
Екологічний стан Подільського району міста Києва 

 Подільський район, як адміністративна одиниця, створений в 1921 році 

на території однієї із найдревніших і найбільших частин Києва — Подолі.  

 До складу району входять масив Вітряні гори, Виноградар, Куренівка, 

частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив і центральна 

частина — Поділ. На території району розташовані Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», Київська державна академія 

водного транспорту, Академія муніципального управління, Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут 

підприємництва, права та реклами. Працює «Театр на Подолі» та театр 

«Колесо». Частково на території Подільського району (і частково — 

Шевченківського) — Андріївський узвіз. 

 Межує з Шевченківським, Оболонським, Печерським, Святошинським 

районами м. Києва 

Населення: приблизно 190 тис. 

Площа: 34,04 км² 

Станції метро: «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Поштова 

площа» 

Функціональне використання території 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 Виноградар, Куренівка, частина 

Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив і центральна частина — 

Поділ відповідно. Вітряні гори – забудова приватного сектору. Негативний 

вплив на навколишнє природне середовище району, оцінюється як середній. 

 

На території району перебуває близько 50 виробничих підприємств, 

серед яких деякі зі світовим ім'ям: ЗАТ Київський завод шампанських вин 

«Столичний», ЗАТ «Київський вітамінний завод», ВАТ «Фармак». 

Одним з основним аспектів екологічної безпеки є надійна робота 

очисного обладнання, де уловлюються та знешкоджуються забруднюючі 

речовини, модернізація морально застарілих технологій та засобів 

виробництва, перехід на міжнародні стандарти екобезпеки (ISO 14000). 

Підприємствами Подільського району  власним коштом проводились 

заходи відповідно до поточних планів з охорони навколишнього природного 

середовища та позапланові заходи. 

На підприємстві ПАТ «Фармак» проведена модернізація вентиляційних 

систем. 

Подільський район міста Києва є одним з найбільших промислових 

районів столиці України, де сконцентрований значний економічний 
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потенціал, що спричиняє значне антропогенне навантаження на навколишнє 

природне середовище.     

У Подільському районі знаходяться наступні транспортні комунальні  

підприємства: Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо, 

Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо, фунікулер. 

 Електротранспорт являється найбільш екологічно чистим видом 

транспорту.  

 

Стан атмосферного повітря 

Моніторинг стану атмосферного повітря здійснюється на основі даних 

Головного управління статистики у м. Києві. В Подільському районі міста 

Києва тенденція загальних викидів в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення залишається майже незмінною за останні роки. 

Перелік котелень структурного відокремленого підрозділу «Київські 

теплові мережі» публічного акціонерного товариства «Київенерго» у 

Подільському районі міста Києва. 

№ 

з/п 

Адреса котельні (назва) № дозволу на 

викиди 

Дата 

видачі 

дозволу на 

викиди 

Строк дії 

дозволу на 

викиди 

1.  (станція теплопостачання 

№ 2) пров. Електриків, 17 

8038500000-005 06.06.2014 06.06.2021 

2.  («Виноградар) вул. 

Світлицького,34 

8038500000-004 03.12.2013 03.12.2018 

3.  вул. Білицька, 38-Б 8038500000-041 17.05.2013 17.05.2018 

4.  вул. Білицька, 55 8038500000-042 17.05.2013 17.05.2018 

5.  вул. Червонопільська, 5-а 

(«Вітряні гори») 

8038500000-

10009 

15.11.2013 15.11.2018 

6.  вул. Осиповського, 2-А 8038500000-144 17.05.2013 17.05.2018 

7.  вул. Мостицька, 6 8038500000-

10005 

04.11.2013 04.11.2018 

8.  вул. Петропавлівська, 48-

А 

8038500000-

10006 

05.11.2013 05.11.2018 

9.  вул. Полкова, 57 8038500000-

10053 

08.07.2014 08.07.2024 

10.  вул. Білицька, 14 8038500000-148 17.05.2013 необмежений 

11.  вул. Петропавлівська, 56-

А 

8038500000-215 17.05.2013 необмежений 

12.  вул. Петропавлівська, 58 8038500000-214 17.05.2013 необмежений 

13.  вул. Шполянська, 6-А 8038500000-

10008 

15.11.2013 необмежений 

 

 

 

 

 



Стан водних ресурсів 

 

Загальна площа водних об’єктів Подільського району 154,68 га, 

прибережно захисних смуг навколо водних об’єктів 70,12 га (відповідно до 

схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об’єктів водного фонду м. 

Києва (ВАТ «Київпроект»). 

На території району  знаходяться наступні водні об’єкти: річка Сирець, 

струмок Північно-Сирецький, Курячий брід; канал без назви; озеро 

Шампань; озеро Куренівське, Озеро Петрівське, озеро Синє, озеро Сирецьке; 

три ставки у селищі Шевченка; два ставки «Троянда»; озеро «Голубе»; два 

озера «Дубки»; джерела у Фролівському монастирі, на вулиці Сирецькій, 112 

та гавань річки Дніпро. 

         Всі внутрішні водоймища складають одну водну систему, яка 

безпосередньо зв’язана з басейном р. Дніпро, який є постачальником питної 

води для м. Києва та інших регіонів. 

Отже, на сьогодні Подільський район м. Києва має значні  рекреаційні та 

резервні  території  для  забезпечення відпочинку населення як  району, так і 

міста в цілому. 

 

Стан зеленого господарства 

 

Лісові насадження найбільш ефективно підтримують природний стан 

біосфери, сприяючи біологічному очищенню повітря і води. 

В Подільському районі постійно проводиться робота з утримання в 

належному стані парків, скверів, бульварів, вулиць і т. д. з озеленення, 

догляду, охороні та захисту зелених насаджень. Постійно проводиться 

збирання та вивезення опалого листя, кронування та побілка дерев, 

знімаються сухостійні та аварійні дерева, обрізання гілок, вражених омелою. 

Водночас значні території потребують додаткових насаджень, особливо 

вздовж автотрас, вулиць з інтенсивним рухом транспорту, у дворах будинків. 

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією постійно 

вживаються  заходи, спрямовані на збереження довкілля та озеленення 

території, зокрема в районі створюються екологічні зон. 

Екологічні зони  поліпшують екологічне становище в районі зокрема, 

та в місті в цілому; мінімізація впливу розбудови міста на його екосистему; 

збереження зелених насаджень, унікальної екосистеми Києва, що спрямоване 

на оздоровлення природного середовища та створення сприятливих умов для 

життя мешканців. Створення екологічних зон супроводжується висадкою 

дерев, кущів, квітів та інших зелених насаджень. Адже правильне 

розташування і якісний догляд у поєднанні з ефективною ландшафтною 

організацією території, зелені насадження обумовлюють екологічне 

становище населених місць, оскільки в основному від них залежить 

мікроклімат і природне очищення повітря, води і ґрунту. Це є особливо 

актуальним на щільно заселених територіях, а також місцях завантажених 

автотранспортом. Екологічні зони в Подільському районі влаштовано за 

адресами: вулиця Набережно-Хрещатицька, 3-А, вул. Сковороди, 3-А, вул. 

Межигірська, 30, вул. Фрунзе, 99,  вул. Фрунзе, 115, вул. Фрунзе, 117, вул. 



Фрунзе, 126, просп. Свободи, 4, вулиця Осиповського, 3-А, вул. Вітряні гори, 

17, просп. Правди, 37-Б, вулиця Новомостицька, 2-Г, вул. Н.Ужвій, 6-А, вул. 

Н.Ужвій, 8, пров. Межовий, 3-А, просп. Свободи, 42, просп. Свободи, 44-46, 

просп.  Г. Гонгадзе, 9-11, вулиця  Порика, 11, вул.  Порика, 7а-7б,  вул.  

Котовського, 47, просп. Г.Гонгадзе, 5-7а та інші. 

Крім того, Комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Подільського району міста Києва також постійно проводяться 

роботи з озеленення території району.    

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

проведена інвентаризація зелених насаджень Подільського району, 

рекреаційні території утримуються в належному санітарному стані. 

Статуси скверів у 2015 році надано: земельній ділянці площею 0,53 га 

на проспекті Правди, 98, 100 та проспекті Георгія Гонгадзе, 2, 4, 6, 10; 

земельній ділянці площею 0,82 га розташованій між будинками № 32-А на 

вулиці Костянтинівській та № 37 на вулиці Межигірській; земельній ділянці 

площею 0,45 га, розташованій між будинками № 26/10 на вулиці 

Костянтинівській та № 25 на вулиці Межигірській; земельній ділянці 

площею 0,58 га на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва; 

земельній ділянці площею 0,50 га на вулиці Кирилівській, 122/1, 124, 126/2; 

земельній ділянці площею 0,67 га на вулиці Волоській, 9. 

На території Подільського району м. Києва знаходяться наступні 

об’єкти природо-заповідного фонду: 

 Загальнодержавного значення     

1. Дендропарк «Сирецький» 7,5 га вул. Тираспільська, 43. 

 Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення, 

оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по 

охороні природи від 26.07.1972 № 22. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.10.1992 №584 "Про зміну деяких рішень Уряду 

України, у зв’язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний 

фонд", заказник визначено як заказник загальнодержавного  значення  ДУ 

«Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення» 

2. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сирецький гай»  105,2 

га  вул.Стеценка, Котовського, Сирецька  (Постанова колегії Держкомітету 

УРСР з охорони природи від 26.07.1972 № 22 ) КП по утриманню зелених 

насаджень Подільського району 

 Місцевого значення    

3. Пам’ятка природи «Крістерова гірка»  4,3га вул. Осиповського 

(рішення Київської міської ради від 30.01.2001 № 189/1166, пам’ятка природи 

«Вікові дуби, липи і каштани» вул. Вишгородська, 45 (рішення 

Київського міськвиконкому від 20.03.1972 № 363 - ВАТ «Агрофірма 

Троянда»: 

4. Пам’ятка природи «Вікові дуби» вул. Вишгородська, 51 біля 

кінотеатру Шевченка (рішення Київського міськвиконкому від 20.03.1972 № 

363) КП по утриманню зелених насаджень Подільського району; 

5. Пам’ятка природи «Віковий дуб Крістера» вул. Осиповського, 3 

(розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.10.97         

№ 1628) ЖЕУ АТЗТ «Будінвестсервіс»; 



6. Пам’ятка природи «Лісове урочище Крістерів», Вікові буки 0,7 га 

вул. Осиповського, 2а (розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 14.10.97 № 1628 Інститут харчових біотехнологій та 

геноміки; 

7. Пам’ятка природи «Віковий дуб звичайний» вул. Вишгородська, 

69(рішення КМР від 30.01.2001 № 189/1166) Інститут ендокринології та 

обміну речовин   ім. В. П. Комісаренка АМН України; 

8. Пам’ятка природи «Віковий дуб Красень» вул. Вишгородська, 69 

(рішення КМР від 02.12.1999 № 147/649 Інститут ендокринології та обміну 

речовин   ім. В. П. Комісаренка АМН України; 

9. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Березовий гай» та 

пам’ятка природи «Дуб  Шевченка» 7,5 га  вул. Вишгородська

 (рішення Київського міськвиконкому від 20.03.1972 № 363) КП по 

утриманню зелених насаджень Подільського району; 

10. Парк-пам’ятка садово- паркового мистецтва «Кинь-Грусть» 7,3 га 

вул. Кобзарська (рішення Київського міськвиконкому від 20.03.1972 № 363) 

КП по утриманню зелених насаджень Подільського району; 

11. Пам’ятка природи «Дуби 6-го листопада»   вул. Кобзарська, 

25(рішення КМР від 27.11.2009 № 713/2782) КП по утриманню зелених 

насаджень Подільського району; 

12. Пам’ятка природи «Дуб Котова»  пров. Золочівський, 10  (рішення 

КМР від 27.11.2009 № 713/2782) КП по утриманню зелених насаджень 

Подільського району; 

13. Пам’ятка природи «Дуб Красицького»  вул. Кобзарська, 43 

(рішення КМР від 27.11.2009 № 713/2782) КП по утриманню зелених 

насаджень Подільського району; 

14. Пам’ятка природи «Дуб Гуналі»  пров. Бєстужева (рішення КМР  

від 27.11.2009 № 713/2782) КП по утриманню зелених насаджень 

Подільського району; 

15. Пам’ятка природи «Дуб Янати» пров. Золочівський (рішення 

КМР від 27.11.2009 № 713/2782) КП по утриманню зелених насаджень 

Подільського району; 

16. Старий дуб  вул. Вишгородська, 85-А (рішення КМР від 

01.12.2011 № 730/6966)  Комплекс спеціальних об’єктів «Фортеця МВС 

України»; 

17. Пам’ятка природи «Шовковиця Сковороди» вул. Г. Сковороди, 2 

(рішення КМР від 01.12.2011 № 730/6966) Національний університет 

«Києво-Могилянська Академія»; 

18. Дендрологічний парк «Юннатський» Національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України 

Об'єкт природно-заповідного фонду України місцевого значення 13,7га    вул. 

Вишгородська, 19 (рішення КМР від 09.03.2006 № 169/3260);  

19. Дуб Мозолевського У лівому куті між вул. Осиповького та 

Вишгородською (рішення КМР від 21.02.2013 № 15/9072 ) ВАТ «Агрофірма 

Троянда»; 

20. «Замкова гора» 5,9  га схили між Андріївським узвозом, урочищем 

Гончарі-Кожум’яки, Житнім ринком та Свято-Фролівським монастирем 



(рішення КМР від 15.03.2007 № 254/915)  КП по утриманню зелених 

насаджень Подільського району; 

21. «Пейзажна алея»  2,7 га схили старокиївської гори вздовж Пейзажної 

алеї та гори Детинки до вул. Гончарної  (рішення КМР від 05.04.2012 № 

389/7726) КП по утриманню зелених насаджень Подільського району; 

22. Дуби Фролькіса  вул. Вишгородська, 67  (рішення КМР від 27.11.2009 

№ 713/2782 ) ДУ «Інститут геронтології імені Чеботарьова НАМН України». 

Балансоутримувачі розміщують інформаційні таблички та слідкують за 

станом об’єктів природно-заповідного фонду та зелених насаджень. 

 

Побутові відходи, система роздільного збору відходів 

Кількість твердих побутових відходів постійно збільшується, а склад їх 

змінюється, що пов’язано із застосуванням нових пакувальних матеріалів, як 

зарубіжного так і вітчизняного виробництва. 

З квітня 2015 р. з житлових будинків Подільського району вивезення 

побутових відходів (в т.ч. роздільно зібраних) здійснюється відповідно до 

укладеного договору комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» з 

комунальним підприємством «Київкомунсервіс». Впровадження роздільного 

збору відходів відбувається шляхом встановлення виконавцем послуг 

відповідних контейнерів. З територій прилеглих до житлових будинків 

комунальної власності територіальної громади у Подільському районі 

вивезення твердих побутових відходів здійснюють перевізники: ПАТ 

«Київспецтранс» та ДП «Фірма Альфатер-Київ». 

Також в Подільському районів рамках співпраці проводиться 

роздільний збір побутових відходів громадською організацією 

«Громадянська справа». 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в 

Подільському районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, 

стану поверхневих водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення 

екологічної ситуації не спостерігається 

Отже, аналіз загального екологічного стану Подільського району міста 

Києва вказує на те, що екологічна ситуація в Подільському районі є 

керованою та стабільною. 

 

З метою ознайомлення з нормативними документами та змінами до них 

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією розміщено 

посилання на сайт Міністерства  екології та охорони природних ресурсів 

України (нормативна база) 

 
http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza 
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