ, вул. 

Дніпровська набережна, 17 

43. 03121566 8036300000-10042 Публічне акціонерне товариство 

«Українська автомобільна 

корпорація» Філія «УАК-1» 

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

Бажана, 19 



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

44. 32526500 8036300000-10043 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Джера» 

10.10.2014 необмежений 02132, м. Київ, вул. 

Центральна, 11 

45. 38567563 8036300000-10044 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Будмашсервіс 

ЛТД» 

13.10.2014 необмежений 02660, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 7 

46. 38567584 8036300000-10045 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Дарниця СВ» 

13.10.2014 необмежений 02660, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 7 

47. 24099262 8036300000-10046 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АПОЛЛО» 

13.10.2014 13.10.2024 02081, м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 7-Д 

48. 37361279 8036300000-10047 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бел Ойл» АЗС 

16.10.2014 16.10.2024 02121, м. Київ, вул. Світла, 1 

49. 23744453 8036300000-10048 Підприємство з іноземними 

інвестиціями «МакДональдз Юкрейн 

ЛТД» 

Майданчик № 12 «МакДональдз-

Харківська» 

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

Бажана, 3 

50. 22991617 8036300000-10049 Київське квартирно- експлуатаційне 

управління (військове містечко № 

233) 

06.11.2014 06.11.2024 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 16 

51. 00381574 8036300000-10050 Публічне акціонерне товариство 

«КИЇВХЛІБ» 

25.11.2014 25.11.2024 02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 24 

52. 31722818 8036300000-10051 Комунальне підприємство 08.12.2014 необмежений 02121м. Київ, вул. 

   «Шляхово-експлуатаційне управління 

по ремонту та 

  Дніпродзержинська, 

130 

   утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Дарницького району» 

   



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

53. 05453433 8036300000-10052 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ПОЛІГРАФІСТ» 

10.12.2014 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 15-К 

54. 21680915 8036300000-10053 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПО ВИРОБНИЦТВУ 

ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 

23.12.2014 23.12.2024 02099, м. Київ, вул. 

Зрошувальна, 5 

55. 31723387 8036300000-10054 Споживче товариство «УНІВЕРСАЛ 

СЕРВІС» Промисловий майданчик 

22.12.2014 необмежений 02081, м. Київ, вул. 

Клеманська, 3 

56. 38137835 8036300000-10055 Державне підприємство «Українська 

залізнична швидкісна компанія» 

Промисловий майданчик 

29.12.2014 необмежений 02096, м. Київ, вул. 

Приколійна, 1 

57. 24734586 8036300000-10056 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВЕЛЕС XXI 

СТОЛІТТЯ» Промисловий майданчик 

16.01.2015 необмежений 02088, м. Київ, вул. Лугова, 1 

58. 24812228 8036300000-10057 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» АЗС 

20.01.2015 необмежений 02068, м. Київ, просп. Миколи 

Бажана, 44 

59. 24812228 8036300000-10058 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» АЗС 

20.01.2015 необмежений 02068, м. Київ, просп. Миколи 

Бажана, 1 -К 

60. 24812228 8036300000-10059 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» АЗС 

20.01.2015 необмежений 02132, м. Київ, просп. Миколи 

Бажана, 1-А 

61. 24812228 8036300000-10060 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» АЗС 

21.01.2015 необмежений 02121, м. Київ, Харківське 

шосе, 210-А 

62. 24812228 8036300000-10061 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК» АЗС 

21.01.2015 необмежений 02121, м. Київ, Харківське 

шосе, 179-А 

63. 21642228 8036300000-10062 Спільне українсько-естонське 

підприємство у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«ОПТІМА- ФАРМ, ЛТД 

22.01.2015 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 9-Ж 



 

№ 

п/п 

ЕДРПОУ Номер дозволу Найменування суб’єкта 

господарювання 

Дата 

видачі 

Діє до Місцезнаходження 

64. 37821544 8036300000-10063 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОТ РІТЕЙЛ» АЗК 

№ 09-50 

28.01.2015 необмежений 02081, м. Київ, 

вул. Здолбунівська, 3-Д 

65. 36387249 8036300000-10064 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ФУДМЕРЕЖА» 

28.01.2015 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 9 

66. 37821544 8036300000-10065 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОТ РІТЕЙЛ» АЗК 

№ 09-31 

28.01.2015 необмежений 02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 12 

67. 21634045 8036300000-10066 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НІКОЛЬ» 

16.02.2015 необмежений 02088, м. Київ, вул. Леніна, 34 



 

 
 

 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (крім діоксиду 

вуглецю) в атмосферу від стаціонарних джерел 

забруднення
1
 

(у 2014 році) 
 

Усього, 

т 

У % до 
2013р. 

У % до 
підсумку 

Щільність 
викидів 
на 

1 км
2
 площі 

м.Києва, кг 

м.Київ 31449,5 98,6 100,0 37619,1 

Голосіївський 3119,1 83,1 9,9 19494,6 

Дарницький 1329,5 91,3 4,2 10226,9 

Деснянський 1969,8 87,6 6,3 13400,0 

Дніпровський 21532,4 104,6 68,5 321378,8 

Оболонський 388,2 86,0 1,2 3561,6 

Печерський 48,5 103,6 0,1 2424,1 

Подільський 681,5 87,8 2,2 20042,6 

Святошинський 746,8 92,6 2,4 7321,8 

Солом’янський 836,8 97,2 2,7 20920,5 

Шевченківський 
1
  

796,9 88,9 2,5 29515,4 

Щільність викидів у розрахунку на одну особу 
(у 2014 році) 

 



 

 
Філія "Завод "Енергія "Київенерго" 

 

6. Водні ресурси 

 

На території міста Києва розташовано 431 водойма різного типу. Це 

озера, системи ставків, малі ріки, а також річкова ділянка Дніпра, яка нижче    

м. Києва утворює Канівське водосховище. Для кожної водойми характерні свої 

гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня 

інтенсивності. 

Водокористувачі здійснюють скидання  зворотних вод  безпосередньо в  

р. Дніпро та водні об’єкти міста або скидають забруднені стоки до міської 

каналізації (як з попередньою очисткою, так і без неї), після чого вони 

поступають на міські очисні споруди Бортницької станції аерації, проектною 

потужністю 1,8 млн. м
3
/добу, 657 млн. м

3
/рік. 

Поверхневі води перед подачею в водопровідні мережі очищуються та 

знезаражуються на Дніпровській та Деснянський водопровідних станціях 

реагентним методом по класичній схемі. 

Для водозабезпечення міста розвідано та експлуатується Київське 

родовище прісних підземних вод. Основними горизонтами підземних вод, що 

експлуатуються є: сеноман-келовейський водоносний комплекс і  

середньоюрський (байоський) водоносний горизонт.  

Найближчий до поверхні - четвертинний водоносний горизонт, який має 

велику кількість виходів на поверхню у вигляді джерел. Потужність цього 

горизонту коливається від 1-2 до 30-60 м. Ці води широко використовуються 

для господарських потреб. 

Для забезпечення мешканців природною питною водою у Дарницькому 

районі введено в експлуатацію понад  22 бюветних комплексів.  

Хімічне забруднення поверхневих вод визначається більш як на 70 

створах в межах басейну р. Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та 

хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий показник 



 

рН, сухий залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, хімічне 

споживання кисню (далі – ХСК), хлоридні іони, сульфатні іони, магній, 

кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот амонійний, 

азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо загальне, мідь, 

марганець, цинк, свинець, нікель, кадмій, нафтопродукти, АПАР, феноли, 

кольоровість, запах, прозорість, Cs-137, Sr-90, хром ІІІ та інші, до 40 

показників. Результати аналізів порівнювалися з нормативами гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) для водойм господарсько-побутового 

водокористування. 

Господарсько-питне водопостачання населення Дарницького району  

м. Києва відбувається за рахунок: централізованного водопроводу; 

відомчих локальних водопроводів (35), в т.ч,: двух Бортничських 

артводопроводів, підпорядкованих ПАТ «АТ "Київводоканал", які 

забезпечують питною водою мешканців Нижніх та Верхніх Бортнич; 

децентралізованих джерел водопостачання, в т.ч.: бюветних комплексів 

артезіанського водопостачання - 22; бурових колонок - 13. 

В районі є проблема щодо експлуатації бурових колонок 13 шт., які 

використовуються для водопостачання мешканців житлової висотної забудови 

за адресами: вул. Харківське шосе, 65, 51-а, 21/6; вул. Ялтинська, 14,                    

вул. Тростянецька, 53, 97, 121; вул. Руднєва, 49/20, вул. Російська, 74, 82;              

вул. Вереснева, 5, 12; вул. Привокзальна, 8. На теперішній час бурколонки по 

вул. Вересневій, 5 та вул. Привокзальній, 8, не працюють через поломку 

обладнання. 

З вищевказаних 9 бурколонок утримуються на балансі комунальних 

підприємств, решта за адресами: Харківське шосе, 65, Ялтинська, 14, 

Тростянецька, 97, 121, функціонують без визначення їх балансоутримувача. Не 

вирішено питання забезпечення відомчого лабораторного контролю води, 

проведення профілактичних робіт, технічного обслуговування. 
Дарницьким відділом Деснянського міжрайонного управління головного 

управління Держсанепідемслужби у м. Києві щоквартально: 

- проводився контроль якості води питної 5-ти тупікових ділянок 

міськводопроводу: вул.Світла /ШЕД/, вул. Бориспільська,34 /аптека/,                 

вул. Ремонтна, 8-а /промплощадка/, вул. Зрошувальна, 6 /«Рапід»/,                     

вул. Тепловозна, 18 /ГБК «Буревісник»/. Щомісячно проводився контроль проб 

води 5-ти визначених точок міськводопроводу за адресами: вул. Вишняківська, 

12, вул. Княжий затон, 13, вул. Драгоманова, 1-е, вул. Севастопольська, 1/1,          

пр. Бажана, 7-є. 

- контролювалася якість води 22-х бюветних комплексів за санітарно-

хімічними та бактеріологічними показниками на відповідність вимогам 

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

споживання людиною». 

Згідно річного плану роботи  здійснювався раз на рік контроль якості 

води локальних відомчих водопроводів. 

Періодично контролювалася якість питної води об'єктів харчування, 

дитячих та шкільних закладів. Введення в експлуатацію нових об'єктів нагляду 

проводилося з виконанням відбору проб води на лабораторні дослідження. 

На обліку держсанепідслужби знаходиться 12 підприємств по реалізації 

доочищеної питної води. Відомчий контроль води питної доочищеної 



 

проводився щомісячно, плановий контроль - раз на рік. Дані проведеного 

лабораторного моніторингу: 

- загальна кількість досліджених проб води по бюветам становить: за 

санітарно- хімічними показниками - 82 проби, з них 1 відхилення (або1,2%) по 

органолептичним показникам (бювет- вул. Леніна, 29); за бактеріологічними 

показниками - 80 проб без відхилень; 

- загальна кількість досліджених проб по локальним водопроводам 

становить: за санітарно-хімічними показниками - 312 проб, з них 43 відхилення 

(або 13,8%)по органолептичним показникам; за бактеріологічними 

показниками -268 проб, з них 10 відхилень(або 3,7%); 

- загальна кількість досліджених проб по комунальному водопроводу 

становить: за санітарно-хімічними показниками - 520 проб, з них 16 відхилень 

(або 3,1%); за бактеріологічними показниками - 410 проб без відхилень. 

На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 17.05.2010р. № 16 «Про попередження виникнення водно-нітратної 

метгемогло бінемемії у дітей» щодо стану якості питної води з 

децентралізованих джерел водо постачання в 2014р. було досліджено 2 проби 

води з індивідуальних колодязів, вода яких використовується для споживання 

дітьми віком до 3-х років, проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2,4-171-10, 

про що було поінформовано Начальника  РУОЗ Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації від 14.04.2014р. №349. 

На обліку в Дарницькому відділі Деснянського міжрайонного управління 

ГУ Держсанепідслужби у м. Києві знаходиться 12 озер, а саме: 

озера № 1, 2, 3 в парку «Партизанська слава», «Сонячне», «Тягле», 

«Прірва», ж/м Позняки, пр. Бажана-Ревуцького, «Вирлиця», «Холодне», 

«Небріж», «Бортничі», які знаходяться на балансі КП «Плесо» та р. Дніпро 

поруч з Південним мостовим переходом, де проводиться лабораторний 

контроль води, в т.ч. на холерний вібріон. 

З початку оздоровчого сезону 2014р. було досліджено 81 проб води 

поверхневих водойм: 

- на санітарно - хімічні показники - 42 проби, відхилень вимог ГОСТ 

17.1.5.02- 80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» 

не виявлено; 

- на мікробіологічні показники - 39 проб води, з яких 8 проб 

нестандартні (20,5%; 6- Індекс лактоза-позитивної кишкової палички (Індекс 

ЛКП) та 2 Е.соїі) не відповідають вимогам ГОСТ 17.1.5.02~80 «Гигиенические 

требования к зонам рекреации водных объектов»: в о. Сонячне - за індексом 

ЛКП 2 проби, за вмістом Е.соїі 2 проби; в р. Дніпро - за індексом ЛКП 2 проби, 

в озері ж/м «Позняки» - 1 проба за індексом ЛКП, в озері пр. Бажана-

Ревуцького-1 проба за індексом ЛКП. 

- Генеральному директору КП «Плесо» листом від 29.09.2014р. № 1145/п 

було надано план-завдання щодо проведення комплексу протималярійних, 

протилептоспірозних, санітарно-протиепідемічних, проти кліщових та заходів з 

благоустрою на 2015 рік; 

- Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація на апаратних 

нарадах неодноразово розглядала питання щодо санітарного стану водойм та 

планового проведення необхідних санітарно-оздоровчих заходів. 



 

 

Характеристика річок 

Таблиця 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Великі річки 

Дніпро 9,7 Дніпро   - - - - 3 

РАЗОМ 9,7        3 
 

Водні об’єкти   
Таблиця 11 

Водні об’єкти Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка 

Усього од. 67  

у тому числі:    

місцевого значення од. 67  

з них передано в оренду, зокрема од. 1  

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

од. -  

ставків од. 8  

озер од. 23  

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 (морської) економічної зони 

України 

од. -  



Інформація за статистичною звітністю 2-ТП (водгосп) по звітуючим 

43 підприємствам Дарницького району 

 

 

 
Галузі народного господарства Обсяги використаної води, тис. м.куб. 

2012 2013 

Промисловість (39 шт.) 1099,0 1015,0 

Сільське господарство - - 

Житло комунгосп (4 шт.) 310,0 333,0 

На зрошення - - 

 
Відведено зворотніх вод (тис.м.куб.) 2012 2013 

Всього (без каналізації) 28 20 

Недостатньо очищених - - 

Нормативно чисті без очистки 14 13 

Нормативно-очищені на очисних спорудах - - 

Без очистки (вигріб) 14 7м 

 

Динаміка водокористування 
Таблиця 12 

Показники Одиниця 

виміру 

2012 рік 2013рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн. м
3 

  

у тому числі:    

поверхневої млн. м
3
   

підземної млн. м
3
   

морської млн. м
3
   

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну 

особу 

м
3
   

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

у тому числі на потреби:    

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

виробничі  млн. м
3
 9,489 9,739 

сільськогосподарські  млн. м
3
 - - 

зрошення млн. м
3
 - - 

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

Втрачено води при транспортуванні млн. м
3
   

 % до заб-

раної води 

  

Скинуто зворотних вод, усього млн. м
3
   

у тому числі:    

у підземні горизонти млн. м
3
   

у накопичувачі  млн. м
3
   

на поля фільтрації млн. м
3
   

у поверхневі водні об’єкти млн. м
3
   

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,     

усього млн. м
3
   

з них:    

 нормативно очищених, усього млн. м
3
   

у тому числі:     

на спорудах біологічного очищення млн. м
3
   

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м
3
   

на спорудах механічного очищення млн. м
3
   

Водоспоживання Всього 

тис.м. куб. 

Підземний горизонт 

тис.м. куб. 

За період 2012 2013 2012 2013 

Забрано 1409,0 1348,0 1071,0 1020,0 

Використано 1409,0 1348,0 1071,0 1020,0 



 

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн. м
3
   

 забруднених, усього млн. м
3
   

у тому числі:     

недостатньо очищених  млн. м
3
   

без очищення млн. м
3
   

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  

у розрахунку на одну особу 

м
3
   

  
Бортницька станція аерації ВАТ "АК "Київводоканал". Водоскидний лоток 

Бортницька станція аерації ВАТ "АК "Київводоканал". 

Скид очищених (механічно) вод у водовідвідний канал 

 

 

 

 



 

Перелік виданих дозволів на спецводокористування по Дарницькому району 

Мп/п 

Назва та фактичне 

місцезнаходження 

підприємств, якому видано 

дозвіл 

Код 
ЄДРПОУ 

Номер 
дозволу 

Дата 
видачі 

Кінцевий 
термін 

1. 
ПрАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця» 02093, м. 

Київ, вул. Бориспільська, 13 

00481212 УКР - 368- Кіє 21.11.2014 21.11.2017 

2. 
TOB «ВІА ТРАНС 

ЕКСПЕДИЦІЯ» 02121, м. 

Київ, Харківське шосе, 23 

км, буд. 4. 

30382465 УКР - 427- Кіє 27.09.2013 27.09.2016 

3. 

ПАТ «Дарницький завод 

ЗБК» 
02093, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 11 

01373298 
УКР -469- 

Кіє 
10.01.2014 10.01.2017 

4. 

ДП «Київський 

Бронетанковий Завод» 

02093,м. Київ, вул. 

Бориспільська, 34-А 

14302667 УКР- 577- Кіє 11.08.2014 11.08.2017 

5. 
ТОВ «Дольче Віта» 02099,м. 

Київ, вул. Бориспільське 

шосе, 7/Б 
32206630 УКР - 623- Кіє 08.09.2014 08.09.2017 

6. 

Національна академія 

внутрішніх справ Навчально 

тренувальний центр 

«Алмазний» м. Київ, 

Харківське шосе, 22 км 

08751177 
УКР-661- 

Кіє 
18.06.2014 18.06.2017 

7. ПАТ «Осокор» 02081, м. 

Київ, вул. Здолбунівська, 7-г 
03360911 УКР - 664- Кіє 25.06.2014 25.06.2014 

8. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КИЇВЕНЕРГО» Філіал 

«Завод «Енергія» 

«КИЇВЕНЕРГО» Публічного 

акціонерного товариства 

«КИЇВЕНЕРГО» 02121, м. 

Київ, вул. Колекторна, 44 

26051472 
УКР-693- 

Кіє 
15.12.2014 15.12.2017 

9. 

ПАТ «Київське 

спеціалізоване будівельно-

монтажне управління №1» 

02081, м. Київ, вул. 

Клеманська. 5 

03450264 УКР- 779- Кіє 03.03.2014 03.03.2017 



 

10. 

Комунальне 
підприємство «Шляхово- 

експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та 

споруд на них Дарницького 

району» 02121, м. Київ, вул. 

Дніпродзержинська, 130 

31722818 УКР - 781- Кіє 30.10.2014 30.10.2017 

11. 

ТОВ «Централізована 

енергопостачальна 

компанія» 02099, м. Київ, 

вул. Зрошувальна, 5, 
32203226 

УКР-790- 
Кіє 

04.02.2014 04.02.2017 

12. ПАТ «А1Т» 02121, м. Київ, 

вул. Автопаркова, 7 
02573036 УКР-807- Кіє 08.08.2014 08.08.2017 

13. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інтерциклон»; 02081, м. 

Київ, вул. Здолбунівська, 3 

21606540 
УКР-822- 

Кіє 
08.04.2014 08.04.2017 

14. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інтерциклон +»; 02081, м. 

Київ, вул. Здолбунівська, 7-а 

33054482 
УКР-823- 

Кіє 
08.04.2014 08.04.2017 

15. 
Приватне акціонерне 

товариство «Алеко- Сервіс»; 
02088, м. Київ, вул. 1-го 

Травня. 1-А; 

04804439 
УКР-832- 

Кіє 
14.03.2014 14.03.2017 

16. 
Приватне акціонерне 

товариство «По виробництву 

інсулінів «Індар»; м.Київ, 

вул. Зрошувальна, 5. 

21680915 
УКР-860- 

Кіє 
03.09.2014 03.09.2017 

17. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

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

7а. 

30219134 
УКР-903- 

Кіє 
03.09.2013 03.09.2016 

18. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«БУДМАШСЕРВІС ЛТД»; 

м.Київ, вул. Бориспільська, 

7. 

38567563 
УКР-905- 

Кіє 
03.12.2013 03.12.2016 

19. 

Державна організація 

Комбінат «Прогрес» 

Державного агентства 

резерву України; м.Київ, 

вул. Автотранспортна, 1. 

14373207 
УКР-908- 

Кіє 
03.03.2014 03.03.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Тіна» 

ЛТД; 
м.Київ, вул. Леніна. 42. 

22927134 
УКР-913- 

Кіє 
25.06.2014 25.06.2017 

21. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОГ 

РІТЕЙЛ» (АЗС № 50 

«Здолбунівська»; м.Київ, 

вул. Здолбунівська, 3-Д 

37821544 
УКР-921- 

Кіє 
24.09.2014 24.09.2014 

22. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ВОСТОК» 
02068, м. Київ, проспект 

Миколи Бажана, 1 -А 

24812228 
УКР-930- 

Кіє 
04.02.2015 04.02.2018 р. 



 

6.1. Санітано-екологічний стан водних об’єктів Дарницького району 

Проблема екологічного стану водних об’єктів міста Києва актуальна на 

районному, міському та державному рівнях. 

Єдиним спеціалізованим підприємством по утриманню водних об’єктів в     

м. Києві, у 1995 році було визначено КП «Плесо». Рішенням Київради від 

04.02.2009 № 111 «Про передачу на баланс та закріплення за КП "Плесо" водних 

об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва» КП «Плесо» було 

доручено:  

отримати в користування земельні ділянки водних об’єктів; 

забезпечити розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, отримати документи, що посвідчують право користування; 

провести заходи з благоустрою та облаштування водних об'єктів і визначити 

можливість їх використання як зон відпочинку, забезпечивши планове обстеження, 

підводну розчистку, лабораторний контроль за якістю води поверхневих водойм, 

ґрунту, піску.  

27 листопада 2009 року, рішенням Київради № 881/2950 «Про створення 

спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

"Київводфонд"» було створено нове підприємство, якому доручено: 

забезпечення реалізації державної та міської політики щодо розвитку 

інфраструктури річки Дніпро та земель водного фонду в територіальних межах 

міста Києва; 

охорона, утримання та експлуатація внутрішніх водойм м. Києва та земель 

водного фонду; 

покращення рекреаційної спроможності та екологічного стану внутрішніх 

водойм та прилеглих територій, здійснення контролю за проведенням ремонтно-

будівельних робіт на об'єктах інфраструктури річки Дніпро та контроль за 

благоустроєм і озелененням прибережних територій; 

здійснення контролю за порядком розміщення тимчасових споруд на землях 

водного фонду річки Дніпро, внутрішніх водойм і земель водного фонду, в 

прибережних захисних смугах та смугах відведення, берегових смугах водних 

шляхів у межах міста Києва. 

На території Дарницького району розташовано 67 водойм різного типу, що 

становить 15,5% до всіх (431) водойм міста. Це озера, системи ставків, малі ріки, а 

також річкова ділянка Дніпра. Для кожної водойми характерні свої гідрологічні 

характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсивності. 

Водний басейн району складається із 67 водних об’єктів 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.  

Протяжність лінійних водних об’єктів  становить 25,2 км, з них: 

3 струмки                     -  10,8 км 

8 каналів                      -  14,4 км 

Тільки чотири водойми можуть використовуватися у рекреаційних цілях – 

купання, рибальство, – це потребує серйозних вимог до їхнього санітарно-

гігієнічного стану. Сучасний стан водойм викликає серйозне занепокоєння тому що 



 

багато з них забруднені, засмічені, прибережні смуги захаращені 

несанкціонованими звалищами побутових та будівельних відходів, особливо на 

водоймах, які розміщені на територіях садових товариств.  

Викликає занепокоєння забруднення водойм нафтопродуктами, пов’язане з 

інтенсивним забрудненням ними дощових стоків, що спричинено частим 

розміщенням на прилеглих до водойм територіях автостоянок, гаражно – 

будівельних кооперативів (ГБК), АЗС та інших господарських об'єктів без 

локальних очисних споруд, також забруднення нафтопродуктами обумовлено 

миттям автотранспорту у прибережних смугах водойм.  

Внутрішні водойми району, тісно пов’язані з басейном Дніпра, який є 

джерелом питного водопостачання для мешканців Києва, тому забруднення 

внутрішніх водойм незмінно веде до забруднення головної водної артерії України. 

В районі протікає ліва притока Дніпра – річка Дарниця, яка впадає в озеро 

Нижній Тельбін, із якого вода потрапляє в р. Дніпро. Озеро Н. Тельбін штучно 

перетворене на природній відстійник. 

Прибережна смуга Дніпра та всіх внутрішніх водойм потребує додаткових 

заходів щодо покращання їхнього санітарного стану, береги водойм захаращені 

різними видами відходів. При опадах та піднятті рівня води сміття потрапляє у 

воду, що суттєво впливає на якість водного потенціалу. Одним із джерел 

забруднення Дніпра, також залишаються напівзатоплені плавзасоби.  

 

7. Земельні ресурси та озеленені території 
 

Характерною і важливою особливістю земельних ресурсів Дарницького 
району є їх забудовна диференціація: поруч із щільно забудованими існують мало- 
або незабудовані території‚ головним чином периферійні‚ вкриті лісовою або 
лучною рослинністю. Ці землі‚ які репрезентують до 50% присельбищної території, 
мають важливе екологічне значення, і тому потребують охорони та збереження. 
Разом з цим спостерігається тенденція до забудови вільних від будівель і споруд 
територій, за рахунок скорочення зеленої зони, що обумовлює втрату земельних 
екологічно важливих резервантів. Одним з найактуальніших питань в районі є 
забезпечення збереження та розвиток зеленої зони, дотримання екологічного 
пріоритету в процесі планування забудови. 

Основними чинниками негативного антропогенного впливу на земельні 
ресурси є транспорт, промисловість та енергетика. Транспорт та його супутня 
інфраструктура є основними забруднювачами ґрунтів нафтопродуктами. 
Насамперед це стосується відкритих автостоянок та автозаправних станцій, на яких 
відсутні локальні споруди очищення поверхневих стоків, а також пунктів 
розвантаження паливно-мастильних матеріалів. Негативно впливають на стан 
довкілля відходи, що утворюються в процесі експлуатації автотранспортних засобів 
(відпрацьовані мастила, фільтри, акумулятори, відпрацьовані шини, деталі та 
корпуси автомобілів тощо, питання утилізації яких належним чином не вирішено). 

Основними забруднювачами ґрунтів є свинець, ртуть, мідь, цинк. Середній по 
району вміст важких металів у ґрунтах – порівняно невеликий.  

Основним фактором забруднення ґрунтів є утворення та накопичення різних 
видів промислових та побутових відходів, а також відходів біологічного 
походження. Значне забруднення ґрунтів спостерігається в межах промислових зон, 
а також звалищ побутового сміття. Забруднення ґрунтів в свою чергу негативно 
впливає на загальний стан навколишнього природного середовища. 



 

Озеленені території загального користування Дарницького району  
 

Таблиця 13 

Адміністратив

ні райони  

Парки 

культури і 

відпочинку

*  

Парки 

відпочинку

*  

Спеціалізова

ні парки*  
Сквери*

  
Бульвари*

  
ВСЬОГО:

  

Дарницький 

район  

1/111,97  11/193,01  -  17/16,4  2/22,77  344,15  

Озеленені території загального користування Дарницького району, що відповідають 

типологічним ознакам та планувальним вимогам  

Таблиця 14 

N по 

експл.  
Назва об'єкту  

Площа (га) 

за даними 

аналізу  

Примітки  

1  2  3  5  

  Дарницький район      

  Парки культури і відпочинку      

1  Партизанської слави  111,97  

у т. ч. база 

"Київзеленбуду" та 

спорткомплекс  

  Разом:  111,97    

  Парки відпочинку      

2  Ім. Воїнів-інтернаціоналістів  7,65  у т. ч. культова споруда  

3  "Привокзальний"  4,75  3 ділянки  

4  "Таращанець"  3,72    

5  Біля будинку культури залізничників  4,1  
у т. ч. 0,54 ra - будинок 

культури  

6  По вул. Драгоманова  9,39  у т. ч. 2,1 га - акваторія  

7  На ж. м. Позняки-Східні  20  у т. ч. 9,0 га - акваторія  

8  Біля озера Вирлиця  36,4  без урахування акваторії  

9  Біля озера Сонячне  22  
у т. ч. 13,32 га - 

акваторія  

10  "Прибережний"  46,4     

11  Посольське містечко  19,3  у т. ч. 7,63 га - акваторія  

12  По вул. Здолбунівській  19,3  у т. ч. 11,8 га - акваторія  

  Разом:  193,01    

   Сквери        

13  По вул. Кошиця  0,97    

14  Біля залізничного вокзалу  0,67    

15  Біля АЗС  0,5    

16  "Привокзальний"  2,13    

17  "Шевченка"  0,65    

18  По Харківському шосе  0,39    

19  По вул. Руднєва  0,3    

20  Ім. Крупської  0,67    

21  Біля РВК  1,45    

22  По вул. Бориспільській  1,68    

23  Трудової Слави  1,16    

24  По вул. Сормовській  0,23    

25  Біля Дарницького шляхопроводу  1,18    



 

26  По вул. Вірменській  0,13    

27  По вул. Бориспільській, 30-а  1,35  нова ділянка  

28  По Харківському шосе, 36-а  0,48  - " -  

29  Вул. Малоземельна  2,46    

  По вул. Привокзальній, 10-а 0,32   

  Разом:  16,4    

  Бульвари      

30  Проспект М. Бажана  20,44    

31  Харківське шосе  2,33    

  Разом:  22,77    

  ВСЬОГО:  344,15  у т. ч. 43,85 га - акваторія  
Примітка : цифрові показники площ носять попередній характер і повинні бути уточнені при 

встановленні меж та проведенні інструментальної зйомки.  

Площа озелененої територій загального користування - 344,15 га, 

забезпеченість озелененими територіями загального користування на одного 

мешканця біля - 11,96 м
2
/чол.  

Озеленені території мають доглянутий стан, вчасно проводяться 

доглядові роботи, квітникове оформлення різноманітне і проводиться якісним 

посадковим матеріалом; в той же час значна частина території потребує 

ландшафтної реконструкції.  

8. Лісові ресурси 
 

Землі лісогосподарського призначення  
Таблиця 15 

№ 

з/п 
 

Одиниця 

виміру 
Кількість Примітка 

1. 
Загальна площа земель лісогосподарського 

призначення (КО "Київзеленбуд") 
тис. га 33,9 

 

 у тому  числі:    

1.1 
площа земель лісогосподарського призначення 

державних лісогосподарських підприємств 
тис. га - 

 

1.2 
площа земель лісогосподарського призначення 

комунальних лісогосподарських підприємств 
тис. га 33,9 

 

1.3 
площа земель лісогосподарського призначення 

власників лісів 
га  

 

1.4 
площа земель лісогосподарського призначення, що 

не надана в користування 
га

 
- 

 

2. 
Площа земель лісогосподарського призначення, що 

вкрита лісовою рослинністю 
тис. га 30,6 

 

3. Загальний запас деревини за звітний період  тис. м
3
 10,1  

4. 
Запас деревини в розрахунку на один гектар земель 

лісогосподарського призначення 
м

3
 0,29 

 

5. Площа лісів у розрахунку на одну особу га 0,02  

6. Запас деревини в розрахунку на одну особу м
3
 0,003  

7. 
Лісистість (відношення покритої лісом площі до 

загальної площі регіону) 
% 36 

 



Таблиця 16 

Заходи Здійснено у 

2014 році (га) 

Площа станом на 

01.01.2015 (га) 

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі - 5229,9 

Відновлення лісів 1,2 38,4 

Лісорозведення, у т.ч. створено - - 

Захисні лісові насадження - - 

Полезахисні лісові смуги - - 

Природне поновлення 1,0 4,1 

Землі лісогосподарського призначення, що заросли 

лісом 

- - 

Зелені насадження у населених пунктах - - 

 

На виконання Державної програми «Ліси України» на 2010 – 2015 роки  в районі 

передбачено, в межах наданих повноваження: 

- посилення охорони, захист, використання та відтворення лісів; 

- зменшення частки суцільних та збільшення частки поступових і вибіркових 

способів лісовідновних рубок з одночасним здійсненням заходів сприяння 

природному поновленню та створення часткових культур; 

- збереження біорізноманіття лісів при повному використанні можливостей 

природного відновлення цінних лісоутворюючих порід та більш широкому 

застосуванні екологічно безпечних технологій. 

Постійно проводяться роботи по догляду за протипожежними розривами та 

мінералізованими смугами, здійснюються протипожежні заходи. 

 
Основні показники ведення лісового та мисливського господарства  

у 2014 році по м. Києву 

 

Таблиця 17 

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового  

Господдарства (у фактичних цінах), тис.грн.      88117,1 

у тому числі обсяги продукції лісозаготівель      65796,1 

Площа рубок лісу та заходів, тис.га        6,5 

у тому числі рубок головного користування       0,1 

Заготівля ліквідної деревини, тис.куб.м       293,5 

у тому числі від рубок головного користування       27,8 

Відтворення лісів, га         157 

Кількість лісових пожеж, одиниць        251 

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га      38,6 

Збитки, заподіяні лісовими пожежами (у фактичних цінах), тис.грн.   210,1 

Площа мисливських угідь на кінець року, тис.га      961,0 

у тому числі охоплених мисливським упорядкуванням     859,7 

Кількість мисливських тварин тис. одиниць       92,8 

копитні тварини, тис.голів         7,0 

хутрові звірі, тис.голів         34,3 

перната дичина , тис.штук          51,5 

Витрати на охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування  

мисливських угідь, тис.грн.         3854,4 

 



9. Природно-заповідний фонд  
 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду  

Дарницького району міста Києва 
Таблиця 18 

Назва об'єкта Площа, га Місце розташування 
Рішення щодо створення чи 

оголошення 

Місцевого значення 

- - - - 

Регіональні ландшафтні парки 

Партизанської 

слави 
111,0 вул. Тростянецька 

Рішення Київської міської 

Ради від 17.02.1994 

№ 14 

Пам'ятки природи 

Вікове дерево 

дуба - красень 
- 

Харківське шосе, вул. 

Вербицького 

Рішення Київської міської 

Ради від 30.01.2001 

№ 189/1166 
 

10. Поводження з відходами  
 

Проблема накопичення, збору та утилізації відходів є однією з 

найактуальніших проблем функціонування такого потужного промислового 

міста як Київ. Накопичення відходів є одним з потенційних джерел 

забруднення довкілля, соціальної напруги, а також створення негативного 

іміджу Дарницького району. Накопичення значної кількості відходів свідчить 

про відсутність дієвих механізмів регулювання ресурсокористування, не 

забезпечення використання в достатній мірі такого виду місцевої сировини, як 

вторинні матеріальні ресурси. В організації цієї роботи є значні недоліки і 

невикористані можливості. 

В районі збільшується кількість підприємств, що займаються збором та 

утилізацією окремих видів відходів як вторинної сировини однак існуюча 

система поводження з відходами не дозволяє в повному обсязі виділити із 

загальної маси відходів фракції ресурсноцінних матеріалів (паперу, картону, 

скла, металу, пластмас тощо). Існуюча система транспортування сміття до 

спеціальних місць в свою чергу сприяє утворенню несанкціонованих звалищ на 

території району, що не тільки псує вигляд, а й сприяє погіршенню санітарно-

епідеміологічної ситуації.  

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, в межах 

повноважень, наданих в тому числі і розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними 

адміністраціями окремих повноважень», постійно вживає заходи, спрямовані 

на здійснення контролю за організацією збирання та транспортування 

побутових відходів на території району, впровадження схем санітарного 

очищення території району та систем роздільного збирання побутових 

відходів. З метою недопущення створення та ліквідації вже створених, у 

попередні роки, стихійних сміттєзвалищ адміністрацією складено карти місць 

знаходження безхазяйних відходів (28 місць), систематично проводяться 

комісійні рейдові перевірки, за наслідками роботи яких, в тому числі, 

порушуються кримінальні справи за ст.239 Кримінального Кодексу України 

(ЄРДР 12015100020002681 частина 1 ст.239), спеціалістами відділу контролю 

за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища 



 

складаються адміністративні протоколи відповідно до статті 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та інші.  

Практично всі місця знаходження безхазяйних відходів припадають на 

землі не надані у власність чи користування, землі незавершеного будівництва 

або землі, які довгий час не використовуються власником (користувачем) за 

призначенням. В той же час, відповідно до п. 2.4.2 та п. 9.2.4. Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 

25.12.2008 № 1051/1051, благоустрій на землях запасу міста та забезпечення 

збереження на них зелених насаджень і належний догляд за ними 

здійснюється Департаментом міського благоустрою та збереження природного 

середовища.  

Однією з головних причин утворення стихійних сміттєзвалищ у Києві є 

відсутність прозорих дій з видачі дозвільних документів об’єктам утворення 

відходів, відсутність загальнодоступного реєстру таких суб’єктів з 

визначенням місць утилізації, утворених ними відходів (за класами).  

Відомості про суб’єктів господарської діяльності, які утворюють 

будівельні, харчові, промислові, медичні, великогабаритні відходи, відходи 

зеленого господарства, небезпечні та інші види відходів, про кількісний та 

якісний склад відходів (розподіл за класами), перелік місць, визначених 

дозвільним органом для утилізації згаданих відходів, в районній адміністрації 

відсутні. Особливе занепокоєння районної влади викликає відсутність даних 

по місцям видалення відходів забудовниками. Безперечно, такий стан справ 

надає змогу суб’єктам утворення відходів не тільки уникати сплати податків 

до Київського міського бюджету але і шукати сумнівних операторів з 

«перевезення» та утилізації своїх відходів. Незважаючи на багаторічне 

фінансування, визначених Київською міською радою місць утилізації відходів 

зеленого господарства, виробничі дільниці з утилізації листя та інших 

рослинних відходів, компостні ями або альтернативні місця утилізації досі 

відсутні. 

Необхідність подальшого удосконалення та розвитку, з урахуванням 

вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та 

економічної системи, поводження з відходами обумовлюється як один з 

визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів як 

альтернативне ресурсне джерело енергії та вторинної сировини. 
 



Витяг з Реєстру місць видалення відходів (МВВ)» по Дарницькому району  м. Київ. 
                    Таблиця 18 

 

Реєстраційний 
номер МВВ, 

дата 
реєстрації  

Дата 
останньої 

ревізії 

Найменування 
МВВ, код 

 

Місце 
знаходження 

(район 
Код) 

Повне найменування МВВ та 
адреса власника МВВ, 

код 

Режим 
функціону
вання МВВ 

Категорія 
екологічної 
безпеки 
МВВ 

Характеристика МВВ 
(обсяг, площа , 
наземне, підземне) 

Характеристика 
відходів 
(найменування,  
группа, 
Класс  небезпеки)  

100004 
04.04.2000 11.12.2006 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
КП "Київпастранс" Автобусний 
парк №7 
вул.Бориспільська 
15 
26124343 діюче 

помірно 
небезпечні 

70 
60 
складське приміщення 
спеціально побудоване 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100017 
23.02.2000 01.04.2010 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
Казенне підприємство 
"Київський ремонтно-
механічний завод" 
вул.Бориспільська 
34а 
14302667 діюче 

помірно 
небезпечні 

115,54 
60 
підземне (до 50 м) 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100019 
12.05.2000 11.03.2010 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
 СП ТОВ  "Автосаміт ЛТД" 
Харківське шосе 
179 
14369855 діюче 

помірно 
небезпечні 

0 
102 
підземне (до 50 м) 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100022 
13.06.2000 11.12.2006 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
ЗАТ "Київська виробнича 
компанія "Рапід" 
вул.Зрошувальна 
7 
09322202 діюче 

помірно 
небезпечні 

0,5 
10 
приміщення очисних 
споруд, контейнер 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100027 
25.07.2000 21.10.2008 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
ВАТ НВП "Каскад" 
Харківське шосе 
201/203 
21632282 діюче 

помірно 
небезпечні 

6 
4 
бетонний відстійник 
мулу 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  



 

100072 
22.02.2000 20.08.2010 

Шлами 
гальванiчні 
залізовмісні 
або 
нафтовмісні 
2820.2.9.25 

Дарницький 
10 

Шлами гальванiчні залізовмісні 
або нафтовмісні 
Державне підприємство 
"Київський державний завод 
"Буревісник" 
вул.Здолбунівська 
2 
14312358 діюче 

помірно 
небезпечні 

0,25 
80 
підземне (до 50 м) 

Шлами гальванiчні 
залізовмісні або 
нафтовмісні 
2820 
3  

100074 
22.02.2000 31.07.2006 

Шлами гальв-
ні з 
осаджувачем-
вапняним 
молоком 
2820.2.9.23 

Дарницький 
10 

Шлами гальв-ні з осаджувачем-
вапняним молоком 
Казенний завод 
"Радіовимірювач" 
вул.Колекторна 
24/26 
14308109 діюче 

помірно 
небезпечні 

0 
200 
металеві закриті 
контейнери 

Шлами гальв-ні з 
осаджувачем-
вапняним молоком 
2820 
3  

100077 
30.05.2001 29.11.2006 

Шлами 
гальванiчні 
залізовмісні 
або 
нафтовмісні 
2820.2.9.25 

Дарницький 
10 

Шлами гальванiчні залізовмісні 
або нафтовмісні 
ВАТ КМФП "Текстемп" 
вул.Колекторна 
30 
05421663 діюче 

помірно 
небезпечні 

3 
10 
металева бочка 

Шлами гальванiчні 
залізовмісні або 
нафтовмісні 
2820 
3  

100164 
20.10.2004 01.11.2006 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
ДП "ЮРОЛ" 
вул.Геофізиків 
12 
21670667 діюче 

помірно 
небезпечні 

0,4 
10 
заглиблене в землю 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100014 
20.10.2004 05.02.2007 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
ЗАТ "Транселектромонтаж" 
вул.Зрошувальна 
17 
01417475 діюче 

помірно 
небезпечні 

0,6 
40 
касети метелеві 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

100121 
10.01.2005 31.01.2008 

Мул вiд миття 
транспорту 
6000.2.9.17 

Дарницький 
10 

Мул вiд миття транспорту 
ЗАТ "Алеко-Сервіс" 
вул.1 Травня 
1а 
04804439 

 
 
 
 
 
діюче 

 
 
 
помірно 
небезпечні 

 
 
 
 
0 
5 
контейнер 

 
Мул вiд миття 
транспорту 
6000 
3  

 
 



Витяг з Реєстру об’єктів утворення відходів (ОУВ)» по Дарницькому району м. Київа 
Таблиця 19 

 

 
Реєстраційний 

 
номер 

 

 
Дата 

 
реєстрації 

 
Назва, 

Ідентифікаційний 
Код за ЄДРПОУ 

 
Код 

підпорядкування 
за СПОДУ 

 
Адреса, 

населений пункт, 
район, код за 

КОАТУУ 

 
Форма 

власності, 
код за КФВ 

 
Характеристика відходів 
(найменування, код за 
класифікатором, група, 

клас небезпеки) 

 
Загальний 

обсяг 
утворення 
відходів за 

класами 
небезпеки 

т/рік 

 
Показник 

загального 
утворення 
відходів 
(Пзув) 

 
1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 

070158 22.02.2008 00132167 06024 8036100000 20  1 клас- 0,403 26867,271 

 ТЕЦ-5 Київенерго АЕК  02088  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0 
 "Київенерго" вул.Промислова,4 власність 7710.3.1.10 кл. 4 3 клас- 37,55 

 Деревина та вироби з деревини 4 клас-24987,756 
  зіпсовані або використані 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 
                                                                                                                                                                                             6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 4101.2.9.02 кл. 4 
 Шлам, що утворюється від  
 освітлення води 

 4010.2.9.07 кл. 3 
 Шлами, що не містять  



 

 нафтопродуктів (в процесі  
 виробництва енергії  
 електричної) 
 

100013 04.10.2006 00376353 06024 8036300000 20  1 клас- 0,175 1137,1 

 Дочірнє підприємство  02093  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0 
 "Хлібокомбінат-11"  вул.Бориспільська,24 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 1,4 
 Відкритого акціонерного  вул.Бориспільська,24 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 

 товариства "Київхліб" Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 192,15 
 інший 
 

 7710.3.1.10 кл. 4 
 Деревина та вироби з деревини 
  зіпсовані або використані 
 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

  

 
 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 
 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  



 

 догляду за посадками'               
               . 

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 1589.3.1.05 кл. 4 
 Продукти харчування інші  
 Некондиційні 

100080 19.12.2006 20651472 06024 8036300000 20  1 клас- 0,085 71560,367 

Філія "Завод "Енергія"  02121  м.м.Київ,  Колективна                                                                                                              2 клас- 0 
 Київенерго" вул.Колекторна,44 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 7,60 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас-71552,682 
 інший 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 



 

                                                                                                                                                                                             0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 6000.2.9.04 кл. 4 
 Батареї свинцеві зіпсовані або 
  відпрацьовані 

 9010.2.3.01 кл. 3 
 Відходи знезараження або  
 очищення вод стічних (Мул вiд 
  миття транспорту) 

 9010.2.9.01 кл. 4 
 Залишок нелеткий та шлак 
 

100001 01.11.2006 01527703 06024 8036300000 20  1 клас- 0,0425 255,12 

 Державне підприємство  02099  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0 
 "Експериментальний  вул.Зрошувальна,15- власність 7710.3.1.26 кл. 1 3 клас- 0 
 завод медичних  вул.Зрошувальна,15- 7710.3.1.26 кл. 1 3 клас- 
 А Лампи люмiнесцентнi та  

 препаратів Інституту  Лампи люмiнесцентнi та  4 клас- 35,62 
 відходи, які містять ртуть, інші 
 біоорганічної хімії   зіпсовані або відпрацьовані 

  7710.3.1.02 кл. 4 
 Тара скляна використана та  
 бій скла (за винятком відходів 
  тари, що утворилисися під час 
  перевезень, та тари аптечної) 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7710.3.1.06 кл. 4 



 

 Тара дерев'яна використана  
 (за винятком  відходів тари,  
 що утворилися під час  
 перевезень) 010046 05.02.2002 0547512 

100078 18.10.2006 26112475 06024 8038200000 20  1 клас- 0 2,8269 

 Бортницька станція  02121  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0 
 аерації (БСА) ДЕКГВАТ  вул.Колекторна,1 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас-5653352,9 
 АК"Київводоканал" вул.Колекторна,1 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас-31464,6 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

 7710.3.1.10 кл. 4 
 Деревина та вироби з деревини 
  зіпсовані або використані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 9010.2.3.07 кл. 4 
 Частка  відходів  комунальних   
 та  аналогічних  їм   
 неспецифічних  промислових,   
 не перероблених  у компост у   
 процесі  оброблення  аеробного 

  

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  



 

 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 9030.2.9.04 кл. 3 
 Шлам від очищення вод  
 стічних неспецифічних  
 промислових 

 9030.2.9.02 кл. 4 
 Залишки, одержані в процесі  
 вилучення піску 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               

070156 10.07.2006 03746384 06024 8036100000 20  1 клас- 0,04 3685,1 

 Відкрите акціонерне  02088  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0,24 
 товариство  "АТП-1" вул.Промислова,1 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 35,87 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 314,32 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

  

 7710.3.1.10 кл. 4 
 Деревина та вироби з деревини 
  зіпсовані або використані 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 



 

 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 6000.2.9.09 кл. 2 
 Електроліт   із   батарей   та    
 акумуляторів   відпрацьований 

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 9010.2.3.01 кл. 3 
 Відходи знезараження або  
 очищення вод стічних (Мул вiд 
  миття транспорту) 

 7730.3.1.05 кл. 3 
 Матеріали фільтрувальні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені (Вiдпрацьованi  
 маслянi фiльтри) 

 7710.3.1.19 кл. 3 
 Фарби, емалі, лаки, чорнила,  
 речовини для склеювання  
 зіпсовані або відпрацьовані, їх  
 залишки 

  

 2910.1.0.12 кл. 4 
 Матеріали абразивні та  
 вироби з них зіпсовані,  
 забруднені або  
 неідентифіковані, які не  
 можуть бути використані за  
 призначенням 

 4010.2.8.01 кл. 4 



 

 Шлак паливний 

100072 30.11.2009 14312358 06544 8036300000 31  1 клас- 0,3 1678,1 

 Державне підприємство  02660  м.м.Київ,  Державна  2 клас-  
 "Київський державний  вул.Здолбунівська,2 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 0,525 
 завод "Буревісник" вул.Здолбунівська,2 7710.3.1.08 кл. 4  

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 151,85 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

  

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 2000.2.2.17 кл. 4 
 Тирса деревини 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 6000.2.9.04 кл. 4 



 

  

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 9010.2.3.01 кл. 3 
  

 2416.1.1.02 кл. 3 
 Полімери синтетичні зіпсовані, 
  забруднені або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 7710.3.1.19 кл. 3 
 Фарби, емалі, лаки, чорнила,  
 речовини для склеювання  
 зіпсовані або відпрацьовані, їх  
 залишки 

  

 2742.2.9.03 кл. 4 
 Шлак пічний 

 2820.2.9.25 кл. 3 
 Шлами гальванічні, здобуті  
 під час процесу  
 електрокоагуляційного  
 очищення та під час  
 використання залізовмісних  
 реагентів (залізовмісні) 

 2820.2.9.30 кл. 3 
 Розчини травильні кислі,  
 відпрацьовані у процесі  
 оброблення металів та  
 нанесення покриттів на метали 

 7710.3.1.03 

 Бій скла технічного 
 2711.2.9.36 
 Ливарний шлак 
 7740.3.1.04 



 

 Обладнання електроне відпрацьоване 

100005 10.10.2006 00481212 18310 8036300000 10  1 клас- 0,3 7884,8 

 ЗАТ "Фармацевтична  02093  м.м.Київ,                       Приватна  2 клас- 0 
 фірма "Дарниця" вул.Бориспільська,13              власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 119,6 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 404,8 
 інший 

 7710.3.1.01 кл. 4 
 Макулатура паперова та  
 картонна 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 7710.3.1.03 кл. 4 
 Бій скла технічного та  
 скловиробів, що не підлягає  
 спеціальному обробленню 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

  

 7710.3.1.04 кл. 3 
 Тара пластикова дрібна  
 використана 

 2732.3.1.02 кл. 3 
 Брухт прокату алюмінієвого  
 (відбраковані алюмінієві туби) 

 2465.1.1.02 кл. 3 
 Обрізки плівки  
 полівінілхлоридної 

 кл. 3 
 Відходи синтезу  
 Медпрепаратів 
100248                         27.03.2008                   32049199     8036300000 10 7710.3.1.01   кл. 4 1 клас- 0,06 4600 
 02140, м. Київ Приватна Макулатура паперова  2 клас-0 
                   ТЦ «Метро 10» пр-т. Григоренка,43 власність та картонна 3 клас-40 
 4 клас-2300 



 

 7720.3.1.01  кл. 4 
 Відходи комунальні (міські) 
 змішані 
 
 
 2416.1.102  кл. 3 
 Відходи поліетиленової 
 плівки 
 
 7710.3.1.26  кл. 1 
 Лампи люмінісцентні 
 відпрацьовані 
 

100019 20.08.2009 14369855 07774 8036300000 10  1 клас- 0,1755 1703 

 Товариство з обмеженою 02121  м.м.Київ,  приваватна   2 клас- - 
  відповідальністю  Харківське шосе,179 власність                                 3 клас- 29,45 
 "Автосаміт ЛТД" Харківське шосе,179 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас-148,922 
 інший 

 7730.3.1.01 кл. 4 
 Папiр та картон пакувальні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

 2910.1.0.19 кл. 3 
 Матеріали дерев'яні зіпсовані,  
 забруднені  або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

                                                                                                                                                                                             7720.3.1.01   4 кл.  

 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 



 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7730.3.1.03 кл. 3 
 Матеріали пакувальні змішані, 
  у т.ч. дерев'яні та металеві   
 зіпсовані, відпрацьовані  
 забруднені лаками, фарбами,  
 клеями 

 7730.3.1.02 кл. 3 
 Матеріали пакувальні пластмасові  
 Некондиційні, відпрацьовані 

 7740.3.1.04 кл. 3 
 Обладнання електронне   
 відпрацьоване 

 7730.3.1.05 кл. 3 
 Матеріали фільтрувальні  
 відпрацьовані. зіпсовані               
               . 

 9010.2.3.01 кл. 3 
 Відходи знезараження або  
 очищення вод стічних (Мул вiд 
  миття транспорту) 
               7730.3.1.05     кл. 3 
 Суміш відходів, матеріалів 
 та виробів з пластмас, 
 що не підлягають спеціальному 
 обробленю 
 7710.3.1.01   кл.4 
 Скло технічне зіпсоване 
 6000.2.9.03     кл.  3 
 Шини відпрацьовані 
 6000.2.9.04     кл.  4 
 Батареї свинцеві відпрацьовані 
 6000.2.9.09    кл. 2 
 Електроліт відпрацьований 
 7710.3.1.20 кл. 3 
 Розчинники зіпсовані або  
 відпрацьовані 
 3510.2.9.01   кл.3 
 Відпрацьовані фільтри фарбувальнох 
 дільниці 
 

090182 16.03.2006 01069643 07214 8036300000 31  1 клас- 0,028 2987 



 

 Локомотивне депо  02099  м.м.Київ,  Державна  2 клас- 0,2 
 "Дарниця" ДСП-99, власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 50,761 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас-209,177 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

 2910.1.0.19 кл. 3 
 Матеріали дерев'яні зіпсовані,  
 забруднені  або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

  

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 6000.2.9.09 кл. 2 



 

 Електроліт   із   батарей   та    
 акумуляторів   відпрацьований 

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 6000.2.9.17 кл. 4 
 Залишки очищення  
 резервуарів для зберігання,  
 що містять нафтопродукти 

 7710.3.1.17 кл. 3 
 Вироби та матеріали гумові  
 зіпсовані або відпрацьовані 

 4010.2.8.01 кл. 4 
 Шлак паливний 

 2733.2.9.28 кл. 2 
 Шлаки інші (перше та друге  
 плавлення), що утворюються у 
  термічних процесах металургії 
  цинку 

100074 17.07.2006 14308109 06544 8036300000 31  1 клас- 0,255 5266 

 Казенне підприємство  02160  м.м.Київ,                     Державна  2 клас- 0 
 "Радіовимірювач" вул.Колекторна,24/26 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 76,522 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 164,95 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 2000.2.2.17 кл. 4 
 Тирса деревини 

  

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 



 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 2820.2.1.14 кл. 3 
 Рідини мастильно- 
 охолоджувальні, які не містять 
  галогени (неемульговані)  
 відпрацьовані у процесі  
 формування металу 

 2820.2.9.23 кл. 3 
 Шлами гальванічні з  
 осаджувачем-вапняним  
 молоком (кальційвмісні) 

 2734.3.2.01 кл. 1 
 Мідь, сплави мідні та прокат  
 мідний, забруднені  
 радіонуклідами та (або)  
 шкідливими (небезпечними)   
 речовинами 

 7710.3.1.20 кл. 3 
 Розчинники зіпсовані або  
 Відпрацьовані 

100044 27.03.2007 21680915 07794 8036300000 20  1 клас- 0,04 917,87 

 ЗАТ по виробництву  02099  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0,809 
 інсулінів  "Індар" вул.Зрошувальна,5 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 3,227 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 151,02 
 інший 

  

                                                                                                                                                                                           7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

  

                                         

                                                                                                                                                                                            7730.3.1.01 кл. 4 
 Папiр та картон пакувальні  



 

 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені 
 
                                                                                                                                                                                             7730.3.1.06 кл. 4 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 7710.3.1.02 кл. 4 
 Тара скляна використана та  
 бій скла (за винятком відходів 
  тари, що утворилисися під час 
  перевезень, та тари аптечної) 

 7730.3.1.05 кл. 3 
 Матеріали фільтрувальні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 2416.1.1.02 кл. 3 
 Полімери синтетичні зіпсовані, 
  забруднені або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 7710.3.1.17 кл. 3 
 Вироби та матеріали гумові  
 зіпсовані або відпрацьовані 

 8530.2.9.01 кл. 3 



 

 Препарати та речовини  
 фармацевтичні (у т.  
 ч.ветеринарні), засоби і товари 
  лікарські (у т. ч. аерозолі), їх  
 залишки зіпсовані, прострочені 
  або неідентифіковані 

 0125.3.1.01 кл. 2 
 Тварини здохлі 

 кл. 1 
 Цинк та його сполуки 

100140 29.04.2005 19032853 232 8036300000 20  1 клас- 0,0012 1596,3 

 АТЗТ "Вторресурси №3" 02121  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0 
 вул.Колекторна,38/40 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 31,444 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 16,876 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7710.3.1.01 кл. 4 
 Макулатура паперова та  
 картонна 

 7730.3.1.06 кл. 3 
 Матеріали обтиральні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені ( промаслені ) 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 6000.2.8.10 кл. 3 
 Масла та мастила моторні,  
 трансмісійні  інші зіпсовані   
 або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7710.3.1.06 кл. 4 
 Тара дерев'яна використана  



 

 (за винятком  відходів тари,  
 що утворилися під час  
 перевезень) 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 6000.2.9.04 кл. 4 
 Батареї свинцеві зіпсовані або 
  відпрацьовані 

  

 6000.2.9.03 кл. 3 
 Шини, зіпсовані перед  
 початком експлуатації,  
 відпрацьовані, пошкоджені чи  
 забруднені під час експлуатації 

 7730.3.1.05 кл. 3 
 Матеріали фільтрувальні  
 зіпсовані, відпрацьовані чи  
 забруднені (Вiдпрацьованi  
 маслянi фiльтри) 

 2416.1.1.02 кл. 3 
 Полімери синтетичні зіпсовані, 
  забруднені або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 0112.3.1.03 кл. 4 
 Гриби некондиційні 
100002            28.03.2008                   30722314                                         8036300000                            10 
        02099  м. Київ               Приватна 7710.3.1.26    кл.  1 1 клас- 0,148 1173 
 ВАТ «Київський Радіозавод» вул.. Бориспільська,9              власність Лампи люмінісцентні 2клас- 0 
 відпрацьовані 3 клас- 2.96 
 4 клас- 285 
 6000.2.9.03    кл.3 
 Шини відпрацьовані 
 
 6000.2.8.10   кл.  3 
 Нафтопродукти відпрацьовані 
 
 2820.2.9.25    кл. 3 
 Шлами гальванічні 
 



 

 7710.3.1.19    кл. 3 
 Фарби, лаки, відпрацьовані 
 
 7730.3.1.06     кл. 3 
 Матеріали обтиральні 
 відпрацьовані 
 
 6000.2.9.04    кл. 4 
 Батареї свинцеві 
 відпрацьовані 
 
 7710.3.1.08    кл. 4 
 Брухт чорних металів 
 
 7710.3.1.09    кл. 4 
 Брухт кольорових металів 
 7720.3.1.01   кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські) 
 змішані 
 
 7720.3.1.03   кл.  4 
 Відходи одержані в процесі 
 Очищення вулиць 
 
 
 0113.2.9.03    кл.  4 
 Трава, листя, гілки від 
 насаджень 
 
 7710.3.1.03  кл. 4 
 Скло бій 
 

100291 21.06.2006 01189910 06024 8036100000 20  1 клас- 1,29 8519,4 

 Центр електрозв'язку №4 02156  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 4 
  КМД ВАТ "Укртелеком" вул.Вербицького,3 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 0 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 69,4 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

  

 7710.3.1.10 кл. 4 
 Деревина та вироби з деревини 
  зіпсовані або використані 



 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 6000.2.9.04 кл. 4 
 Батареї свинцеві зіпсовані або 
  відпрацьовані 

 6000.2.9.09 кл. 2 
 Електроліт   із   батарей   та    
 акумуляторів   відпрацьований 
100065              27.08.2007                   30263079  06024                 8036300000 20 7710.3.1.26  кл. 1 1 клас- 0,135 16329,85 
 ВАТ «Пі Сі Бі- Радіозавод»      02099, м. Київ,               Колективна Відпрацьовані люмінісцентні 2 клас- 0,027 
 вул. Бориспільська,9           власність лампи 3 клас- 312,19 
 4 клас- 31,85 
 
 2464.3.1.06 кл. 2 
 Фотоплівка відпрацьована 
 
 2820.2.9.30 кл. 3 
 Розчини травильні, кислі 
 
 2820.2.9.32 кл. 3 
 Розчини травильні, лужні 
 
 2820.2.9.22  кл. 3 
                                                                                                                                                                                                Води промивні 
 кислото-лужні 
 
 3130.1.0.10  кл. 3 
 Відходи маси пластичної 
 
 2614.3.1.01 кл. 3 
 Матеріали скловмісні, 
 волокнисті 
 
 2416.1.1.02 кл. 3 
 Відходи полімерні 



 

 
 7710.3.1.08 кл. 4 
 Брухт чорних металів 
 
 1740.2.1.13 кл. 4 
 Текстильні відходи 
 
 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металів 
 
 7720.3.1.01 кл. 4 
 Відходи комунальні (міські) 
 змішані 
 
 
 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі 
 очищення вулиць 
 
 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи будівництва 
 змішані 
 
 3410.2.9.02 кл. 4 
 Відходи шліфувальних 
 Матеріалів 
 

100065 25.12.2006 30263079 06024 8036300000 20  1 клас- 0,03 9155,8 

 Відкрите акціонерне  02099  м.м.Київ,  Колективна   2 клас- 0,037 
 товариство "ПіСіБі- вул.Бориспільська,9 власність 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 179,45 
 Радіозавод" вул.Бориспільська,9 7710.3.1.08 кл. 4 3 клас- 

 Брухт чорних металiв дрібний  4 клас- 23,85 
 інший 

 7710.3.1.09 кл. 4 
 Брухт кольорових металiв  
 дрібний інший 

 7710.3.1.01 кл. 4 
 Макулатура паперова та  
 картонна 

 7710.3.1.26 кл. 1 
 Лампи люмiнесцентнi та  
 відходи, які містять ртуть, інші 
  зіпсовані або відпрацьовані 

 7720.3.1.01 кл. 4 



 

 Відходи   комунальні  (міські)   
  змішані у т. ч. сміття з урн' 

 4510.2.9.09 кл. 4 
 Відходи змішані будівництва  
 та знесення будівель і споруд 

 7720.3.1.03 кл. 4 
 Відходи одержані в процесі  
 очищення вулиць (Сміття вiд  
 прибирання майданчика)' 

 0113.2.9.01 кл. 4 
 Залишки обрізання дерев та  
 догляду за посадками'               
               . 

 3410.2.9.02 кл. 4 
 Матеріали відпрацьовані від  
 процесів фарбування (  
 ганчірки, шліфувальні шкурки  
 тощо) 

 2416.1.1.02 кл. 3 
 Полімери синтетичні зіпсовані, 
  забруднені або  
 неідентифіковані, їх залишки,  
 які не можуть бути використані 
  за призначенням 

 2614.3.1.01 кл. 3 
 Матеріали скловмісні  
 волокнисті некондиційні 

  

                                                                                                                                                                                           3130.1.0.15 кл. 3 
 Лакотканини  
 електроізоляційні зіпсовані,  
 забруднені або  
 неідентифіковані, їх залишки  
 (вiдходи гетiнаксу) 

 3130.1.0.13 кл. 4 
 Пластики шаруваті  
 електроізоляційні та вироби з  
 них зіпсовані, забруднені або  
 неідентифіковані (вiдходи  
 склопластику,склотканини,скл 
 олакотканин) 



 

 1740.2.1.13 кл. 4 
 Обрізки полотен нетканих з  
 суміші бавовни з волокнами  
 синтетичними 

 2464.3.1.06 кл. 3 
 Плівка фотографічна та папір, 
  які містять срібло чи сполуки  
 срібла, некондиційні 

 2430.2.9.03 кл. 3 
 Шлам, який містить метали  
 інші 

 2820.2.9.30 кл. 3 
 Розчини травильні кислі,  
 відпрацьовані у процесі  
 оброблення металів та  
 
 

 Витяг з Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ)» по Дарницькому району  м.Київ 
 

Таблиця 20 
Реєстраційний 

номер 

Дата 

реєстраціі 

Назва, 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

Код 

підпорядкування 

за СПОДУ 

Адреса, 

населений пункт, 

район, код за КОАТУУ 

Форма власності, 

Код за КФВ 

Характеристика відходів, 

що обробляються чи 

утилізуються 

(найменування, код за 

класифікатором відходів, 

група, клас небезпеки) 

Обсяг відходів, 

що 

обробляються 

чи 

утилізуються 

тонн/рік 

Примітка 

100078 18.10.2006 Бортницька 

станція аерації 

Департаменту 

експлуатації 

каналізаційного 

господарства ВАТ 

«АК 

«Київводоканал» 

26112475 

06024 02121, м. Київ, 

вул.. Колекторна,1 

8036300000 

20 

Колективна 

власність 

Частка відходів 

комунальних не 

перероблених у компост 

9010.2.3.07 

1.12.00 

3 клас 

 

110000  

100080 06.04.2008 Філіал «Завод 

«Енергія» 

Київенерго» 

26051472 

06024 02121, м. Київ, 

вул. Колекторна, 44 

8036300000 

10 

Приватна 

власність 

Відходи комунальні 

(міські) змішані 

7720.3.1.01 

1.48.00 

4 клас 

211007,3  

 

 



10.1. Поводження з небезпечними хімічними речовинами 
(діяльність згідно з постановою КМУ від 20.06.1995 р. № 440 ) 

Поводження з небезпечними хімічними речовинами регулюється шляхом надання дозволів та здійснення перевірок 
дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства підприємствами та організаціями, які отримали дозволи. 

Дозволи на поводження з небезпечними хімічними речовинами  видаються згідно з вимогами постанови КМУ від 20.06.95 
р. № 440 “Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та 
утилізацію отруйних речовин…” 

 

11. Ядерна та радіаційна безпека 

Система нормативно-правового регулювання у сфері використання ядерної енергії повністю охоплює усі принципи безпеки. 

Обов’язкове виконання чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актів повністю забезпечують безпеку 

використання ядерної енергії в частині захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого 

випромінювання. 

Дозвільний принцип використання джерел іонізуючого випромінювання, встановлений основоположним у ядерному 

законодавстві Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, дає можливість покласти на ліцензіата 

повну відповідальність за забезпечення безпеки і здійснення заходів, спрямованих на захист людини і довкілля.   

Державне регулювання здійснення діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) передбачає: встановлення 

норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки; сертифікацію ДІВ з підвищеною небезпекою, державну реєстрацію ДІВ та 

надання ліцензій на ведення діяльності з ДІВ; здійснення нагляду за дотриманням нормативних вимог та умов наданих дозволів. 

ДІВ у вигляді радіоактивних речовин або пристроїв, генеруючих іонізуюче випромінювання, ефективно використовуються в  

багатьох галузях народного господарства. Разом з тим, використання ДІВ створює ризик додаткового опромінення, тому 

небезпека, пов’язана з використанням ДІВ , обмежується державою через державне регулювання безпеки діяльності з ДІВ. 

Діяльність щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворюються при використанні джерел іонізуючого 

випромінювання в народному господарстві , виконує державне об’єднання “Радон”, яке має у своєму складі шість державних 

міжобласних спеціалізованих комбінатів, один з них розташовано на території м. Києва.  

Що стосується радіаційного забруднення повітря, то останнім часом абсолютні значення забруднення повітря 

радіонуклідами на 4-5 порядки нижчі за допустимі концентрації, визначені нормами радіаційної безпеки [НРБУ-97]. Потужність 

експозиційної дози гамма-випромінення у Києві вже кілька років перебуває на одному рівні і становить близько 12 мкР/год. Нині 

рівень забруднення міста становить менше 1,0 Кі/км
г
.  



 

Катастрофа на ЧАЕС, хоча і призвела до збільшення забруднення води у сотні разів, проте навіть у 1986-1987 рр. вміст цезію-

137 і стронцію-90 у дніпровській зоні не перевищував допустимого рівня. З 1988 р. концентрація цезію-137 у воді поступово 

знижувалась і останніми роками перебуває майже на доаварійному рівні. 

На території Дарницького району підприємства яки виробляють, використовують або перевозять речовини або пристрої, 

генеруючи іонізуюче випромінювання відсутні. 

 

Створення відходів за районам«1 

        
2013 2*14 

 :оог ZOOS 2098 11)09 2*19 2011 2012 MV класів  
у ИЧіМу числі 1-1V класіь у тому НИЄШ 

        небезпеки  MU КЛЖЧП ЕіебеТПСКИ ■■НХ'ЗИСКИ 1111 ІйІКІВ івебсіносіі 

І.Київ 3656Д) 7364,5 10880.9 5358,7 60892ЗД 7087728,5 801227,9 975957J 12838,7 1548007Д 4721,1 

райони 
          

Годоеіївський 454.9 1187,6 1193.6 135026,1 101095.6 90858,2 108305.5 924,9 93858.7 1618,5 

\ Дарницький 
452,0 3863,3 518Д 61801,7 65534,4 59347,0 IS9751.0 424.3 163721.6 347,1 

1
 Деснянський 469,8 568.8 465,2 12444,6 75423,8 76350,1 67102,9 1330.3 60473,4 722,1 

Дніпровський 1647,8 1168,4 670,5 76276,7 140973,9 96337,8 143624Д 1175,3 42735.2 533,2 

Оболонський 1655,9 1076,9 907.0 84593.4 95647,0 479683 15619,0 865,4 9353,9 208,5 
1 Печерсышй 213,5 198.4 156,1 71769 6315445.0 16844(1,8 169384,1 199,7 203270,7 109,1 

Подільський 778,9 1711,0 427,7 54594Д 71907.2 71662Д 17609,7 852,3 117439,5 450,4 

Святоішшськнй 185,4 280,3 197,6 10748,9 55427,1 96827,9 59757Д 6554,6 61380Д 274,2 

Солом’янський 575,6 411,0 358,1 147157Д 143809,7 62688,6 180097,9 292,0 148934,9 250,4 
1 Шевченківський 435,7 412,2 464,7 19103,4 22464.8 30746,7 24705,7 219.9 646839,3 207,6 

1 До 2012р. включно наведено дані від економічної діяльності підприємств та організацій, а з 2013 року ~ з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. Наявність 

відходів за районами1 
 

 

івд 1Ш5 Ї006 10*7 1*08 гою 20 Ні 1011 2*12 
2(1» 2014 

I-IV клапій у тому ЧИСЛІ МИ класів 

ііебехпеки 1-І V класі» у тому числі МИ 

клвовнебогакн 

и.Кнїв 170261Д 3086,9 2927,0 2769,1 2794
,7 1596,8 3553789,8 

10147197Д 
9931279.

9 
10038597,
6 874,0 11021565,5 1051,4 

райони 
             

Голосіїиськнії  

200,1 239,5 М5,2 234,
8 

220,0 3149956,
3 

3319522,
1 

3429785,
5 

3505515,2 91,5 3632813,3 420.2 

Дарницький 
 

334,8 255,9 568,0 
788.
1 235,7 293,1 690,2 29Я4Д 1385,7 401,7 123,2 2,7 

Деснянський 
 

21,9 19.8 18,1 12,2 12,1 28206,4 28228,0 31264,2 2712,8 5,1 
 

- 

Дніпровський 
 

168,2 155,5 146,2 103,
1 

76,8 372032,8 491292.5 3474,8 1123,4 26,9 169,1 - 

Оболонський ... 656,5 523,8 593,0 584,
1 

191.6 852Д 276,4 1407,0 773,5 118,1 0,7 - 

Печорський 
 

359,4 413,3 452,5 
387,
2 174,8 395,7 

6303062,
4 

6460512,
4 6520128,0 14,7 7386*114,5 258,4 

Подільський 
 

121,6 89,5 101.5 65,4 81,3 725,5 566,9 464,0 450,8 92,7 
 

- 

Святшігинський ... 532,1 432,1 402,1 395,
9 

376,0 623,8 705,1 334,7 407,1 49,9 
 

- 

Солом ’ямський 

 

608,7 681.7 251,2 
187,
7 133,8 366,9 2545,8 862,9 5861,6 28,8 924,1 66,9 

II Ісвченкіоський  83,6 115,9 91.3 36Д 94,7 337,1 307,9 190,2 239,5 44,6 1520,7 ЗОЗД 



 

12. Моніторинг довкілля 
 

У м. Києві відсутня єдина система спостережень за станом 

навколишнього природного середовища. 

Моніторинг довкілля включає:  

- засоби вимірювання забруднення атмосферного повітря Центральної 

геофізичної обсерваторії Укргідромету - стаціонарні пости спостереження (16 

постів);  

- засоби санепідслужби міста, що здійснюють підфакельні вимірювання 

забруднення атмосферного повітря;  

- засоби держсаннагляду за станом водних об'єктів;  

- засоби підприємств, організацій, що проводять інвентаризацію джерел 

забруднення навколишнього середовища з метою обґрунтування нормативів 

викидів та скидів речовин, що забруднюють довкілля.  



 

 13. Державний та місцевий контроль за додержанням вимог  

правил благоустрою та природоохоронного законодавства 

(станом на 01.01.2015) 
(таблиця № 17) 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Одиниця 

виміру 
2014 рік 

1. Кількість перевірених об’єктів од. 24 

2. Складено актів перевірок од. 12 

3. 
Кількість складених протоколів про 

адміністративне правопорушення 
од.  

3.1 
Кількість складених протоколів, за якими 

винесено попередження 
од  

4. 
Притягнуто до адміністративної 

відповідальності 
чол. 505 

5. Складено приписів чол. 1400 

6. Пред’явлено претензійно-позовних матеріалів од./грн.  

7. Стягнуто претензійно-позовних матеріалів од./грн.  

8. 
Прийнято рішень про обмеження, тимчасову 

заборону (зупинення) господарської діяльності 
од.  

9. 

Прийнято рішень про призупинення 

фінансування будівництва (реконструкції) 

об’єктів 

од.  

10. 
Кількість дозволів, виданих на відновлення 

господарської діяльності та фінансування 
од.  

11. 

Кількість об’єктів, на яких виявлено 

перевищення встановлених екологічних 

нормативів, дозволів або лімітів: 

од.  

11.1. на спеціальне водокористування од.  

11.2. у тому числі на скиди у водні об’єкти од.  

11.3. на викиди в атмосферне повітря од.  

11.4. на утворення та розміщення відходів од.  

12. 
Внесено подань про припинення дії виданих 

дозволів 
од.  

13. 

Кількість матеріалів про порушення, що 

містили ознаки злочину, переданих на розгляд 

в правоохоронні органи (прокуратури, 

внутрішніх справ, СБУ) 

од.  



 

14. Екологічні проблеми Дарницького району міста Києва  
 

14.1. 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. 
 

14.2. 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. 

14.3. 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; 

 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. 

14.4. 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 2 

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. 

м
3
 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. На 

сьогодні проблема не вирішена. 

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.  

14.5. 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; 

 розширити та провести повну реконструкцію розсадників 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. 

  

 



 

Додаток №2 

Стан екологічної безпеки Філії "Заводу"Енергія" АЕК "Київенерго" 

Підприємство розташовано в Дарницькому районі м. Києва за адресою: 

вул. Колекторна, 44. Основною діяльністю підприємства є термічне 

знешкодження твердих побутових і промислових відходів III і IV класів 

небезпеки. 
Характеристика відходів філіалу "Заводу "Енергія" Київенерго" 

Найменування відходів 

Утворення відходів у 

2014р. 

(тонн) 

Розміщення 

Люмінесцентні лампи (шт.) 
119 шт./0,036 

Передано на переробку  

ТОВ "Демікон" 

Золошлакова суміш 
27167,620 

Передано на полігон  

ТОВ фірма «Металіст» 

Брухт чорних металів 
57,197 

Здано на вторинну сировину 

ТОВ „УкрМетпром” 

Брухт кольорових металів  

0,422 

Здано на вторинну сировину в 

Департамент МТЗ ПАТ 

«Київенерго»  

(ТОВ «ТПК Укрсплав») 

 

Перелік заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу 

діяльності підприємства на довкілля:  

-  розроблення проекту (стадія «Р» та впровадження системи хімічного 

очищення димових газів; 

- розроблення проекту та будівництво очисних споруд стічних вод 

підприємства (у складі проекту хім.. очищення). 

Фінансування заходів здійснювалося за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Підприємство не є об’єктом, на якому можуть виникнути 

надзвичайні ситуації техногенного характеру.  
 

 

 

Відповідно до Закону України “Про ліцензування окремих видів діяльності ”  ліцензії на 

поводження з небезпечними відходами та ліцензій на право збирання, заготівлі окремих видів 

відходів як вторинної сировини видаються Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища 

 

 



 

Законодавча та нормативно-правова база 
 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Кодекс України „Про адміністративні правопорушення ” 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і 

свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів 

підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання 

Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. 

Кодекс України «Про надра» 

Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою 

забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у 

мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування 

при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, 

а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.  

Водний Кодекс України  

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку 

суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і 

додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх 

використання та екологічно спрямованого захисту. 

Земельний Кодекс України  

Визначає земельні відносини 

Цивільний Кодекс України  

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. 

Цивільний процесуальний кодекс України 

Цим Кодексом визначається порядок провадження в цивільних справах у судах України. 

Господарський Кодекс України 

Цей Кодекс визначає основні засади господарювання   в Україні  і регулює господарські 

відносини,  що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між  

суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин 

у сфері господарювання. 

Бюджетний Кодекс України 

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура,  

принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних 

відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 

Закон України Про благоустрій населених пунктів  

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади 

благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для 

життєдіяльності людини.  

Закон України Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій 

за правопорушення у сфері містобудування  

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та 

організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на 

посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом 

об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої 

містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених 

пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав споживачів будівельної 

продукції.  

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення  

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних 

органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації 
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державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні.  

Закон України Про землеустрій  

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і 

спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення 

сталого розвитку землекористування.  

Закон України Про охорону культурної спадщини 

Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері 

охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної 

спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 

нинішнього і майбутніх поколінь.  

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони 

навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.  

Закон України Про природно-заповідний фонд України  

Цей Закон визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання 

природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об'єктів.  

Закон України Про рослинний світ  

Завданням законодавства України про рослинний світ є регулювання суспільних 

відносин у сфері охорони, використання та відтворення дикорослих та інших 

несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, 

лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань. 

Закон України Про тваринний світ  

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, 

національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і 

виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання 

промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.  

Закон України Про Червону книгу України 

Завданням законодавства про Червону книгу України є регулювання суспільних відносин 

у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 

України, з метою попередження зникнення таких видів із природи, забезпечення збереження 

їх генофонду.  

Закон України Про Генеральну схему планування території України 

Визначає пріоритети та концептуальні вирішення планування і використання 

території країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, формування національної екологічної мережі.  

 

рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року № 38/1093 «Про використання 

земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві» 
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