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Проект організації території Національного природного парку 

“Голосіївський”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів і об’єктів є обов’язковим для використання всіма 

землекористувачами, які входять до складу Парку, а також - представниками 

контролюючих органів. 

 

Проект розробили працівники:  

ТОВ «АСПЕРА ПРОЕКТ»: Ворон Н.І., Дачковський Ю.В., Лещенко 

С.В., Палій Р.О., Сова В.Г., Хом’як О.С., Шевченко З.О.  

Державного підприємства Центр екологічного моніторингу України: 

к.г.н. Гайдай С.В., Година О.О., Маленков Р.О., Селезньов О.М., к.г.н. 

Філозоф Р.С. 

 

У збиранні та опрацюванні вихідних матеріалів приймали участь 

працівники НПП «Голосіївський»: Андрієвська О.Л., к.б.н. Арап З.Я., 

Данкова Т.О., Димнич О.В., Максименко В.О., к.б.н. Оніщенко В.А., к.б.н. 

Прядко О.І., Терещенко А.П., Чорнобров О.Ю., Юрчук Л.П.  

 

Проект схвалений науково-технічною радою НПП «Голосіївський» із 

зауваженнями і рекомендований до погодження в установленому порядку та 

затвердження (протокол від 25.12.2009 р. № 4). 
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6 1.6 

Перелік деревних та чагарникових видів рослин, які зростають на 

території національного природного парку «Голосіївський» (за 

матеріалами лісовпорядкування) 

45 

7 1.7 

Перелік деревних та чагарникових видів рослин, які зростають на 

території Національного природного парку «Голосіївський» (за 

літературними даними) 

46 

8 1.8 
Види судинних рослин НПП «Голосіївський», занесених до 

Червоної книги України 
56 

9 1.9 
Види судинних рослин НПП «Голосіївський», які охороняються в 

м. Києві 
61 

10 1.10 Види, занесені до Червоної книги України, по НПП «Голосіївський» 62 

11 1.11 
Види, які охороняються в м. Києві та його околицях, по НПП 

«Голосіївський» 
62 

12 1.12 Загальна структура фауни хребетних тварин НПП «Голосіївський» 66 

13 1.13 Орнітофауна НПП «Голосіївський» 67 

14 1.14 Видовий склад та поширення хребетних тварин Голосіївського лісу 71 

15 1.15 
Видовий склад та поширення хребетних тварин урочища 

«Теремки»(за даними спостережень та літературними джерелами) 
74 

16 1.16 
Рідкісні види тварин, що мешкають на території НПП 

«Голосіївський» і потребують особливої охорони 
78 

17 1.17 

Характеристика видів, що занесені до «Червоної книги України» та 

інших видів, що потребують особливої охорони у НПП 

«Голосіївський» 

79 

18 1.18 Розподіл груп природних середовищ на території НПП 101 

19 1.19 
Поширення рідкісних типів природних середовищ на території 

НПП «Голосіївський» (за Резолюцією №4 Бернської конвенції) 
102 

20 1.20 
Перелік територій та об’єктів ПЗФ, які розташовані на території 

НПП «Голосіївський» 
102 

21 1.21 
Чисельність і щільність населення населених пунктів, розміщених в 

безпосередній близькості до НПП «Голосіївський» 
122 

22 1.22 Розподіл території НПП «Голосіївський» за категоріями земель 129 

23 1.23 
Розподіл площі та запасів деревини насаджень НПП 

«Голосіївський» за переважаючими породами та віковими групами 
131 

11 
Карта протипожежного впорядкування території 

НПП «Голосіївський» 
254 
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24 1.24 
Розподіл площі та запасів деревини у насадженнях НПП 

«Голосіївський» за віковими групами в межах землекористувачів 
132 

25 1.25 
Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за переважаючими 

породами та типами лісу 
132 

26 1.26 
Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за переважаючими 

породами та класами бонітету 
133 

27 1.27 
Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за переважаючими 

породами та повнотами 
134 

28 1.28 Середні показники насаджень НПП «Голосіївський» 134 

29 1.29 Обсяги виконаних рубок формування і оздоровлення лісів 136 

30 1.30 Відомості про чисельність диких тварин за 2007 – 2011 роки 138 

31 1.31 Відомості про проведені біотехнічні заходи за 2007 – 2011 роки 139 

32 1.32 Відомості про заходи з охорони диких тварин за 2007 – 2011 роки 140 

33 1.33 Середня рибопродуктивність по видах 142 

34 1.34 Нормативна кількість посадкового матеріалу (однорічки-дворічки) 144 

35 1.35 Перелік основних медичних закладів Голосіївського району 148 

36 1.36 Перелік основних аптек Голосіївського району 149 

37 1.37 
Пам’ятки археології, що розташовані на території НПП 

«Голосіївський» та в безпосередній близькості 
150 

38 1.38 
Перелік пам`яток історії, що розташовані на території НПП 

«Голосіївський» та в безпосередній близькості 
151 

39 1.39 Визначні історичні особи 152 

40 1.40 
Пам’ятки архітектури національного значення, що розташовані на 

території НПП «Голосіївський» та в безпосередній близькості 
153 

41 1.41 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 154 

42 1.42 Об’єкти монументального мистецтва 154 

43 2.1 Розподіл території НПП «Голосіївський» на функціональні зони  173 

44 2.2 
Розподіл території НПП «Голосіївський» на природоохоронні 

науково-дослідні відділення в межах землекористувачів 
181 

45 3.1 
Схема посадових окладів працівників НПП «Голосіївський» 

(мінімальна зарплата 1147 грн.) 
187 

46 3.2 Рекреаційна ємність території НПП «Голосіївський» 203 

47 3.3 

Перелік історико-культурних, архітектурних та археологічних 

пам'яток, що знаходяться в межах «Голосіївський» та на прилеглих 

територіях 

207 

48 3.4 
Перелік пам’яток музею народної архітектури та побуту України 

(16-20 ст.) 
214 

49 3.5 
Мережа установ та організацій відпочинку, оздоровлення та 

лікування в межах НПП «Голосіївський» та прилеглих територій 
219 

50 3.6 Характеристика об’єктів громадського харчування 230 

51 3.7 

Перелік основних об’єктів побутового обслуговування 

Голосіївського району на території, що прилягає до НПП 

«Голосіївський» 

232 

52 3.8 
Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за переважаючими 

породами в межах функціональних зон 
235 

53 3.9 
Розподіл площі та запасів деревини насаджень НПП 

«Голосіївський» за віковими групами в межах функціональних зон 
236 
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54 3.10 Норми кормів для підгодівлі зимою диких тварин 246 

55 3.11 
Асортимент кормових рослин і ступінь поїдання їх дикими 

тваринами 
246 

56 3.12 
Види та обсяги запроектованих заходів з запобігання виникнення 

пожеж 
253 

57 3.13 
Види та обсяги запроектованих заходів з обмеження поширення 

пожеж 
256 

58 3.14 
Види та обсяги запроектованих заходів з організації та утримання  

дозорно-сторожової служби 
257 

59 3.15 
Потреба НПП «Голосіївський» у протипожежній техніці,  

обладнанні та інвентарю 
258 

60 3.16 
Потреба служби держохорони НПП «Голосіївський» в 

транспортних засобах та засобах зв’язку 
261 

61 3.17 
Потреба служби держохорони НПП «Голосіївський» у забезпеченні 

форменим одягом та знаками розрізнення 
262 

62 3.18 
Потреба служби держохорони НПП «Голосіївський» у забезпеченні 

зброєю та спецзасобами 
263 

63 3.19 

Види та обсяги запроектованих заходів з охорони природних 

комплексів і об’єктів від порушень природоохоронного режиму 

території 

264 

64 3.20 

Орієнтовний проект ліміту  

на використання природних ресурсів у межах території  

національного природного парку «Голосіївський» на рік 

273 

65 3.21 
Потреба НПП «Голосіївський» в автомобільному транспорті 

загального призначення, лісогосподарській та іншій спецтехніці 
275 

66 3.22 
Потреба НПП «Голосіївський» в матеріально-технічному 

забезпеченні 
275 

67 3.23 
Потреба НПП «Голосіївський» в адміністративних приміщеннях та 

іншому капітальному будівництві 
276 

68 3.24 Кошторис витрат на утримання адміністрації НПП «Голосіївський» 278 
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Вступ. Довгострокові завдання охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів і об’єктів парку.  

Чинники, які сприятимуть виконанню цих завдань 

 

Проект організації території Національного природного парку 

«Голосіївський» розроблений на підставі Закону України «Про природно-

заповідний фонд України», Указу Президента України від 27.08.2007 № 794 

зі змінами в редакції Указу Президента України від 30.10. 2008 № 976. 

У відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, 

культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного 

значення, включеними до природно-заповідного фонду України.  

НПП «Голосіївський» створено відповідно до Указу Президента 

України від 27.08. 2007 № 794 (зі змінами від 30.10.2008 № 976) з метою 

збереження, відтворення та раціонального використання особливо цінних 

природних комплексів та об'єктів північної частини Лісостепу, а також для 

поліпшення екологічного стану міста Києва.  

На національний природний парк покладається виконання таких 

основних завдань: збереження цінних природних та історико-культурних 

комплексів і об'єктів; створення умов для організованого туризму, 

відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 

додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів; 

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах 

рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань 

охорони навколишнього природного середовища та ефективного 

використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної 

роботи. 

Даний Проект включає наукове обґрунтування і розробку системи 

заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і збереження, 

раціональне використання цінних природних комплексів 

НПП «Голосіївський», встановлює межі функціональних зон, містить 

принципові рішення щодо режимів території, розміщення об'єктів 

управління парку, інженерної підготовки й благоустрою території, її 

захисту від небезпечних природних і техногенних процесів, збереження 

культурної спадщини, визначає черговість здійснення заходів. 

Проект виконано на основі обстежень та опису природних 

комплексів, історико-культурних об’єктів, елементів інфраструктури та 

рекреаційного використання території НПП «Голосіївський». Під час 

розробки проекту були проведені виробничі та науково-технічно наради. 
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Роботи здійснювались з урахуванням вимог чинного законодавства, зокрема 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України», «Про 

планування та забудову територій», діючих будівельних, санітарних, 

екологічними норм, специфіки розташування НПП «Голосіївський». 
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ГЛАВА І. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» 

Розділ 1. Загальні відомості про НПП «Голосіївський» 

1.1. Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа 

Національний природний парк «Голосіївський» (далі – Парк) 

розташований у південній і південно-західній частинах міста Києва на 

території Голосіївського району. Загальна площа Парку складає 4525,52 га, в 

тому числі 1888,18 га земель, що надаються адміністрації Парку (рішення 

Київради від 26.01.2012 № 69/7406). Земельні ділянки, що входять до складу 

Парку без вилучення складають 2637,34 га, в тому числі по 

землекористувачах: 

- Комунальне підприємство Лісопаркове господарство «Конча-

Заспа» Київського комунального об'єднання зеленого будівництва 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (2397,32 га); 

- Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Голосіївського району міста Києва (134,74 га); 

- Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України (90,28 га); 

- Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (15,00 га). 

Парк складається з кількох відокремлених масивів:  

1) Південна частина парку (урочище Лісники, землі КП ЛПГ «Конча-

Заспа»). Зі сходу ділянка обмежується Столичним шосе, автотрасою Київ-

Українка-Обухів. На півдні та в західній частині межа ділянки проходить по 

границі м. Києва через хутір Мриги (не включаючи), на півночі межує із 

землями колишнього с. Чапаєвки. 

2) Голосіївський ліс (разом із парком ім. М.Т. Рильського), що 

знаходиться в північній частині Парку. На заході межує з житловими 

масивами (Мишоловка, Корчувате), на північному заході – з Голосіївським 

проспектом, на сході – із Національним Експоцентром України, на півдні – з 

Музеєм народної архітектури і побуту України (Пирогово).  

3) Урочище «Теремки». Знаходиться між проспектом Глушкова, 

вул. Заболотного і с. Новосілки. З південного заходу воно межує з 

сільськогосподарськими угіддями. 

Більшу частину території, на якій був створений Парк, займали три 

лісництва КП Лісопаркового господарства «Конча-Заспа» (Голосіївське, 

Конча-Заспівське та Дачне). 

Юридична адреса адміністрації: 03035  м. Київ, вул. Урицького, 35,    

корпус 1. Тел/факс: 221-02-72. E-mail – golospark@ukr.net; INTERNET-

сторінка - http://www.nppg.gov.ua. 

http://www.nppg.gov.ua/
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1.2. Організація та використання території в минулому 

Територія Парку до його створення мала статус земель природно-

заповідного фонду, а саме – регіонального ландшафтного парку (РЛП) 

«Голосіївський», до складу якого в тому числі входили ботанічний заказник 

загальнодержавного значення «Лісники», а також парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва загальнодержавного значення «Голосіївський ліс» та 

«Голосіївський парк ім. М. Рильського». 

Господарська діяльність на цій території здійснювалася традиційно, як 

правило не враховуючи статус земель природно-заповідного фонду, Проект 

організації території РЛП, Проекти утримання та реконструкції парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва тощо.  

Відповідно до Указу Президента України від 27.08. 2007 № 794 (зі 

змінами від 30.10. 2008 № 976) загальна площа НПП «Голосіївський» складає 

4525,52 га, з яких 1789,43 га надаються Парку у постійне користування. 

2646,09 га земель увійшли до складу НПП без вилучення у 

землекористувачів. В результаті уточнення меж під час розробки проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок Національному 

природному парку «Голосіївський», а також проекту землеустрою щодо 

земельних ділянок, що входять до складу НПП «Голосіївський» без 

вилучення в землекористувачів, було визначено, що площа земель, наданих 

НПП у постійне користування, становить 1888,18 га, а площа земель, 

включених до складу НПП без вилучення в землекористувачів складає 

2637,34 га. При цьому загальна площа Парку залишилася 4525,52 га. Площа, 

що надається Парку у постійне користування  1888,18 га  зафіксована у 

рішенні Київради від 26.01.2012 № 69/7406 Про надання земельних ділянок 

Національному природному парку «Голосіївський» для експлуатації та 

обслуговування Національного природного парку «Голосіївський» у 

Голосіївському районі м. Києва. 

Адміністративно-господарський поділ території НПП «Голосіївський» 

відображений у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Адміністративно-господарський поділ території 

НПП «Голосіївський» 

Назви структурних виробничих 

відділень НПП, землекористувачів і 

землевласників  

Площа (га) в 

адміністративних 

районах 

Усього, 

га 

% від загальної 

площі НПП 

Голосіївський 

район 
1 2 3 4 

Землі, які безпосередньо підпорядковані адміністрації НПП 

Голосіївське природоохоронне науково- 772,73 772,73 17,07 
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дослідне відділення (ПНДВ)  

Лісниківське природоохоронне науково-

дослідне відділення (ПНДВ) 

1115,45 1115,45 24,65 

Разом  1888,18 1888,18 41,72 

Землі, які входять в НПП без вилучення їх у землекористувачів  

Комунальне підприємство Лісопаркове 

господарство «Конча-Заспа» Київського 

комунального об'єднання зеленого 

будівництва експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» 

2397,32  2397,32 52,97 

Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського 

району міста Києва  

134,74 134,74 2,98 

Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена 

НАН України  

90,28  90,28 2,00 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

15,00 15,00 0,33 

Разом 2637,34 2637,34 58,28 

Усього в НПП 4525,52 4525,52 100 

 

У таблиці 1.2 наведено дані про розподіл територій, що увійшли до 

складу Парку, за категоріями земель у межах землекористувачів:  

1. Адміністрація Парку; 

2. КП ЛПГ «Конча-Заспа»; 

3. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; 

4. Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; 

5. КП УЗН Голосіївського району м. Києва: а – парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва; б – окрема ділянка. 

 

Таблиця 1.2. Розподіл території НПП «Голосіївський» за категоріями 

земель у межах землекористувачів 

 

Категорії земель 

Загальна  

площа 

в тому числі за землекористувачами 

1 2 3 4 
5 

га % а б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лісові землі - загалом 4334,12 95,77 1754,54 2371,02 79,18 15,00 105,04 9,60 

у
 т
о
м
у
 ч
и
сл
і:

 

вкриті лісовою рослинністю - усього 4004,92 88,49 1681,53 2134,57 71,08 15,00 93,14 9,60 

з них на- 

садження: 

природного походження 1793,77 39,63 1112,13 566,2 26,40 14,50 66,14 8,40 

штучного походження 2211,15 48,86 569,40 1568,37 44,68   0,50 27,00 1,20 

не вкриті лісовою рослинністю усього 329,20 7,28 73,03 236,45 8,10 - 11,90 - 

з них: 

 

Незімкнуті лісові культури 165,20 3,65 - 165,20     

Розсадники    0,80 0,02 -      0,80  

Плантації    0,90 0,02      0,50    0,40     

Рідколісся   2,30 0,05 -    2,30     

Згарища   1,80 0,04 -    1,80     

Загиблі насадження   6,20 0,14     6,20     
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Галявини   4,20 0,09     4,20     

Біогалявини 13,90 0,31 9,20 4,70     

Декоративні галявини 50,60 1,12 19,40 13,90 6,30  11,00  

Місця відпочинку 0,60 0,01 0,58 0,30     

Кормові поля 0,80 0,02  0,80     

Просіки квартальні 42,00 0,93 20,15 21,15 0,70    

Ґрунтові дороги 34,00 0,75 19,50 13,60 0,80  0,10  

Стежки 5,30 0,12 3,70 1,30 0,30    

Протипожежні розриви 0,60 0,01  0,60     

Нелісові землі - загалом 191,40 4,23 133,90 26,32 11,10  20,10  

у
 т
о
м
у
 ч
и
сл
і:

 

Рілля 4,70 0,10 3,90 0,10 0,70    

Сіножаті 9,80 0,22   9,80    

Озера 34,10 0,75 34,10      

Ставки 16,00 0,35 11,30    4,70  

Струмки 0,80 0,02 0,50    0,30  

Меліоративні канави 3,00 0,07  3,00     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забудовані ділянки 7,60 0,17 1,40    6,20  

Стоянки автотранспорту 0,30 0,01 0,10 0,20     

Пасіки стаціонарні 0,50 0,01 0,50      

Лінії електромереж 2,80 0,06 1,50 1,30     

Лінії зв'язку 2,60 0,06 0,20 2,40     

Газопроводи 7,00 0,15 3,70 3,30     

Водопроводи 3,70 0,08 2,70  0,70 0,30    
Колекторна мережа   1,70 0,04 1,70      

Автомобільні дороги 14,90 0,33 3,70 6,70   0,30  4,20  

Сади   4,70 0,10     4,70  

Болота  76,80 1,70 68,60 8,22     

Інші нелісопридатні землі   0,40 0,01  0,40     

Р а з о м: 4525,52 100,0 1888,18 2397,32 90,28 15,0 125,14 9,6 
 

 

Проаналізувавши дані, наведені у таблиці 1.2 можна зробити такі 

висновки. З загальної площі Парку найбільша частка припадає на КП ЛПГ 

«Конча-Заспа»  2397,32  га або 52,97 %.  

На землях, вкритих лісовою рослинністю з загальної площі насаджень 

природного походження переважають ділянки, що належать адміністрації 

Парку 1112,13 га (62 %), штучного походження – КП ЛПГ «Конча-Заспа» 

1568,37 га (70,9 %). 

Дані про розподіл насаджень Парку за переважаючими породами в 

межах землекористувачів наведені у таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3. Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за 

переважаючими породами в межах землекористувачів 

Переважаючі породи 

у складі насаджень 

Загальна площа 
в тому числі за землекористувачами 

1 2 3 4 
5 

га % а б 

Сосна кримська 0,30 0,01  0,30     

Сосна звичайна 2471,47 61,72 480,20 1986,17 0,10  5,00  
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Переважаючі породи 

у складі насаджень 

Загальна площа 
в тому числі за землекористувачами 

1 2 3 4 
5 

га % а б 

Ялина європейська 1,00 0,02 1,00      

Модрина європейська 5,20 0,13 5,20      

Дуб червоний 18,90 0,47 15,90 2,50 0,40  0,10  

Дуб звичайний 579,37 14,48 438,23 66,10 53,38  21,66  

Бук лісовий 14,10 0,35 14,10      

Граб звичайний 277,08 6,92 197,70  11,60 14,50 51,58 1,70 

Ясен звичайний 144,20 3,60 143,00 0,40 0,50 0,30   

Клен гостролистий 11,10 0,28 5,80 0,30  0,20 2,40 2,40 

Клен сріблястий 2,20 0,05 0,80 1,40     

Явір 2,40 0,06 1,60    0,80  

Клен ясенелистий 2,50 0,06 0,70    0,90 0,90 

Берест 3,00 0,07 3,00      

В'яз дрібнолистий 0,30 0,01 0,30      

Акація біла 11,50 0,29 4,60 0,70 3,10  2,50 0,60 

Гледичія звичайна 0,50 0,01 0,10    0,40  

Береза повисла 57,40 1,43 13,20 41,40    2,80 

Осика 12,50 0,31 1,10 11,40     

Вільха чорна 271,20 6,77 248,70 17,00   5,50  

Липа дрібнолиста 53,20 1,33 52,60  0,60    

Тополя біла 1,80 0,04 0,30 1,50     

Тополя чорна 0,40 0,01 - 0,40     

Верба біла 10,40 0,26 5,60 4,40   0,40  

Бархат амурський 2,30 0,06 1,20    1,10  

Гіркокаштан звичайний 1,50 0,04 0,30     1,20 

Горіх сірий 0,90 0,02 0,50    0,40  

Горіх чорний 0,40 0,01 -    0,40  

Черемха звичайна 0,10 0,002 - 0,10     

Яблуня лісова 11,60 0,29 10,20  1,40    

Верба козяча 35,60 0,89 35,60      

Таволга зарубчаста 0,50 0,01 - 0,50     

Всього по НПП 4004,92 100,0 1681,53 2134,57 71,08 15,0 93,14 9,60 

 

1.3. Обсяги та характер виконаних проектних та вишукувальних 

робіт 

Проектні роботи виконувались за наступним планом: 

1. Збір матеріалів та визначення ступеню вивченості території НПП. 

2. Обробка даних. Створення інформаційної бази для складання 

картографічного матеріалу. Підготовка картографічної основи. 

3. Створення тематичних карт (землекористування, категорій земель, 

ландшафтів, ПЗФ, рослинності, історико-культурних об’єктів тощо). 

4. Функціональне зонування НПП та складання відповідної карти. 

5. Визначення обсягів, напрямків і територіального розподілу 

організаційних робіт в межах НПП (організація наукових досліджень, 

рекреаційної діяльності, управління діяльністю НПП та ін.). 
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6. Визначення організаційної структури НПП, складу та кількості 

персоналу, відділів (державної охорони, науково-дослідний, рекреаційний, 

еколого-освітній, адміністративно-господарський тощо). 

Збір фондових матеріалів проходив при допомозі Українського 

державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (ВО 

«Укрдержліспроект») з використанням польових обстежень, а також робіт, 

що були виконані на території НПП «Голосіївський» під час проектування 

регіонального ландшафтного парку «Голосіїв» (2007 р., не був прийнятий) та 

проекту створення НПП «Голосіїв» (2001 р.). 

Під час роботи використовувались методичні матеріали: проекту 

«Розробка методичних рекомендацій щодо складу Проектів організації 

території та охорони природних комплексів природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних природних парків та регіональних 

ландшафтних парків», виконаного Центром екологічного моніторингу 

України згідно договору з Мінприроди України № 1/1040/26 від 05.05.04; 

«Как создать план управления национального парка. Практические 

рекомендации. Ю. А. Буйволов. Москва. Издательство Центра охраны дикой 

природы. 2002» та ін. 

Алгоритм створення картографічних матеріалів. 

Для створення картографічних матеріалів, необхідних для подання 

звіту, було використано кілька джерел. В якості топографічної основи обрано 

цифрову топографічну карту Голосіївського району у масштабі 1:10 000, що 

містить наступні шари: 

- спортивні споруди 

- релігійні споруди 

- станції метро 

- виходи із метро 

- шар локалізації адрес 

- лінійні водні об’єкти 

- сегменти вулиць 

- головні вулиці 

- залізничні шляхи 

- лінії метро 

- межі Києва 

- межі районів 

- площадні водні об’єкти 

- мости 

- квартали населених пунктів 

- будівлі 
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- рослинність 

- кладовища 

- залізничні платформи 

В якості базової проекції було обрано проекцію Меркатора для 36-ї 

зони на базі сфероїда WGS_1984 (WGS_1984_UTM_Zone_36N). Після 

виконання всіх необхідних перетворень і упорядкування шарів, проведення 

попередньої оцінки якості топографічної основи її було затверджено за 

основу роботи. 

Частину зазначених робіт було здійснено Центром екологічного 

моніторингу України в рамках проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «Голосіїв», який був призупинений у зв’язку із 

рішенням про створення Національного природного парку «Голосіївський». 

На планшетах було відмічено території, що входили до складу 

РЛП «Голосіїв». Кожен контур був розбитий на квартали і виділи, що стали 

основними одиницями для підрахунку площ та мінімальними величинами 

оперування у базі даних. На даному етапі було співставлено території РЛП 

«Голосіїв» та НПП «Голосіївський» і окреслено межі НПП. 

При створенні карт функціонального зонування, категорій земель, 

основних землекористувачів та ін. було використано матеріали 

ВО «Укрдержліспроект», що були надані на двадцяти п’яти планшетах, а 

також у вигляді відповідної бази даних до них у форматі Microsoft Excel.  

Робота по створенню картографічних матеріалів велась у програмному 

забезпеченні від фірми ESRI, за допомогою програм ARC VIEW 3.2, ARC 

GIS 8.X та ARC INFO 9. 

 

Таблиця 1.4. Базові територіальні елементи розробки Проекту 

організації території НПП 
Назви лісництв, 

виробничих дільниць, 

землекористувачів та 

землевласників 

Загальна 

площа, га 

Кількість 

планшетів, 

шт. 

Кількість 

кварталів, 

шт. 

Середня 

площа 

кварталу, 

га 

Кількість 

виділів, 

шт. 

Середня 

площа 

виділу, га 

Кількість 

окремих 

контурів, 

шт.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комунальне підприємство 

«Лісопаркове господарство 

«Конча-Заспа» (ЛПГ) 

Київського комунального 

об’єднання зеленого 

будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» 

4285,5 21 110 39,06 2434 1,76 23 

Голосїївське лісництво 

(складова КП ЛПГ «Конча-

Заспа») 

826,93 6 29 28,9    

Конча-Заспівське та Дачне 

лісництва (складові КП 

ЛПГ «Конча-Заспа») 

3458,57 15 81 42,7    
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Інститут зоології ім. І. 

Шмальгаузена 

Національної академії наук 

України 

90,28 1 4 24,07 59 1,63 1 

Державне комунальне 

підприємство по 

утриманню зелених 

насаджень Голосіївського 

району 

134,74 2 2 67,37 122 1,10 2 

Національний університет 

біоресурсів та 

природокористування 

15,0 1 1 15 - - - 

 

Планшети були відскановані та розділені на дві умовні групи – 

найскладніші було векторизовано у напівавтоматичному режимі у лінійні 

шейп-файли, які потім, пройшовши коректуру, було перетворено на 

полігональні об’єкти із створенням топології; простіші цифрувались у 

ручному режимі з подальшою побудовою топології. 

Далі, для забезпечення під’єднання бази даних, всім виділам у 

внутрішній атрибутивній таблиці було присвоєно кодові значення, що мали 

абсолютно відповідати таким у базі даних. Після цього база даних, 

попередньо конвертована у формат Microsoft Access, могла бути імпортована 

і приєднана до атрибутивних таблиць виділів із збереженням повної 

інформації. 

Наступним кроком була прив’язка окремих планшетів, що були кожен 

у своїй умовній системі координат, до єдиної топографічної основи і 

коректура їх конфігурацій у відповідності одне з одним та з топоосновою. 

Таким чином було отримано на топографічній основі додаткові шари (межі 

території, квартальна сітка). Обираючи із бази даних відповідне поле та 

спосіб картографічного зображення, задавши умовні знаки, ми, таким чином, 

змогли отримати наступні карти: 

- категорії земель; 

- рослинності (переважаючі деревні породи, основні породи з 

врахуванням вікового складу, насадження штучного походження та 

незімкнуті лісові культури); 

- класів пожежної небезпеки земельних ділянок; 

- об’єктів ПЗФ; 

- характеру забудови. 

Використовуючи накладання цих шарів, а також, крім того, 

враховуючи існуючі рекреаційні зони та відповідний попит населення, 

дорожньо-транспортний фактор, ландшафтну характеристику території, 

межування із об’єктами історико-культурного та природно-заповідного 

фонду, наявність червонокнижних та рідкісних видів рослин і тварин - було 

створено карту функціонального зонування території НПП «Голосіївський». 
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Завдяки використанню обраних програмних продуктів, що в 

останньому поколінні мають можливість створення складної внутрішньої 

бази даних у Microsoft Access, ми, таким чином, можемо значно виграти у 

продуктивності роботи, якості обробки інформації та подання її у 

максимально можливій кількості сумісних форматів. Ще однією перевагою 

використання геоінформаційних технологій є можливість картометричного 

обчислення площ у автоматичному режимі з метою співставлення їх із 

наданими та подальшого узгодження. Крім того можливе створення і ведення 

незалежної бази даних, яку при необхідності можна без перешкод 

імпортувати до географічної бази даних, розширивши таким чином її 

атрибутивну частину. 

У подальшому рекомендується створити зручну та інтуїтивно 

зрозумілу структуру географічної бази даних проекту, яка була б пов’язана із 

картографічними матеріалами, за допомогою більш складних зв’язків і, у 

вигляді запитів та звітів, могла б надавати необхідну інформацію по 

складових частинах НПП «Голосіївський» та полегшити прийняття 

управлінських рішень. 
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Розділ 2. Природні умови та ресурси 

 

Національний природний парк «Голосіївський» розташований в межах 

Київської височинної області Дністровсько-Дніпровської лісостепової 

провінції та Північно-Придніпровської терасової низовинної області 

Лівобережно-Дніпровської провінції лісостепової зони. На природні умови 

парку відчувається також вплив фізико-географічних особливостей області 

Київського Полісся зони мішаних лісів, межа якої проходить дещо 

північніше через місто Київ. Через територію Парку по долині Дніпра 

проходить межа між Придніпровською височиною та Придніпровською 

низовиною. 

2.1. Геологія 

Парк знаходиться на східному схилі Українського кристалічного щита. 

Кристалічний фундамент має глибину залягання в межах 320350 м і 

розчленований на окремі блоки, які навіть у сучасний час зазнають 

повільного підняття із різною швидкістю, близько 12 мм/рік. Межі таких 

блоків – розломи – складені менш щільними породами, крізь які відбувається 

випромінювання аномально сильних потоків внутрішньої земної енергії. 

Поверхня Українського кристалічного щита вкрита менш щільними 

породами, які є наслідком природного руйнування більш щільних порід під 

впливом різних гідрологічних, погодних, геологічних та фізико-хімічних 

умов і різних природних процесів далекого минулого. 

Товща осадових порід, що залягають на кристалічному фундаменті, 

представлена відкладами палеозойського, мезозойського та кайнозойського 

періодів. 

У палеозойську геологічну еру на території Парк панував суходіл, а на 

схід простягалися простори давніх морських басейнів. Поверхня кристалічної 

основи має ступінчастий ухил у бік північного сходу, до Придніпровської 

низовини, де занурюється на глибину у кілька кілометрів. Наразі, зростає 

потужність осадового покриву, що тривалий час формувався на дні 

мілководних морських басейнів, адже тектонічні опускання земної поверхні 

зумовлюють проникнення сюди морських акваторій. У межах Парку цей 

покрив багатошаровий, тут поширені морські і континентальні відклади, 

формування яких відбувалося упродовж мезозойської та кайнозойської ери. 

Різновікові осадові породи – піски, пісковики, глини, мергелі та інші 

літологічні відміни – мають виразні ознаки чергування, а це важлива 

передумова існування глибоких водоносних горизонтів. Окрім підземних вод 

осадова товща містить також інші корисні копалини, переважно будівельні 
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матеріали – чисті скляні піски, жирні цегельні глини, є буре вугілля, 

трапляються знахідки бурштину. 

Пермські, тріасові, юрські та крейдяні відклади залягають нижче 

базису ерозії. Вище рівня Дніпра спостерігаються такі відклади: бучацькі 

піски, київський мергель, харківські зелені піски, полтавські білі піски, 

каоліновий пісковик, ряба глина, бура глина, прісноводний суглинок, 

підморенні піски, морена, водно-льодовикові піски, алювіальні піски та 

лесові відклади. 

Рівень київського мергелю визначає нижню межу горизонтів підземних 

вод, що виходять на поверхню. Знаменита київська глина має цікавий 

блакитнуватий відтінок, часто її так і називають – «блакитна глина». 

Це найнижчі із рельєфоутворюючих відкладів Києва, усі інші лежать 

нижче земної поверхні. Київська глина над рівнем моря сягає рівня 85 – 110 

м. Бачити її можна у найнижчих частинах схилів – саме там, де з них 

витікають джерела. 

Медиками встановлено цілющі властивості хімічного складу мергелів 

та запропоновано справжню систему лікування за допомогою відкладів 

київського горизонту. 

Глинисті мергелі широко використовують як будівельну сировину для 

виробництва цегли.  

За останній геологічний період – антропогеновий – територія зазнавала 

неодноразового впливу льодовиків. Ритмічний розвиток природних умов, 

зокрема, клімату, викликав, принаймні, чотириразове значне зледеніння, і 

маси льоду досягали широти Києва. Поступовий рух льодовикового покриву 

призводив до появи перед фронтом найпотужнішого (дніпровського) 

льодовика значних мас уламків гірських порід (від найдрібнішого піску до 

велетенських брил), а під час танення і деградації льодовика чохол осадових 

новоутворень, перемиваючись талими водами, вкрив значні території 

сучасного Києва. Такі події знайшли своє відображення у значній розмаїтості 

молодих осадових відкладів.  

Водно-льодовикові піски та супіски відслонюються у ярах поблизу 

с. Пирогів.  

Свій важливий внесок у формування строкатості геологічної будови у 

цей час вносила також активна геологічна дія дніпровської течії, численних 

приток Славутича, на міжріччях формувалися пухкі, пористі, пальово-жовті 

глини – леси і лесовидні суглинки, що ставали із часом материнською 

породою для українського чорнозему. 

Леси та лесовидні суглинки відслонюються у верхній частині схилів, у 

ярах в Голосіївському лісі.  



25 

 

Потужність лесової товщі складає майже 15 м. Зокрема, лесовидні 

суглинки жовто-палевого кольору характеризуються пилуватою структурою. 

З давніх часів і до цього часу вони використовуються як сировина для 

виробництва цегли. 

Алювіальні та озерно-алювіальні відклади другої та першої 

надзаплавних терас Дніпра представлені піщаними та піщано-суглинистими 

відкладами.  

Перша надзаплавна тераса Дніпра, що простягається від Чапаївки через 

Кончу-Заспу, Плюти до Українки, складена переважно пісками.  

Ряд сучасних антропогенових відкладів складають в основному 

алювіальні піски, глинисті піски, супіски, суглинки заплави Дніпра, Либіді, 

потічків, струмків та балок у заплаві Дніпра. Товща алювію складає 2030 м.  

До сучасних четвертинних відкладів відносяться також еолові 

(переважно піски заплав і перших надзаплавних терас), елювіальні, 

делювіальні, пролювіальні (конуси виносів ярів), зсувні та техногенні ґрунти. 

2.2. Геоморфологія 

Загальні риси рельєфу пов'язані з розташуванням території Парку 

неподалік від місця сполучення трьох різних орографічних областей: 

Поліської (Прип’ятської) та Придніпровської низовин, а також 

Придніпровської височини. 

Центральна, південна та південно-західна частини Києва розташовані у 

межах Придніпровської пластової височини (170 – 197 м), слабкопохиленої 

до заходу, поверхня якої складається з порід лесової формації. Найвищі місця 

вказують на позначки від 170 – 175 м до 190 – 198 м.  

Вододільні масиви являють собою незначні за площею ізольовані 

останці рівнини. Із віддаленням від Дніпра до заходу розчленування поверхні 

зменшується, збільшується площа плоских слабкорозчленованих ділянок 

рівнин. 

Найбільш підвищені ділянки масиву Голосіївський контурно 

відповідають підвищеним тектонічним структурам  Лисогірсько-

Корчуватському та Пирогівському підняттям і мають абсолютні відмітки до 

185–190 м. 

Північна частина Парку знаходиться переважно в межах 

Придніпровської височини й охоплює лесову рівнину, розчленовану на 

окремі ланцюги височин. 

Ці височини розчленовані мережею долин та балок. Переважаючим 

типом морфоструктури придолинних схилів є ерозійно-акумулятивний тип. 

Внаслідок ерозійних процесів у багатьох місцях виходять на поверхню 
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водоносні горизонти, що пов'язані з бурими та строкатими глинами. 

Дренованими є також води нижньої частини товщ пісків харківського ярусу.  

Підземні води із харківських пісків «просочуються» у вигляді джерел 

на схилі долини р. Дніпро, особливо там, де вони порізані ярами та балками. 

Часто – це єдиний «постачальник» води для балок (Голосіївська). 

Перша надзаплавна (піщана) тераса (борова тераса) р. Дніпро, що 

займає південну частину Парку, простягається від Чапаївки і далі через 

Кончу-Заспу. Вона піднімається над заплавою на висоту 610 м. ЇЇ ширина 

складає 23 км, а місцями  45 км. Поверхня тераси пологогорбиста, 

місцями бугриста. Дуже поширеним елементом рельєфу є піщані горби, 

гриви та дюни, які чергуються з котловинами видування та давніми 

долинами.  

Корінні схили Дніпра круто піднімаються над першою надзаплавною 

терасою в районі Пирогово і далі на південь на висоту 6070 м. У районі 

Чапаіївки заболочена заплава р. Віта змикається із заплавою Дніпра. 

Яружно-балкові форми розвинуті в районі урочища Голосієво, але, 

внаслідок значної залісеності цих територій, вони не прогресують.  

Наявність значної кількості геоморфологічних форм з критичними 

ухилами поверхонь у поєднанні з особливостями їх геологічної будови 

зумовлює зсувні процеси. Зсуви розвивалися переважно вздовж правих 

схилів долин невеликих приток Дніпра, а також на схилах геоморфологічних 

утворень ерозійного походження. 

Поряд з природним розвитком ерозійних процесів на території, 

зокрема, у Корчуватському та Пирогівському кар'єрах спостерігаються 

процеси лінійного розмиву. 

Процеси площинної ерозії у межах Києва часто активізуються, 

головним чином, опісля злив літньої пори. Їхньому розвиткові у окремих 

районах Парку та прилеглих до нього ділянках сприяє господарське освоєння 

схилових поверхонь, що використовуються під городи, коли знищується 

дерновий покрив схилів. 

2.3. Клімат 

Парк розташований в області помірно-континентального клімату з 

мікрокліматичним впливом великого індустріального міста.  

Погода у зимовий період визначається сибірським антициклоном 

(превалюють холодні і сухі вітри південно-східних та східних напрямків), а 

влітку  Азорським максимумом (переважають вітри північно-західні та 

західні з насиченим вологою повітрям).  
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Одним з найважливіших кліматоутворюючих факторів є сонячна 

радіація. Її дія визначається кількістю калорій, яку одержує одиниця поверхні 

за одиницю часу (кал або ккал/см
2 
за хвилину).  

Сезонний, місячний та денний розподіл сонячної радіації 

характеризується значною нерівномірністю. Так при сумарному річному 

значенні сонячної радіації 100 ккал/см
2
, добові суми влітку досягають 800 

кал/см
2
, а взимку лише 50 кал/см

2
. У літні місяці сума розсіяної радіації 

досягає 9 ккал/см
2
, в окремі дні – тільки 0,5 ккал/см

2
. Бувають хмарні зимові 

дні, коли кожний квадратний сантиметр горизонтальної поверхні одержує у 

вигляді короткохвильової видимої сумарної радіації (суми прямої і розсіяної) 

усього 8 кал. Влітку можуть спостерігатись дні, коли ця сума у сто разів 

більша (до 765 кал/ см
2
 день). Це пояснюється тим, що літні дні удвічі довші 

(17 годин) від зимових,та й висота Сонця опівдні у червні велика – понад 60 

град (у грудні вона усього 16 – 17 град). 

Сумарна річна кількість годин сонячного сіяння складає по Парку 1700 

годин. Максимуми спостерігаються у липні (260 годин), а у грудні цей 

показник складає лише 28 годин. 

За багаторічними спостереженнями (метеостанція «Київ») 

середньорічна температура становить + 7,2º С Середньорічне значення 

температури найтеплішого місяця  липня складає  + 19,5ºС, а 

найхолоднішого місяця  січня  5,8°С. Коливання середніх липневих 

температур незначне (від + 17,5º до + 23ºС), а середньорічних температур 

січня  навпаки дуже значне (від  0,2º до  14,5ºС). 

Абсолютний температурний максимум по Парку складає + 40ºС, 

абсолютний мінімум  34°С. 

Середні добові температури повітря у Києві понад 5С спостерігаються 

в середньому з 5.04 по 28.10. Середні добові температури понад 10°С 

трапляються з 25.04 по 5.10, а понад 15°С  з 15.05 по 7. 09 (інколи з 16.04 по 

3.10); це найтепліша пора року.  

За середньорічною кількістю опадів (600 мм) Парк відноситься до 

територій достатнього зволоження. У віковому ході опадів їх середні річні 

значення коливаються в межах 400900 мм. Сезонний максимум опадів 

припадає на літній період, а мінімум на зиму Середня кількість днів з 

опадами складає  160. Середня тривалість снігового покриву в районі Парку 

становить 105 днів. Коливання цього показника дуже значне  40160 днів. 

Мікроклімат парку пов'язаний як з його природними особливостями, 

так і з розташуванням у межах мегаполісу. Зокрема, встановлені суттєві 

розходження у добовому ході температур у місцях суцільної забудови та 

неурбанізованих урочищах. У міських кварталах температура вдень при 
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ясній погоді на 23°С вище, аніж в урочищах, а у вечірні години ця різниця 

може складати 68°С; взимку ці розходження зменшуються. Для клімату 

території типовими є різкі зміни погоди і пов’язані з ними надзвичайні 

метеорологічні явища. Зливи, характерні для теплого сезону, інколи бувають 

буквально катастрофічними (1839, 1848, 1865, 1905, 1931, 1932, 1936, 1946, 

1955, 1962 і пізніші). 

Великої шкоди завдають інколи й ураганні вітри, бувають і посухи, 

шкідливі для рослинності, в окремі роки озимі зазнають втрат через жорстокі 

морози, а іноді – через відлиги серед зими. 

2.4. Гідрографія 

Гідрографічна сітка території Парку включає в себе річку Віта, струмки 

Китаївський, Голосіївський (Дідорівський), Горіхуватський із каскадами 

ставків, озеро Шапарня. 

Територія дренується численними тимчасовими водотоками, що мають 

активну течію лише під час сніготанення та літньо-осінніх зливових дощів. 

Визначальний водорегулюючий вплив має р. Дніпро. Характерною 

рисою Дніпра у районі, що прилягає до Парку, є мандрування його русла в 

широкій заплаві з притаманною цій ділянці добре розвиненою заплавною 

багаторукавністю. 

Поміж інших водотоків значним об'єктом є річка Віта. 

Частина Парку знаходиться у басейні р. Віта. Початок цей водотік бере 

за 2 км на північний захід від с. Підгірці і впадає у Дніпро у районі с. 

Чапаєвка. 

Загальне падіння Віти найменше серед усіх малих водотоків Києва і 

становить лише 2,3 м. Це пояснюються тим, що річка протікає у низькій 

заплаві Дніпра і, враховуючи її положення при високих водопіллях (1958, 

1970р.р.), у ній може спостерігатися навіть протитечія. 

Довжина Віти становить 13,9 км, її ширина коливається від 5 до 25 м, а 

глибина становить від 0,1 м біля витоку до 1,3 м у середній і нижній ділянках 

річки, швидкість течії незначна протягом року (унаслідок малих ухилів) і 

коливається від 0,01 – 0,1 м/с в межень, до 0,3 – 0,4 м/с під час водопілля. 

Дещо інша картина щодо швидкісного режиму спостерігається на притоках 

Віти. Через значні ухили (усі притоки стікають із Київського плато і мають 

падіння 9,29,9 м) швидкість течії у межень на них дещо більша, ніж на 

головній, а під час водопілля вона може зростати до 0,8 м/с. 

Долина річки захоплює північну частину лісових масивів урочища 

Лісники.  

Рівень ґрунтових вод, на території, що дренуються річкою, коливається 

в межах 520 м.  
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У південно-західній частині Парку спостерігається вихід ґрунтових вод 

на поверхню. 

2.5.Ґрунти 

Ґрунтовий покрив на території Парку досить строкатий. На частині 

території ґрунти зазнали значних перетворень інтенсивною діяльністю 

людини, ділянки відносно непорушеного ґрунтового покриву збереглися 

лише у лісопарковій зоні.  

На території Парку немає значних відмін у стані чинників 

ґрунтоутворення, спричинених кліматичними причинами. Проте, для 

ґрунтоутворення є важливими характер осадових порід, що складають 

поверхню, рельєф поверхні, характер рослинності. 

Близьке розташування території парку від межі трьох природних 

регіонів – Поліської низовини (переважання давніх водно-льодовикових 

пісків, перемитих талими водами зледенінь), окраїни Придніпровської 

височини (поширення з поверхні пухких суглинків – лесів) та 

Придніпровської низовини (вона успадкована тут широкою долиною Дніпра, 

складеною із поверхні переважно річковими пісками, суглинками та 

глинами) – зумовило існування трьох груп ґрунтового покриву з багатьма 

їхніми відмінами. 

На більшій частині території Парку ґрунти сформувалися в умовах 

позитивного балансу вологи на лесових та лесовидних суглинках, що містять 

значну кількість карбонатного кальцію, а також  на піщаних борових 

терасах. 

Дерново-підзолисті ґрунти поширені в південній частині Парку (Конча-

Заспівське та Дачне лісництва) на першій надзаплавній терасі Дніпра під 

сосновими і сосново-дубовими лісами. На піщаних горбах зустрічаються 

приховано-підзолисті ґрунти. 

У Голосіївському лісі (північна частина Парку), на підвищених 

ділянках плато та у верхніх частинах схилів балок на лесових відкладах під 

пологом дубово-грабових лісів переважають сірі лісові та світло-сірі лісові 

ґрунти. Перші покривають вододільні простори. Ці ґрунти містять незначну 

кількість гумусу (1,52,5%), глибина гумусного горизонту не перевищує 

3238 см, добре виражений ілювіальний горизонт, глибоке залягання лінії 

скипання (130160 см), мають кислу реакцію, невеликі запаси поживних 

речовин. Світло-сірі лісові ґрунти формувалися у місцях з слабо розвинутим 

трав'яним покривом. Вони характеризуються меншою потужністю 

гумусового горизонту (2022 см), наявністю суцільного елювіального шару, 

великою щільністю ілювіального горизонту. Ці дві групи ґрунтів об'єднують 

в одну агровиробничу групу. Вони є цілком придатними для плодово-ягідних 
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насаджень, а при додатковому внесенні мінеральних та органічних добрив  і 

для вирощування злакових та технічних культур. 

У районі Чапаївки зустрічаються незадерновані піски, що зазнають 

дефляції та потребують заліснення.  

У заплавах річок поширені дернові ґрунти, а також зустрічаються 

лучні. Дернові ґрунти переважають на прируслових частинах заплав, лучні  

на центральних та, частково, притерасних. Механічний склад дернових 

ґрунтів є переважно піщаним і глинисто-піщаним, вміст гумусу  13%.  

Лучні ґрунти сформовані на суглинковій основі і за вмістом гумусу 

(36%) перевищують дернові. Господарське використання дернових та 

лучних ґрунтів, як правило, обмежується сінокосами та пасовищами. 

Лучно-чорноземні ґрунти зустрічаються в озероподібних зниженнях. Ці 

ґрунти вирізняються значним вмістом гумусу (36%) і цілком придатні для 

ефективного сільськогосподарського використання. 

2.6. Флора та рослинність Парку 

2.6.1. Видове та ценотичне різноманіття та його збереження 

Загальний характер рослинності парку обумовлений специфікою 

фізико-географічних умов цієї території  розташуванням її на межі лісової 

та лісостепової зон, як на Київському лесовому плато, так і в долині р. 

Дніпро. Тому в рослинному покриві парку можна виділити дві частини  

північну та південну. 

Північна частина, розташована на Київському лесовому плато, 

характеризується розсіченим долинно-балковим та яружним рельєфом. У 

ґрунтовому покриві переважають сірі лісові ґрунти, невелику площу 

займають дерново-підзолисті, дернові та лучно-болотні. 

Ландшафт цієї частини включає платоподібні ділянки, схили ярів та 

балок, міжсхилові зниження, подекуди з комплексами ставків, створених на 

місці невеликих загачених водотоків. Ця частина складається із ряду 

відокремлених ділянок, раніше зайнятих переважно дубовими лісами. Нині, 

внаслідок експансії грабу, велику площу займають дубово-грабові та їх 

похідні грабові ліси з участю центральноєвропейських видів в деревному та 

трав'яному покриві. Залишилось досить багато чистих дубових ділянок. 

Невелику площу займають осикові і вільхові ліси, є культури дуба, сосни, 

деяких інших видів. 

Дубово-грабові ліси представлені низкою угруповань, серед яких 

переважають підмаренникові (з підмаренником запашним), зірочникові, 

волосистоосокові, яглицеві. У місцях, які більше страждають від впливу 

рекреації, поширені зеленчукові та копитнякові угруповання, а на схилах – 

діброво тонконогові та рідкотравні. Спостерігається вкорінення в природні 
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ценози бур'янових видів та рослин-інтродуцентів. У дубово-грабових та 

грабових лісах цієї частини парку добре виявлена синузія весняних 

ефемероїдів з переважанням анемони жовтецевої, рясту ущільненого, рясту 

порожнистого, пшінки весняної, зрідка  зубниці бульбистої та залозистої. У 

лісах цієї частини парку знайшли розповсюдження деякі рідкісні види, 

щільність популяцій яких, в зв'язку із впливом людини, зменшується. 

Південну частину парку складає масив, що простягається смугою 

вздовж заплави Дніпра в напрямку на південний схід. Північну частину тут 

займає урочище Лісники, де на площі 1110,2 га створений ботанічний 

заказник загальнодержавного значення. На підвищених ділянках, які 

знаходяться на боровій терасі Дніпра, переважають соснові ліси  

наземнокуничникові, чебрецеві та лишайникові в комплексі із дубово-

сосновими лісами у зниженнях – орляковими та конвалієвими. На знижених 

вирівняних ділянках більше розповсюдження знайшли листяні ліси з 

переважанням в деревостані дуба, ясена, клена гостролистого і осики. 

Найбільш типовими тут є дубові ліси з кленом та ясеном. Навесні тут добре 

виявлені угруповання з переважанням у трав'яному ярусі левурди (цибулі 

ведмежої), занесеної до Червоної книги України. Ці угруповання занесені до 

Зеленої книги України. Найбільш знижені ділянки в заказнику займають сирі 

вільхові ліси (кропивні, ожинові) та вільхові болота з осокою 

гостроподібною. На оз. Шапарня водна рослинність має у своєму складі 

рідкісне угруповання водяної папороті  сальвінії плаваючої. До складу 

парку не увійшла південна частина ур. Лісники, розташована на землях, які 

знаходяться за межами підпорядкованих Києву земель. Це слід врахувати при 

подальшому розвитку Парку. Для однокілометрової смуги навколо цінного у 

природному відношенні урочища Лісники необхідно розробити особливий 

захисний режим, насамперед, із забороною меліоративних робіт та 

будівництва у цій смузі. 

На південний схід від ур. Лісники на боровій терасі Дніпра 

простягаються ліси, які займають більше половини площі парку. Тут 

рослинність має в основному характер, подібний до підвищеної частини ур. 

Лісники. Рельєф горбистий, ґрунти дерново-підзолисті. На підвищених 

елементах рельєфу переважають соснові ліси  злакові, зеленомохові, 

чебрецеві  з елементами лишайникових лісів. На схилах і у міжгрядових 

зниженнях переважають дубово-соснові ліси – орлякові та конвалієві. Цей 

масив характеризується наявністю південних видів, властивих лісостеповій 

зоні, таких як вишня степова, сон чорніючий. З рідкісних видів тут наявні 

також вовчі ягоди пахучі, лілія лісова, любка дволиста. В крайній південній 

частині в р-ні с. Козин відмічені невеликі ділянки цінних деревостанів старої 
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сосни віком 200-300 років. Загалом рослинність території Парку 

характеризується значною ценотичною різноманітністю та флористичним 

багатством. Переважає лісова рослинність – дубово-грабові та грабові ліси у 

північній частині парку, соснові та дубово-cоснові у південній, знайшли 

розповсюдження лучна, болотна, водна і степова рослинність. У складі 

рослинності є ряд рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України: 

 листяні ліси з переважанням дуба і у трав’яному покриві – левурди 

(цибулі ведмежої); 

 фрагменти степових угруповань із ковилою волосистою; 

 водні угруповання сальвінії плаваючої, латаття білого. 

Флора парку є типовою для північної частини лісостепового 

Придніпров'я. За ценотичною приуроченістю переважають види лісові, 

узлісні, лучні, рудеральні. Менш чисельними є групи степових, сегетальних, 

водних і болотних видів.  

Найбагатшою є лісова група видів. Це пояснюється дуже високим 

різноманіттям лісів на даній території (основні з них: соснові, дубово-

соснові, дубові, грабово-дубові, вільхові, осокорові) і великою загальною 

площею лісів. Найбільш константними видами (тобто такими, що 

зустрічаються в найбільшій кількості ділянок) в соснових і дубово-соснових 

лісах цієї території серед трав’янистих рослин є куничник наземний, конвалія 

травнева, смовдь оленяча, осока пальчаста, купина запашна, чистотіл, 

буквиця лікарська, суниці лісові, розхідник плющоподібний, ожина, малина, 

перестріч гайовий. У сухих соснових лісах  костриця овеча, келерія сиза, 

келерія піщана, куничник наземний, нечуй-вітер волохатий, щавель 

горобиний, гвоздика несправжньорозчепірена, верес, чебрець повзучий. У 

темних широколистяних лісах переважають наступні деревинні породи: граб 

звичайний, дуб звичайний, в'яз гірський, липа серцелиста, клен гостролистий, 

серед трав  анемона жовтецева, пшінка весняна, ряст ущільнений, ряст 

проміжний, ряст порожнистий, осока волосиста, яглиця звичайна, зірочник 

ланцетоподібний, підмаренник запашний, копитняк європейський, зеленчук 

жовтий, купина багатолиста, зірочки жовті, зірочки маленькі, медунка темна, 

ліщина, фіалка дивна, фіалка Рейхенбаха, фіалка запашна. Флористичне ядро 

вільхових лісів складають осока гостровидна, жовтець повзучий, щучник 

дернистий, вербозілля звичайне, яглиця звичайна, гравілат річковий, 

кінський часник черешковий, осокорових  ожина сиза, хміль, розхідник 

плющолистий, гравілат міський. 

Хоча цю територію відносять до лісостепової зони, тут частіше, ніж на 

більшій частині Лісостепу України зустрічаються види лісової зони, які в 

південному напрямку стають рідкісними. Наприклад, звичайним, нерідко 
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основним лісовим видом є веснівка дволиста. Зустрічаються одинарник 

європейський, хвощ лісовий. Досить багато в лісах папоротей. Найчастіше 

серед папоротей в широколистяних лісах трапляється щитник шартрський, 

часто - щитник чоловічий. Ці види є звичайними і в дубово-соснових лісах. В 

останніх угрупованнях дуже характерним і місцями домінуючим видом 

папоротей є орляк. Зустрічаються також безщитник жіночий, в заболочених 

місцях – теліптерис болотний. Серед більш рідкісних  голокучник дубовий, 

пухирник ламкий, багаторядник шипуватий, багаторядник Брауна. 

У лісах Парку звичайними є деякі з видів, які тут знаходяться поблизу 

східної границі свого суцільного поширення і при цьому мають дуже високу 

чисельність. Це  граб звичайний, черешня, зубниця залозиста, підлісник 

європейський, серед більш рідкісних видів на східній границі ареалу 

знаходяться вовчі ягоди пахучі, цибуля ведмежа, пролісок звичайний. Є на 

території і види, що знаходяться на північній межі свого поширення. Це – 

степові види (ковила волосиста, гвоздика перетинчаста, чебрець Маршалла). 

На території Парку багато квітуючих видів рослин, що додають 

естетичної привабливості лісовим масивам. Велика їх частина  весняні 

ефемероїди. Це багаторічні трави, які не лише квітують, але й вегетують 

тільки навесні. Вони зростають у темних широколистяних лісах, які є 

переважаючими рослинними угрупованнями в північній частині парку. Ці 

рослини розвиваються у квітні, коли на деревах ще немає листя, а тому 

більше світла доходить до трав'яного ярусу. Це  анемона жовтецева, рясти, 

зубниці бульбиста і залозиста, проліска дволиста, підсніжник звичайний. Ці 

рослини під час цвітіння утворюють у лісі в деяких місцях майже суцільний 

покрив. У цих же місцях навесні цвіте, хоча й не є ефемероїдом, медунка 

темна. Серед видів, що квітують пізніше, можна відмітити конвалію травневу 

(цвіте у травні). У заказнику «Лісники» та прилеглих до нього лісах у квітні і 

травні квітують сон широколистий, сон чорніючий, медуниця вузьколиста, 

трохи пізніше  анемона лісова, в червні цвітуть півники сибірські. Цінними 

у декоративному відношенні є також ряд орхідей  пальчатокорінники м'ясо-

червоний і Фукса, зозулинці, любка дволиста. 

Квітуючі рослини на цій території сильно знищуються людиною. У 

Парку, який розташований серед густо населених територій, охорона 

декоративних рослин має стати одним із основних напрямків роботи парку, 

оскільки на території ці рослини знищуються інтенсивніше, ніж у більшості 

інших місць. Особливу увагу треба приділити охороні сону широколистого у 

соснових і дубово-соснових лісах на піщаній терасі Дніпра, півників 

сибірських у заказнику «Лісники». 



34 

 

Чимало на території Парку є видів, які використовуються як лікарські. 

Це, зокрема, валеріана висока, конвалія травнева, перстач білий.  

Перелік видів судинних рослин, що зростають у Парку наведений у 

таблиці 1.5. (дані інвентаризації). 

 

Таблиця 1.5. Види судинних рослин НПП «Голосіївський» 

№ п/п Латинська назва Українська назва Т ГПР ГЛ Б Л КЗ Д 

 Кількість видів на ділянці 231 167 227 67 235 75 112 

1.  Acer campestre L. Клен польовий . + + . + . . 

2.  Acer negundo L. Клен ясенелистий + + + . + . . 

3.  Acer platanoides L. Клен гостролистий + + + + + . + 

4.  Acer pseudoplatanus L. Клен-явір + . + . . . . 

5.  *Acer saccharinum L. Клен сріблястий . + + . . . + 

6.  Acer tataricum L. Клен татарський + + + + + + . 

7.  
Achillea submillefolium Klok. 

et Krytzka 
Деревій майже звичайний + . . . . . . 

8.  
Achyrophorus maculatus (L.) 

Scop. 
Поросинець плямистий . . . . . . + 

9.  Acorus calamus L. 
Аїр звичайний (лепеха 

звичайна) 
. + . . + . . 

10.  Actaea spicata L. Воронець колосистий + . + . . . . 

11.  Adoxa moschatellina L. Адокса мускусна + + + . + . . 

12.  Aegopodium podagraria L. Яглиця звичайна + + + . + . . 

13.  *Aesculus hippocastanum L. Гіркокаштан звичайний + . . . . . . 

14.  Agrimonia eupatoria L. Парило звичайне . . . . + . . 

15.  Agrostis gigantea Roth Мітлиця велетенська + . . . . . . 

16.  Agrostis stolonifera L. Мітлиця повзуча . . + . . . . 

17.  Agrostis tenuis Sibth. Мітлиця тонка + . + . + + + 

18.  Agrostis vinealis Schreb. Мітлиця виноградникова . . . . . + + 

19.  
*Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle 
Айлант високий . . + . . .  

20.  Ajuga genevensis L. Горлянка женевська . . + . + . . 

21.  Ajuga reptans L. Горлянка повзуча . . . . . + . 

22.  Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожникова . + + . . . . 

23.  
Alliaria petiolata (Bieb.) 

Cavara et Grande 

Кінський часник 

черешковий 
. + + . + . . 

24.  Allium angulosum L. Цибуля гранчаста . . . + . . . 

25.  Allium ursinum L. Цибуля ведмежа, левурда . . + . + . . 

26.  Allium vineale L. Цибуля виноградникова + . + . . . . 

27.  
Alliaria petiolata (Bieb.) 

Cavara et Grande 

Кінський часник 

черешковий 
. + + . + . . 

28.  Allium angulosum L. Цибуля гранчаста . . . + . . . 

29.  
Alliaria petiolata (Bieb.) 

Cavara et Grande 

Кінський часник 

черешковий 
. + + . + . . 

30.  
Alliaria petiolata (Bieb.) 

Cavara et Grande 

Кінський часник 

черешковий 
. + + . + . . 

31.  Allium angulosum L. Цибуля гранчаста . . . + . . . 

32.  Allium ursinum L. Цибуля ведмежа, левурда . . + . + . . 

33.  Allium vineale L. Цибуля виноградникова + . + . . . . 

34.  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Вільха чорна . + + . + . . 

35.  Alopecurus pratensis L. Лисохвіст лучний + . . . . . . 

36.  Ambrosia artemisifolia L Амброзія полинолиста + + . . . . . 

37.  Amorpha fruticosa L. Аморфа кущова . . + . . . + 

38.  Anemone ranunculoides L Анемона жовтецева + + + . + . . 

39.  Anemone sylvestris L. Анемона лiсова . . . . + . . 

40.  Angelica sylvestris L. Дудник лісовий . + + . . . . 

41.  Antennaria dioica (L.) Gaertn. Котячі лапки дводомні . . . . + . + 
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№ п/п Латинська назва Українська назва Т ГПР ГЛ Б Л КЗ Д 

42.  Anthericum ramosum L. Віхалка гілляста . . . . + . + 

43.  
Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm. 
Бугила лісова + . + . . . . 

44.  Anthyllis macrocephala Wend. 
Заяча конюшина 

багатолиста 
+ . . . . . . 

45.  Arctium lappa L. Лопух справжній + . + . . . . 

46.  Arctium tomentosum Mill. Лопух павутинистий + . . . + . . 

47.  Aristolochia clematitis L. Хвилівник звичайний . . . + . . . 

48.  
Arrhenatherum elatius (L.) J. 

et C. Presl 
Райграс високий + . . . . . . 

49.  Artemisia absinthium L. Полин гіркий + . . . . . + 

50.  Artemisia dniproica Klok. Полин дніпровський . . . + . . . 

51.  
Artemisia marschalliana 

Spreng. 
Полин Маршала . . . . . + + 

52.  Artemisia vulgaris L. Полин звичайний + + + . . . . 

53.  Asarum europaeum L. Копитняк європейський . + + . + . . 

54.  Asparagus officinalis L. 
Спаржа, холодок 

лікарський 
. . . . + + + 

55.  Allium vineale L. Цибуля виноградникова + . + . . . . 

56.  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Вільха чорна . + + . + . . 

57.  Alopecurus pratensis L. Лисохвіст лучний + . . . . . . 

58.  Ambrosia artemisifolia L Амброзія полинолиста + + . . . . . 

59.  Amorpha fruticosa L. Аморфа кущова . . + . . . + 

60.  Anemone ranunculoides L Анемона жовтецева + + + . + . . 

61.  Anemone sylvestris L. Анемона лiсова . . . . + . . 

62.  Angelica sylvestris L. Дудник лісовий . + + . . . . 

63.  Antennaria dioica (L.) Gaertn. Котячі лапки дводомні . . . . + . + 

64.  Anthericum ramosum L. Віхалка гілляста . . . . + . + 

65.  
Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm. 
Бугила лісова + . + . . . . 

66.  Anthyllis macrocephala Wend. 
Заяча конюшина 

багатолиста 
+ . . . . . . 

67.  Arctium lappa L. Лопух справжній + . + . . . . 

68.  Arctium tomentosum Mill. Лопух павутинистий + . . . + . . 

69.  Aristolochia clematitis L. Хвилівник звичайний . . . + . . . 

70.  
Arrhenatherum elatius (L.) J. 

et C. Presl 
Райграс високий + . . . . . . 

71.  Artemisia absinthium L. Полин гіркий + . . . . . + 

72.  Artemisia dniproica Klok. Полин дніпровський . . . + . . . 

73.  
Artemisia marschalliana 

Spreng. 
Полин Маршала . . . . . + + 

74.  Artemisia vulgaris L. Полин звичайний + + + . . . . 

75.  Asarum europaeum L. Копитняк європейський . + + . + . . 

76.  Asparagus officinalis L. 
Спаржа, холодок 

лікарський 
. . . . + + + 

77.  Astragalus glycyphyllos L. Астрагал солодколистий + . . . . . . 

78.  
Athyrium filix-femina (L.) 

Roth 
Безщитник жіночий . + + . + . . 

79.  Ballota ruderalis Sw. М’яточник чорний + . . . . . . 

80.  
Batrachium aquatile (L.) 

Dumort. 
Водяний жовтець водний . . + . . . . 

81.  
Batrachium circinatum (Sibth.) 

Fr. 

Водяний жовтець 

шорстколистий 
. . + . . . . 

82.  Berberis vulgaris L. Барбарис звичайний . . . . + + + 

83.  Berteroa incana (L.) DC. Гикавка сіра . . + . . + . 

84.  Betonica officinalis L. Буквиця лікарська . . . + + . + 

85.  Betula pendula Roth. Береза повисла + . + . + + + 

86.  Bidens cernua L. Череда поникла . + . . . . . 

87.  Bidens frondosa L. Череда листяна + + . . . . . 

88.  Bidens tripartita L. Череда трироздільна . . . . + . . 
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№ п/п Латинська назва Українська назва Т ГПР ГЛ Б Л КЗ Д 

89.  
Botrychium virginianum (L.) 

Sw. 
Гронянка віргінська . . . . + . . 

90.  
Brachypodium sylvatica 

(Huds.)Beauv. 
Куцоніжка лісова + + . + . . . 

91.  Butomus umbellatus L. Сусак зонтичний . + + . + . . 

92.  
Calamagrostis arundinacea 

(L.)Roth 
Куничник тростиновий . . + . + + + 

93.  
Calamagrostis epigeios 

(L.)Roth 
Куничник наземний + . + . . + + 

94.  
Calamagrostis neglecta 

(Ehrh.)Gaertn., Mey.et Scherb. 
Куничник непомічений . . + . . . . 

95.  
Callitriche cophocarpa 

Sendtner 
Виринниця тупоплідна . . + . . . . 

96.  Calluna vulgaris (L.)Hull Верес звичайний . . . . + . + 

97.  Caltha palustris L. Калюжниця болотна . + + . + . . 

98.  Calystegia sepium (L.)R.Br. Плетуха звичайна . + + . . . . 

99.  Campanula patula L. Дзвоники розлогі + . . . + . . 

100.  Campanula persicifolia L. Дзвоники персиколисті . . + . + + + 

101.  Campanula rapunculoides L. Дзвоники ріпчастовидні . . . + . . . 

102.  Campanula rotundifolia L. Дзвоники круглолисті . . . + + + + 

103.  Cardamine amara L. Жеруха гірка . + + . . . . 

104.  Cardamine dentata Schult. Жеруха зубчаста . . + . . . . 

105.  Cardamine flexuosa With. Жеруха звивиста . . + . . . . 

106.  Cardamine impatiens L. Жеруха недоторкана . . . . + . . 

107.  Cardamine parviflora L. Жеруха дрібноцвіта . . + . . . . 

108.  Carduus crispus L. Будяк кучерявий + . . . . . . 

109.  Carex acuta L. Осока гостра . + . . . . . 

110.  Carex acutiformis Ehrh. Осока гостровидна . . + . . . . 

111.  Carex brizoides L. Осока трясучковидна + . . . . . . 

112.  Carex caryophyllea Latourr. Осока весняна . . . . . + + 

113.  Carex cespitosa L. Осока дерниста . . . . + . . 

114.  Carex colchica J.Gay Осока колхідська . . . + . . . 

115.  Carex contiqua Hoppe Осока колосиста + . . . + . . 

116.  Carex digitata L. Осока пальчаста . . + . + . . 

117.  Carex elata All. Осока пухирчаста . . + . . . . 

118.  Carex elongata L. Осока видовжена . . . . + . . 

119.  Carex ericetorum Poll. Осока вереснянкова . . . . + + + 

120.  Carex hirta L. Осока шершава + . . . . + . 

121.  Carex leporina L. Осока заяча + . . . . . . 

122.  Carex michelii Host Осока Мікелі . . . . + . . 

123.  Carex nigra (L.) Reichard Осока чорна . . . + . . . 

124.  Carex pallescens L. Осока бліда + . . . . . . 

125.  Carex panicea L. Осока просовидна . . . + . . . 

126.  Carex pilosa Scop. Осока волосиста . + + . + . . 

127.  Carex praecox Schreb. Осока рання + . . . . . . 

128.  Carex pseudocyperus L. 
Осока 

несправжньосмикавцева 
. . + . . . . 

129.  Carex remota L. Осока рідковолоса . + . . . . . 

130.  Carex riparia Curt. Осока побережна + + . . + . . 

131.  Carex sylvatica Huds. Осока лісова + + + . + . . 

132.  Carex tomentosa L. Осока повстиста . . . . + . . 

133.  Carex vesicaria L. Осока пухирчаста . + . . . . . 

134.  Carex vulpina L. Осока лисяча + + . . . . . 

135.  Carpinus betulus L. Граб звичайний + + + + + . . 

136.  Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Катаброза водяна . . + . . . . 

137.  *Celtis occidentalis L.  Каркас західний . . + . . . . 

138.  Centaurea borysthenica Grun. Волошка дніпровська . . . . . + . 

139.  Centaurea sumensis Kalen. Волошка сумська . . . . + + + 

140.  Centaurium erythraea Rafn 
Золототисячник звичайний 

(малий) 
. . . + . . . 
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141.  Cerastium holosteoides Fries Роговик ланцетовидний + . . . . . . 

142.  Cerasus avium (L.) Moench Черешня + + + + . . + 

143.  
Cerasus fruticosa (Pall.) 

Woron. 
Вишня степова . . . . + . + 

144.  Ceratophyllum demersum L. Кушир занурений . + + . + . . 

145.  Ceratophyllum submersum L. Кушир підводний . + + . . . . 

146.  Chaerophyllum aromaticum L. Бутень запашний + . . . . . . 

147.  Chaerophyllum temulum L. Бутень п´янкий + + + . + . . 

148.  

Chamaecytisus ruthenicus 

(Fisch. ex Woloszcz.) 

Klaskova 

Зіновать руська, рокитник 

руський 
+ . . . + + + 

149.  
Chamaerion angustifolium (L.) 

Holub 

Хамеріон вузьколистий, 

іван-чай вузьколистий 
. . . + + . . 

150.  Chelidonium majus L. Чистотіл звичайний + + + . + + + 

151.  Chenopodium album L. Лобода біла + . . . . . + 

152.  
Chimaphila umbellata (L.)W. 

Barton 
Зимолюбка зонтична . . . . . . + 

153.  
Chrysosplenium alternifolium 

L. 
Жовтяниця черговолиста . + + . . . . 

154.  Cimicifuga europaea Schipcz. Клопогін європейський . . + . . . . 

155.  Circaea lutetiana L. Цирцея звичайна + + + . + . . 

156.  Cirsium arvense (L.) Scop. Осот польовий (рожевий) + . . . . . . 

157.  Cirsium oleraceum (L.) Scop. Осот городній . + + . . . . 

158.  Clematis recta L. Ломиніс прямий + . + . . . . 

159.  Clinopodium vulgare L. Пахучка звичайна + . . . . . + 

160.  Convallaria majalis L. Конвалія звичайна + + + . + + + 

161.  Convolvulus arvensis L. Березка польова + . . . + . . 

162.  
Coronaria flos-cuculi (L.)A. 

Br. 
Коронарія зозуляча + . . . . . . 

163.  Coronilla varia L. В'язіль барвистий + . . + + . . 

164.  
Corydalis cava (L.) Schweigg. 

et Koerte 
Ряст порожнистий . + + . + . . 

165.  
Corydalis intermedia (L.) 

Merat 
Ряст проміжний + + + . . . . 

166.  Corydalis solida (L.) Clairv. Ряст ущiльнений + + + . + . . 

167.  Corylus avellana L. Ліщина звичайна + . + . + . . 

168.  
Coryneforus canescens (L.) 

Beauv. 
Булавоносець сіруватий . . . . + . . 

169.  Cotinus coggygria Scop. Скумпія звичайна . . + . . . . 

170.  Crataegus curvisepala Lindm. Глід кривочашечковий + . + + + . + 

171.  Crepis biennis L. Скерда дворічна + . . . . . . 

172.  Cruciata glabra (L.)Ehrend. Круцiата гола + . . . . . . 

173.  Cucubalus baccifer L. Дутень ягідний + . + . . . . 

174.  Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Пухирник ламкий + + + . . . . 

175.  Dactylis glomerata L. Грястиця збірна + + + . + . . 

176.  
Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo 

Пальчатокорінник 

м'ясочервоний 
. . . . + . . 

177.  Daphne cneorum L. Вовчі ягоди пахучі . . . . + . . 

178.  Daucus carota L. Морква дика + . . + . . . 

179.  Dentaria bulbifera L. Зубниця бульбиста . + + . + . . 

180.  Dentaria quinquefolia Bieb. Зубниця п’ятилиста . + + . . . . 

181.  
Deschampsia caespitosa 

(L.)Beauv. 
Щучник дернистий + . + + + . . 

182.  Dianthus borbasii Vandas Гвоздика Борбаша . . . + + . + 

183.  
Dianthus pseudosquarrosus 

(Novak) Klok. 

Гвоздика 

несправжньорозчепірена 
. . . . + . . 

184.  Dracocephalum ruyschiana L. Змієголовник Рюйша . . . . + . . 

185.  
Dryopteris carthusiana (Vill.) 

H. P. Fuchs 
Щитник шартрський + + + . + . + 

186.  Dryopteris filix-mas (L.) Щитник чоловічий + + + . + . . 
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Schott 

187.  
Echinochloa crusgalli (L.) 

Beauv. 
Плоскуха звичайна + . . . . . . 

188.  Elatine alsinastrum L. Руслиця мокрична . . + . . . . 

189.  
Eleocharis acicularis (L.) 

Roem. 
Ситняг голчастий . + . . . . . 

190.  
Eleocharis palustris (L.) 

Roem.et Schult. 
Ситняг болотяний . . + . . . . 

191.  Elodea canadensis Michx. Елодея канадська . + + . . . . 

192.  
Elscholzia ciliata (Thunb.) 

Hyl. 
Ельшольція війчаста + . . . . . . 

193.  Elytrigia repens (L.) Nevski Пирій повзучий + + + . + + + 

194.  Epilobium palustre L. Зніт болотний . . + . . . . 

195.  Epilobium roseum Schreb. Зніт рожевий . + . . . . . 

196.  
Epipactis atrorubens 

(Hoffm.ex Bernh.) Schult. 
Коручка темно-червона . . . . . . + 

197.  
Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 
Коручка чемерниковидна . . + . + . . 

198.  Equisetum arvense L. Хвощ польовий + . . . . . . 

199.  Equisetum fluviatile L. Хвощ річковий . . + . . . . 

200.  Equisetum palustre L. Хвощ болотний . . . . + . . 

201.  Equisetum pratense L. Хвощ лучний + . + . . . . 

202.  Equisetum sylvaticum L. Хвощ лісовий . + . . . . . 

203.  
Eremogone saxatilis (L.) 

Ikonn. 
Еремогоне скельна . . . . . + + 

204.  Erigeron canadensis L. Злинка канадська . + + . . + + 

205.  Eryngium campestre L. Миколайчики польові . . . + . . . 

206.  Euonymus europaea L. Бруслина європейська + + + + + . . 

207.  Euonymus verrucosa Scop. Бруслина бородавчата + + + . + . + 

208.  Eupatorium cannabinum L. Сідач конопляний + . . . . . . 

209.  Euphorbia cyparissias L. Молочай кипарисовидний . . . . + + + 

210.  Euphorbia sequierana Neck. Молочай сегієрів . . . . . + + 

211.  Euphorbia virgultosa Klok. Молочай лозовидний . + . . . . . 

212.  Fagus sylvatica L. Бук лісовий . . + . . . . 

213.  Festuca gigantea (L.) Vill. Костриця велетенська + + + + + . . 

214.  
Festuca orientalis (Hack.) V. 

Krecz. et Bobr. 
Костриця східна . + + . . . . 

215.  Festuca ovina L. Костриця овеча . . . + + + + 

216.  Festuca pratensis Huds. Костриця лучна + + . . + . . 

217.  Festuca rubra L. s. str. Костриця червона + . . . + . . 

218.  Ficaria verna Huds. Пшінка весняна + + + . + . . 

219.  
Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim 
Гадючник в’язолистий + + + . + . . 

220.  Filipendula vulgaris Moench 
Гадючник 

шестипелюстковий 
. . . + + . . 

221.  Fragaria vesca L. Суниці лісові . . + . + + + 

222.  Fragaria viridis Duch. Суниці зелені . . . + . . . 

223.  Frangula alnus Mill. Крушина ламка + + + . + + + 

224.  Fraxinus excelsior L. Ясен звичайний + + + + + + . 

225.  Fraxinus lanceolata Borkh. Ясен ланцетний . + . . . . . 

226.  Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Зірочки жовті . + + . + . . 

227.  Gagea minima (L.) Ker-Gawl. Зірочки малі . + + . . . . 

228.  
Gagea pusilla (F.W. Schmidt) 

Schult. et Schult. fil. 
Зірочки низенькі . . . . + . . 

229.  Galanthus nivalis L. Підсніжник звичайний . . + . . . . 

230.  Galeobdolon luteum Huds. Зеленчук жовтий . + + . + . . 

231.  Galeopsis tetrahit L. Жабрій звичайний + . . . . . . 

232.  Galinsoga parviflora Cav. Галінсога дрібноцвіта + . . . . . . 

233.  Galium album Mill. Підмаренник білий + . . . . . . 

234.  Galium aparine L. Підмаренник чіпкий + + + . + . . 
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235.  Galium boreale L. Підмаренник північний . . . . + + . 

236.  Galium intermedium Schult. Підмаренник посередній . . + . . . . 

237.  Galium mollugo L. Підмаренник м'який + . . . . . . 

238.  Galium odoratum (L.) Scop. Підмаренник запашний + + + . + . . 

239.  Galium palustre L. Підмаренник болотний + + + . + . . 

240.  Galium physocarpum Ledeb. Підмаренник здутоплодий . . . + . . . 

241.  Galium verum L. Підмаренник справжній . . . + + + + 

242.  Genista tinctoria L. Дрік красильний + . + + . . + 

243.  Geranium pratense L. Герань лучна + . . . . . . 

244.  Geranium robertianum L. Герань Робертова + . + + + + . 

245.  Geranium sanguineum L. Герань криваво-червона . . . . + . + 

246.  Geum rivale L. Гравілат річковий + + + . + . . 

247.  Geum urbanum L. Гравілат міський  + + + + + . . 

248.  Glechoma hederacea L. Розхідник звичайний + . + + + . . 

249.  
Glechoma hirsuta Waldst. et 

Kit. 
Розхідник шорсткий . . + . + . . 

250.  Glyceria fluitans (L.) R. Br. Лепешняк плаваючий . . + . . . . 

251.  
Glyceria maxima (C. Hartm.) 

Holmb. 
Лепешняк великий . + + . + . . 

252.  Glyceria plicata (Fries) Fries Лепешняк великий . . + . . . . 

253.  Gnaphalium sylvaticum L. Лепешняк складчастий . . . . . . + 

254.  Grossularia reclinata (L.)Mill. Агрус відхилений + . + . . . + 

255.  
Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newm. 
Голокучник дубовий . . + . . . . 

256.  Gypsophila fastigiata L. Лещиця пучкувата . . . . + . . 

257.  
Helichrysum arenarium (L.) 

Moench 
Цмин пісковий . . . . + + + 

258.  Heracleum sibiricum L. Борщівник сибірський + + . . . . . 

259.  Herniaria glabra L. Остудник голий . . . . + . . 

260.  Hieracium bauhinii Bess. Нечуйвітер Баугіна + + . . . . . 

261.  Hieracium cymosum L. Пілозела напівзонтична + . . . . . . 

262.  Hieracium echioides Lumn. Нечуй-вітер синяковидний . . . . . . + 

263.  Hieracium pilosella L. Нечуйвітер волохатенький . . . . + + + 

264.  Hieracium umbellatum L. Нечуйвітер зонтичний . . . + + + + 

265.  Holcus lanatus L. Медова трава шерстиста . . . . + . . 

266.  Humulus lupulus L. Хміль звичайний . + + + + . + 

267.  Hydrocharis morsus-ranae L. Жабурник звичайний . . + . . . . 

268.  Hypericum perforatum L. Звіробій звичайний . . . + + . + 

269.  Hypochoeris radicata L. Поросинець укорінливий + . . . + . + 

270.  Impatiens noli-tangere L. Розрив-трава звичайна . + . . + . . 

271.  Impatiens parviflora D&c. 
Розрив-трава 

дрібноквіткова 
+ + + + + . + 

272.  Inula salicina L. Оман високий . . . + . . . 

273.  Iris pseudacorus L. Півники болотні + . + . + . . 

274.  Iris sibirica L. Півники сибірські + . . + + . . 

275.  Jasione montana L. Агалик-трава звичайна . . . . + + + 

276.  Juncus compressus Jacq. Ситник стиснутий + . . . . . . 

277.  Juncus conglomeratus L. Ситник скупчений + + . . . . . 

278.  Juncus tenuis Willd. Ситник тонкий + . . . . . . 

279.  Juniperus communis L. Ялівець звичайний . . . . + . + 

280.  *Juniperus sabina L. Ялівець козацький . + . . . . . 

281.  Jurinea pseudocyanoides Klok. 
Юринея 

несправжньоволошкова 
. . . . + . . 

282.  Knautia arvensis (L.) Coult. Свербіжниця польова + . . . . . . 

283.  Koeleria glauca (Spreng.) DC. Кипець сизий . . . . . + + 

284.  
Koeleria sabuletorum (Domin) 

Klok. 
Кипець пісковий . . . . + . . 

285.  Lactuca serriola Torner. Латук дикий, компасний . + . . . . . 

286.  Lamium maculatum (L.) L. Глуха кропива крапчаста . + + . + . . 

287.  Lapsana communis L. Празелень звичайна + . + . . . . 
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288.  *Larix sibirica Ledeb. Модрина сибірська . . + . . . . 

289.  Lathraea squamaria L. Петрів хрест лускатий . . . . + . . 

290.  Lathyrus niger (L.) Bernh. Чина чорна + . + . . . . 

291.  Lathyrus pratensis L. Чина лучна + . . . . . . 

292.  Lathyrus vernus (L.) Bernh. Чина весняна . . + . + . . 

293.  Leersia oryzoides (L.) Sw.. Леєрсія рисовидна . + + . . . . 

294.  Lemna minor L. Ряска мала . + + . + . . 

295.  Lemna trisulca L. Ряска триборозенчаста . . + . . . . 

296.  Leontodon autumnalis L. Любочки осінні . + . . . . . 

297.  
Leonurus quinquelobatus 

Gilib. 

Собача кропива 

п’ятилопатева 
. . + . . . . 

298.  Lilium martagon L. Лілія лісова + . + . + + . 

299.  Linaria vulgaris Mill. Льонок звичайний . . . . . . + 

300.  Listera ovata (L.)R.Br. Зозулині сльози яйцевидні + . . . + . . 

301.  Lolium perenne L. Пажитниця пасовищна + . . . . . . 

302.  Lotus ucrainicus Klok. Лядвинець український + . . . . . . 

303.  Lupinus polyphyllus Lindl. Люпин багатолистий + . . . . . . 

304.  Luzula campestris (L.) DC. Ожика рівнинна . . . . . . + 

305.  Luzula multiflora (Retz.) Lej. Ожика багатоквіткова + . . . . . . 

306.  Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидний . . . . . + . 

307.  Lycopus europaeus L. Вовконіг європейський . + + . + . . 

308.  Lysimachia nummularia L. Верболіззя лучне + . . + + . . 

309.  Lysimachia vulgaris L. Вербозілля звичайне + + + . + . . 

310.  Lythrum salicaria L. Плакун верболистий + . . . + . . 

311.  
Majanthemum bifolium 

(L.)F.W.Schmidt 
Веснівка дволиста + . + . + . . 

312.  Malus sylvestris Mill. Яблуня лісова + . + . + . . 

313.  Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидна + + . . . . . 

314.  Melampyrum nemorosum L. Перестріч гайовий . . . . + . . 

315.  Melampyrum pratense L. Перестріч лучний . . . . + + + 

316.  Melica nutans L. Перлівка поникла . . + . + + + 

317.  Melilotus albus Medik. Буркун білий . + . . . . . 

318.  Mentha aquatica L. М’ята водяна . + . . + . . 

319.  Mercurialis perennis L. Переліска багаторічна . + . . + . . 

320.  Milium effusum L. Просянка розлога . + + . + . . 

321.  
Moehringia trinervia (L.) 

Clairv. 
Мерінгія трижилкова . + + + + + + 

322.  Mycelis muralis (L.) Dumort. Міцеліс стінний . + + . + + . 

323.  Myosotis palustris (L.) L. Незабудка болотна . . + . . . . 

324.  
Myosotis sylvatica Ehrh. ex 

Hoffm. 
Незабудка лісова (садова) . . . . + . . 

325.  
Myosoton aquaticum (L.) 

Moench 
Слабник водяний + . . . . . . 

326.  Myriophyllum spicatum L. Водопериця колосиста . + . . . . . 

327.  Myriophyllum verticillatum L. Водопериця кільчаста . . . . + . . 

328.  Nasturtium officinale R. Br. Настурція лікарська . . + . . . . 

329.  Neottia nidus-avis (L.) Rich. Гніздівка звичайна + . + . . . . 

330.  Nuphar lutea (L.) Smith Глечики жовті . + + . + . . 

331.  Nymphaea alba L. Латаття біле . . . . + . . 

332.  Odontites vulgaris Moench Кравник звичайний + . . . . . . 

333.  Oenanthe aquatica (L.) Poir. Омег водяний . . + . + . . 

334.  Oenothera biennis L. Енотера дворічна . . . + . . . 

335.  
Omphalodes scorpioides 

(Haenke) Schrank 
Омфалодес завитий . . . . + . . 

336.  Orchis palustris Jacq. Зозулинець болотний . . . . + . . 

337.  Origanum vulgare L. Материнка звичайна . . . + . . . 

338.  Orthilia secunda (L.) House Ортилія однобока . . . . + + + 

339.  Otites sp. Ушанка . . . . . + . 

340.  Padus avium Mill. Черемха звичайна + + + . + . + 

341.  *Padus serotina (Ehrh.) Ag. Черемха пізня + . + . + . + 
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342.  Paris quadrifolia L. Вороняче око звичайне + + + . + . . 

343.  
Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. 

Дівочий виноград 

п’ятилисточковий 
+ + + . . . . 

344.  
Peucedanum cervaria (L.) 

Lapeyr 
Смовдь оленяча . . . . + . . 

345.  
Peucedanum oreoselinum (L.) 

Moench 
Смовдь гірська . . . + + + + 

346.  
Phalaroides arundinacea (L.) 

Rauscb. 
Очеретянка звичайна + . + . . . . 

347.  
*Phellodendron amurense 

Rupr. 
Бархат амурський . . + . . . . 

348.  Phleum phleoides (L.) Karst. Тимофіївка степова . . . . + . . 

349.  Phleum pratense L. Тимофіївка лучна + . . . . . . 

350.  
Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Steud. 
Очерет звичайний + + + . + . . 

351.  Picea abies (L.) Karst. Ялина європейська . + + . . . . 

352.  *Picea pungens Engelm. Ялина колюча . + . . . . . 

353.  Picris hieracioides L. Гіркуша нечуйвітрова + . . . . . . 

354.  
*Pinus nigra ssp. pallasiana 

(D. Don) Holmboe 
Сосна кримська . . + . . . . 

355.  *Pinus strobus L. Сосна Веймутова . . + . . . . 

356.  Pinus sylvestris L. Сосна звичайна . . + . + + + 

357.  Plantago lanceolata L. 
Подорожник 

ланцетолистий 
+ + . . . . . 

358.  Plantago major L. Подорожник великий + + + . . . . 

359.  Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка дволиста . . + . + . . 

360.  Platanus orientalis L. Платан східний . + . . . . . 

361.  Poa angustifolia L. Тонконіг вузьколистий + . . . . + + 

362.  Poa annua L. Тонконіг однорічний + + . . . . . 

363.  Poa compressa L. Тонконіг стиснутий + . . . . . . 

364.  Poa nemoralis L. Тонконіг дібровний + + + . . . . 

365.  Poa pratensis L. Тонконіг лучний + + + + + . . 

366.  Poa trivialis L. Тонконіг звичайний + + . . . . . 

367.  Polygala comosa Schkuhr. Китятки чубаті + . . . . . . 

368.  Polygonatum latifolium Desf. Купина широколиста . . . . + . . 

369.  
Polygonatum multiflorum (L.) 

All. 
Купина багатоквіткова + + + . + . . 

370.  
Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce 
Купина лікарська . . + . + + + 

371.  Polygonum amphibium L. Гірчак земноводний + + + . . . . 

372.  Polygonum aviculare L. Спориш звичайний + . . . . . . 

373.  Polygonum bistorta L. Гірчак зміїний + . . . . . . 

374.  Polygonum dumetorum L. Гірчак чагарниковий . . + . + + + 

375.  Polygonum hydropiper L. Гірчак водяний перець + . . . + . . 

376.  Polygonum minus Huds. Гірчак малий + . . . . . . 

377.  Polygonum persicaria L. Гірчак почечуйний . + . . . . . 

378.  
Polystichum aculeatum (L.) 

Roth 
Багаторядник шипуватий . . + . . . . 

379.  
Polystichum braunii (Spenn.) 

Fee 
Багаторядник Брауна . . + . . . . 

380.  Populus nigra L. Тополя чорна + . . . . . . 

381.  Populus tremula L. Осика + + . . + . + 

382.  Potamogeton acutifolius Link Рдесник гостролистий . . + . . . . 

383.  Potamogeton berchtoldii Fieb. Рдесник Берхтольда . . + . . . . 

384.  Potamogeton crispus L. Рдесник кучерявий . + . . . . . 

385.  Potamogeton lucens L. Рдесник блискучий . . + . + . . 

386.  Potamogeton natans L. Рдесник плавучий . + + . + . . 

387.  Potamogeton pectinatus L. Рдесник гребінчастий . + + . . . . 

388.  Potamogeton perfoliatus L. Рдесник пронизанолистий . + + . . . . 

389.  Potamogeton trichoides Cham. Рдесник волосовидний . . + . . . . 
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et Schlecht. 

390.  Potentilla alba L. Перстач білий . . . . + . . 

391.  Potentilla anserina L. Перстач гусячий + + . . . . . 

392.  Potentilla arenaria Borkh. Перстач пiсковий . . . . + . + 

393.  Potentilla argentea L. Перстач сріблястий + . . + . . . 

394.  Potentilla recta L. Перстач прямий . . . . + . . 

395.  Potentilla reptans L. Перстач повзучий + . . . . . . 

396.  Primula veris L. Первоцвіт весняний + . . . . . . 

397.  
Prunella grandiflora (L.) 

Scholl. 

Суховершки 

великоквіткові 
. . . . + . + 

398.  Prunella vulgaris L. Суховершки звичайні + + . . + . . 

399.  Prunus spinosa L. Слива колюча (терен) + . + . . . . 

400.  
Psammophiliella muralis (L.) 

Ikonn. 
Псамофіліела мурова . . . . . + . 

401.  *Ptelea trifoliata L. Птелея трилиста + . . . . . + 

402.  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Орляк звичайний . . + . + . + 

403.  Pulmonaria obscura Dumort. Медунка темна + + + . + . . 

404.  Pulsatilla latifolia Rupr. Сон широколистий . . . . + . + 

405.  Pulsatilla nigricans Storck Сон чорніючий . . . . + + + 

406.  Pyrus communis L. Груша звичайна . . + . + + + 

407.  Quercus borealis Michx Дуб червоний + + + . + . . 

408.  Quercus robur L. Дуб звичайний + + + + + + + 

409.  Ranunculus acris L. Жовтець їдкий + . . . + . . 

410.  Ranunculus cassubicus L. Жовтець кашубський + . . . . . . 

411.  Ranunculus polyanthemos L. Жовтець багатоквітковий + . . . . . . 

412.  
Ranunculus polyphyllus 

Waldst. et Kit. ex Willd. 
Жовтець багатолистий . . + . . . . 

413.  Ranunculus repens L. Жовтець повзучий + + + . + . . 

414.  Rhamnus cathartica L. Жостір проносний . . . . + . . 

415.  
Rhodococcum vitis-idaea 

(L.)Avror. 
Брусниця . . . . + . + 

416.  Ribes nigrum L. Смородина чорна . + + . + . . 

417.  Ribes spicatum Robson Смородина колосиста + . + . . + + 

418.  *Robinia pseudoacacia L. Робінія звичайна + + + . + + + 

419.  Rorippa amphibia (L.) Bess. Водяний хрін земноводний . . + . . . . 

420.  
Rorippa austriaca (Crantz) 

Bess. 
Водяний хрін австрійський . . + . . . . 

421.  
Rorippa brachycarpa (C. A. 

Mey.) Hayek 

Водяний хрін 

короткоплодий 
. . + . . . . 

422.  Rosa canina L. Шипшина собача + . . . . . . 

423.  Rosa pomifera Herrm. Шипшина яблунева + . . . . . . 

424.  Rubus caesius L. Ожина сиза + + + + + + + 

425.  Rubus idaeus L. Малина . + + . . + + 

426.  Rubus saxatilis L. Костяниця . . . . + . + 

427.  Rumex acetosa L. Щавель кислий + . . + . . . 

428.  Rumex acetosella L. Щавель горобиний + . . . . + + 

429.  Rumex confertus Willd. Щавель кінський + + . . . . . 

430.  Rumex crispus L Щавель кучерявий + . . . . . . 

431.  Rumex hydrolapathum Huds. Щавель прибережний . . + . . . . 

432.  
Rumex sylvestris (Lam.) 

Wallr. 
Щавель туполистий + + + . . . . 

433.  Rumex thyrsiflorus Fingerh. Щавель пірамідальний . . . . . . + 

434.  Sagittaria sagittifolia L. 
Стрілиця звичайна 

(стрiлолистстрiлолиста) 
. + + . . . . 

435.  Salix acutifolia Willd. Верба гостролиста . . . . . + . 

436.  Salix alba L. Верба біла + + + . + . . 

437.  Salix caprea L Верба козяча + . + . + . . 

438.  Salix cinerea L. Верба попеляста + . + . + . . 

439.  Salix fragilis L. Верба ламка . + . . . . . 

440.  Salix pentandra L. Верба п'ятитичинкова . . + . . . . 
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441.  Salix triandra L. Верба тритичинкова . . + . . . . 

442.  Salvia pratensis L. Шавлія лучна . . . . . . + 

443.  Salvinia natans (L.) All. Сальвінія плаваюча . . . . + . . 

444.  Sambucus nigra L. Бузина чорна + + + + + . + 

445.  Sanicula europaea L. Підлісник європейський + . + . . . . 

446.  Sanquisorba officinalis L. Родовик лікарський + . . . . . . 

447.  Scabiosa ochroleuca L. Скабіоза блідо-жовта . . . . + . . 

448.  Scilla bifolia L. Проліска дволиста . + + . + . . 

449.  Scirpus lacustris L. Комиш озерний . + . . . . . 

450.  Scirpus sylvaticus L. Комиш лісовий . + + . + . . 

451.  Scleranthus annuus L. Червець однорічний . . . . + . . 

452.  Scrophularia nodosa L. Перестріч гайовий + + + + + . . 

453.  Scutellaria galericulata L. Шоломниця звичайна . . . . + . . 

454.  
Sedum ruprechtii (Jalas) 

Omelcz. 
Очиток Рупрехта + . . . + + + 

455.  Sedum telephium L. Очиток великий . . . + + . . 

456.  Selinium carvifolia (L.) L. Гірча кминолиста + . . . . . . 

457.  
Sempervivum ruthenicum 

Schnittsp. et C.B.Lehm. 
Молодило руське . . . . + + + 

458.  Setaria glauca (L.) Beauv. Мишій сизий + + . . . . . 

459.  
Sieglingia decumbens (L.) 

Bernh. 
Зиглінгія лежача . . . . . + . 

460.  Silene nutans L. Смілка поникла . . . . + + + 

461.  
Sisymbrium officinale (L.)  

Scop. 
Сухоребрик лікарський + . . . . . . 

462.  Sium latifolium L. Вех широколистий . . + . + . . 

463.  Solanum dulcamara L. Паслін солодко-гіркий . + + . + + . 

464.  Solanum nigrum L. Паслін чорний + + . . . . . 

465.  Solidago canadensis L. Золотушник канадський + + . . . . . 

466.  Solidago virgaurea L. Золотушник звичайний . . . . + + + 

467.  Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 
Горобинник 

горобинолистий 
+ . . . . . . 

468.  Sorbus aucuparia L. Горобина звичайна + + + . + + + 

469.  Sparganium erectum L. Їжача голівка пряма . + . . . . . 

470.  
Spirodela polyrrhiza (L.) 

Schleid. 
Спіродела багатокоренева . + + . + . . 

471.  Stachys palustris L. Чистець болотний + + + . + . . 

472.  Stachys recta L. Чистець прямий . . . . . . + 

473.  Stachys sylvatica L. Чистець лісовий + + + . + . . 

474.  Stellaria graminea L. Зірочник злаковидний + . . . + + . 

475.  Stellaria holostea L. Зірочник ланцетовидний + + + . + . . 

476.  Stellaria media (L.) Vill. Зірочник середній + . + . . . . 

477.  Stellaria nemorum L. 
Зірочник дібровний 

(лісовий) 
+ + + . . . . 

478.  Stenactis annua Nees Стенактіс однорічний + + . . + . . 

479.  
Stipa borysthenica Klok. ex 

Prokud. 
Ковила дніпровська . . . . + . . 

480.  
Strophiostoma sparsiflora 

(Mikan) Turcz. 
Незабудка рідкоквіткова + . . . . . . 

481.  Swida alba (L.) Opiz Дерен білий (свидина) . + + . . . . 

482.  Swida sanquinea (L.) Opiz Свидина кривавочервона + + + + + . . 

483.  Symphytum officinale L. Живокіст лікарський . . + . + . . 

484.  Tanacetum vulgare L. Пижмо звичайне . . . + . + . 

485.  
Taraxacum officinale Webb. 

ex Wigg. 
Кульбаба лікарська + . + . + + + 

486.  Teucrium chamaedrys L. Самосил гайовий . . . . . . + 

487.  Thalictrum aquilegifolium L. Рутвиця орликолиста + . . . . . . 

488.  Thalictrum lucidum L. Рутвиця блискуча + . . + . . . 

489.  Thalictrum simplex L. Рутвиця проста + . . + . . . 

490.  Thelypteris palustris Schott Теліптерис болотний . + + . + . . 
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491.  Thymus serpyllum L. Чебрець звичайний . . . . + . + 

492.  Tilia cordata Mill. Липа дрібнолиста + + + . + . . 

493.  Torilis japonica (Houtt.) DC. Ториліс японський . . + + . . . 

494.  
Tragopogon ucrainicus 

Artemcz. 
Козельці українські . . . . + . . 

495.  Trapa natans L. Водяний горіх плаваючий . + + . . . . 

496.  Trientalis europaea  L. Одинарник європейський . . . . . . + 

497.  Trifolium alpestre L. Конюшина альпійська + . . . . . . 

498.  Trifolium arvense L. Конюшина польова . . . + . . . 

499.  Trifolium fragiferum L. Конюшина суницевидна . + . . . . . 

500.  Trifolium medium L. Конюшина середня + . . . . . . 

501.  Trifolium prantense L. Конюшина лучна + + . . . . . 

502.  Trifolium repens L. Конюшина повзуча + + . . . . . 

503.  *Thuja occidentalis L. Туя західна . + . . . . . 

504.  Tussilago farfara L. Підбіл звичайний + . + . . . . 

505.  Typha angustifolia L. Рогіз вузьколистий . + + . + . . 

506.  Typha latifolia L. Рогіз широколистий . + + . + . . 

507.  
Ulmus carpinifolia Rupp. ex 

G. Suckow 
Берест (в'яз листуватий) + + + + + + . 

508.  Ulmus glabra Huds. В'яз шорсткий + + + + + . . 

509.  Ulmus laevis Pall. В'яз гладенький + . . . + . + 

510.  Urtica dioica L. Кропива дводомна + + + + + . . 

511.  Valeriana exaltata Mikan fil. Валеріана лікарська + . . . . . . 

512.  Veratrum lobelianum Bernh. Чемериця Лобелієва + . . . . . . 

513.  Verbascum lychnitis L. Дивина борошниста . . . + + + + 

514.  Veronica beccabunga L. Вероніка струмкова . . + . . . . 

515.  Veronica chamaedrys L. Вероніка діброва + . + + + . . 

516.  Veronica incana L. Вероніка сива . . . . . . + 

517.  Veronica longifolia L. Вероніка довголиста + . . . . . . 

518.  Veronica officinalis L. Вероніка лікарська + + . . + . + 

519.  Veronica paczoskiana Klok. Вероніка Пачоського . . . . . + . 

520.  Veronica serpyllifolia L. Вероніка чебрецелиста + . . . . . . 

521.  Veronica spicata L. Вероніка колосиста . . . + + . + 

522.  Veronica triphyllos L. Вероніка трилиста + . . . . . . 

523.  Viburnum lantana L. Калина гордовина + . . . . . . 

524.  Viburnum opulus L. Калина звичайна + + + . + . + 

525.  Vicia cracca L. Горошок мишачий + . . . . . . 

526.  Vicia sepium L. Горошок плотовий + . . . . . . 

527.  Vicia tenuifolia Roth Горошок тонколистий . . . + . . . 

528.  Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Горошок чотиринасінний + . . . . . . 

529.  Vinca minor L. Барвінок малий . . + . . . . 

530.  
Vincetoxicum hirundinaria 

Medik. 
Ластовень лікарський + . . + + + + 

531.  Viola canina L. Фіалка собача . . . . . . + 

532.  Viola hirta L. Фіалка шершава + . . . + . . 

533.  Viola matutina Klok. Фіалка ранкова . . . . + . + 

534.  Viola mirabilis L. Фіалка дивна + + + . + . . 

535.  Viola montana L. Фіалка гірська + . . . . . . 

536.  Viola odorata L. Фіалка запашна + + + . + . . 

537.  
Viola reichenbachiana Jord. ex 

Boreau 
Фіалка Рейхенбаха . . + . . . . 

538.  Viola rupestris F. W. Schmidt Фіалка піщана . . . . + . + 

539.  Viscaria vulgaris Bernh. Віскарія звичайна . . . . + . + 

540.  Xanthium strumarium L. Нетреба звичайна + . . . . . . 

Скорочені назви територій:  

Т – Теремки; ГПР – Голосіївський парк ім. Максима Рильського; ГЛ – Голосіївський ліс; Б – 

урочище Бичок; Л – заказник «Лісники»; КЗ – Конча-Заспівське лісництво; Д – Дачне лісництво. 
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У таблиці 1.6 показано поширення дерев і чагарників згідно матеріалів 

лісовпорядкування із зазначенням площі, на якій цей вид домінує.  

 

Таблиця 1.6. Перелік деревних та чагарникових видів рослин, які 

зростають на території Національного природного парку 

«Голосіївський» 

 

№ 

п/п 

Переважаючий вид Площа, 

га 
Поширення 

Українська назва Латинська назва 

  Голонасінні – Pinophyta 2 736,9   

1 Модрина сибірська Larix sibirica Ledeb. 5,2 Голос., кв. 1, вид. 19. 

2 Сосна звичайна Pinus sylvestris L. 2 730,4 По всій території 

3 Сосна кримська 
Pinus nigra ssp. pallasiana (D. 

Don) Holmboe 
0,3 Голос., кв. 33. 

4 Ялина європейська Picea abies (L.) H.Karst. 1,0 Голос., кв. 26. 

  Покритонасінні – Magnoliophyta 1 495,9   

1 Бархат амурський Phellodendron amurense Rupr. 1,2 Самбурки, кв. 23, 25. 

2 Береза повисла Betula pendula Roth. 60,9 По всій території 

3 Берест (в'яз листуватий) Ulmus carpinifolia Gled. 0,4   

4 Бук лісовий Fagus sylvatica L. 14,1 Голос., кв. 1, 8, 20, 27. 

5 Верба біла Salix alba L. 12,1   

6 Верба вавілонська Salix babylonica L. - Одинично 

7 Верба гостролиста Salix acutifolia L. 0,3   

8 Верба козяча Salix caprea L. 35,6   

9 Вільха чорна Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 263,6 По всій території 

10 В'яз шорсткий Ulmus glabra Huds. 3,7   

11 Гіркокаштан звичайний Aesculus hippocastanum L. 0,3   

12 Гледичія колюча Gleditsia triacanthos L. 0,1   

13 Горіх сірий Juglans cinerea L. 1,0 Біля Обсерваторії 

14 Граб звичайний Carpinus betulus L. 197,7 По всій території 

15 Дуб звичайний Quercus robur L. 560,2 По всій території 

16 Дуб червоний Quercus rubra L. 31,6 Голос., Кв. 48. 

17 Клен гостролистий Acer platanoides L. 6,1 По всій території 

18 Клен польовий Acer campestre L. 2,4 По всій території 

19 Клен ясенолистий Acer negundo L. 0,7   

20 Клен-явір Acer pseudoplatanus L. 1,6   

21 Липа дрібнолиста Tilia cordata Mill. 52,6 Голос., Кв. 23, 25. 

22 Осика Populus tremula L. 12,5 По всій території 

23 Робі нія звича йна Robinia pseudoacacia L. 5,3 Голос., Кв. 25. 

24 Таволга зарубчаста Spiraea crenata L. 0,5   

25 Тополя біла Populus alba L. 1,8   

26 Тополя чорна Populus nigra L. 75,9   

27 Черемха звичайна Padus avium Mill. 0,1   

28 Черешня Cerasus avium Moench. - Одинично 

29 Яблуня лісова Malus sylvestris Mill. 10,2 Біля Обсерваторії 

30 Ясен звичайний Fraxinus excelsior L. 143,4 По всій території 

  Разом   4 232,8   

 

Таблиця 1.7. містить узагальнення літературних даних щодо поширення 

дерев і кущів на території. 
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Таблиця 1.7. Перелік деревних та чагарникових видів рослин, які 

зростають на території Національного природного парку 

«Голосіївський» 

№ 

п/п 

Вид Літ. джерело 

Українська 

назва 

Латинська 

назва 
Гол. ліс 

Парк ім. М. 

Рильського 
Лісники 

1 Агрус відхилений 
Grossularia 

reclinata Mill. 
Любченко, Падун, 1985   

2 Айлант високий 

Ailanthus 

altissima (Mill.) 

Swingle 

Родичкин и др., 1985   

3 Аморфа кущова 
Amorpha 

fruticosa L. 
Родичкин и др., 1985   

4 Бархат амурський 
Phellodendron 

amurense Rupr. 

Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985, 

Родичкин и др., 1985 

  

5 Береза повисла 
Betula pendula 

Roth. 

Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

Природно-

заповідний 

фонд, 2001 

Дідух, Чумак, 1992;  

Природно-заповідний 

фонд, 2001 

6 
Берест (в'яз 

листуватий) 

Ulmus 

carpinifolia Gled. 
   

7 
Бруслина 

бородавчата 

Euonymus 

verrucosa Scop. 

Любченко, Падун, 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
 Дідух, Чумак, 1992 

8 
Бруслина 

європейська 

Euonymus 

europaeus L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
ПЗФ, 2001 Дідух, Чумак, 1992 

9 Бузина чорна 
Sambucus nigra 

L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
  

10 Бук лісовий Fagus sylvatica L. 

Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985, 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

Природно-

заповідний 

фонд, 2001 

 

11 Верба біла Salix alba L. Якубенко, Григора, 2007 ПЗФ, 2001 Дідух, Чумак, 1992 

12 
Верба 

вавілонська 

Salix babylonica 

L. 
   

13 
Верба 

гостролиста 
Salix acutifolia L.    

14 Верба козяча Salix caprea L. Любченко, Падун, 1985   

15 Верба попеляста Salix cinerea L. Якубенко, Григора, 2007   

16 
Верба 

п'ятитичинкова 
Salix pentandra L. Якубенко, Григора, 2007   

17 
Верба 

тритичинкова 
Salix triandra L. Якубенко, Григора, 2007   

18 Вишня степова 
Prunus fruticosa 

Pall. 
  

Дідух, Чумак, 1992, 

ПЗФ 2001 

19 Вільха чорна 
Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn. 

Любченко, Падун, 1985, 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

Природно-

заповідний 

фонд, 2001 

Природно-

заповідний фонд, 

2001 

20 В'яз шорсткий 
Ulmus glabra 

Huds. 

Любченко, Падун, 1985, 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

  

21 
Гіркокаштан 

звичайний 

Aesculus 

hippocastanum L. 
   

22 Гледичія колюча 
Gleditsia 

triacanthos L. 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
  

23 
Глід 

кривочашечковий 

Crataegus 

curvisepala 

Lindm. 

Любченко, Падун, 1985   

24 
Глід 

одноматочковий 

Crataegus 

monogyna Jacq. 
  Дідух, Чумак, 1992 

25 Горіх сірий Juglans cinerea L. Якубенко, Григора, 2007   
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№ 

п/п 

Вид Літ. джерело 

Українська 

назва 

Латинська 

назва 
Гол. ліс 

Парк ім. М. 

Рильського 
Лісники 

26 
Горобина 

звичайна 

Sorbus aucuparia 

L. 
Любченко, Падун, 1985  Дідух, Чумак, 1992 

27 Граб звичайний 
Carpinus betulus 

L. 

Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

Природно-

заповідний 

фонд, 2001 

 

28 Груша звичайна 
Pyrus communis 

L. 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
 

Дідух, Чумак, 1992; 

ПЗФ, 2001 

29 
Дерен білий 

(свидина) 
Cornus alba L. 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
  

30 
Дівочий виноград 

п’ятилисточковий 

Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 

Planch. 

Любченко, Падун, 1985   

31 Дрік красильний 
Genista tinctoria 

L. 
Родичкин и др., 1985   

32 Дуб звичайний Quercus robur L. 

Любченко, Падун, 1985, 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

 

Дідух, Чумак, 1992, 

Природно-заповідний 

фонд, 2001 

33 Дуб червоний Quercus rubra L. 
Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985 
ПЗФ, 2001  

34 
Жостір 

проносний 

Rhamnus 

cathartica L. 
  Дідух, Чумак, 1992 

35 Калина звичайна 
Viburnum opulus 

L. 

Любченко, Падун, 1985, 

Якубенко, Григора, 2007 
  

36 Каркас західний 
Celtis occidentalis 

L. 
Родичкин и др., 1985   

37 
Клен 

гостролистий 

Acer platanoides 

L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

 Дідух, Чумак, 1992 

38 Клен польовий Acer campestre L. Любченко, Падун, 1985  Дідух, Чумак, 1992 

39 Клен сріблястий 
Acer saccharinum 

L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин и др., 1985 
ПЗФ, 2001  

40 Клен татарський Acer tataricum L. 
Любченко, Падун, 1985, 

Якубенко, Григора, 2007 
 

Дідух, Чумак, 1992; 

ПЗФ 

41 
Клен 

ясенолистий 
Acer negundo L. Любченко, Падун, 1985   

42 Клен-явір 
Acer 

pseudoplatanus L. 

Родичкин и др., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
ПЗФ, 2001  

43 Крушина ламка 
Frangula alnus 

Mill. 

Любченко, Падун, 1985, 

Якубенко, Григора, 2007 
ПЗФ, 2001 Дідух, Чумак, 1992 

44 Липа дрібнолиста Tilia cordata Mill. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин та ін., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

  

45 Ліщина звичайна 
Corylus avellana 

L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин та ін., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

  

46 Малина Rubus idaeus L. Якубенко, Григора, 2007   

47 Ожина сиза Rubus caesius L.    

48 Платан східний 
Platanus orientalis 

L. 
 ПЗФ, 2001  

49 Робі нія звича йна 
Robinia 

pseudoacacia L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин та ін., 1985 
ПЗФ, 2001 Дідух, Чумак, 1992 

50 
Рокитник 

звичайний 

Cytisus scoparius 

(L.) Link 
Родичкин та ін., 1985   

51 
Свидина 

кривавочервона 

Swida sanquinea 

(L.) Opiz. 

Любченко, Падун, 1985, 

Якубенко, Григора, 2007 
ПЗФ, 2001  

52 Скумпія звичайна 
Cotinus coggygria 

Scop. 
Любченко, Падун 1985   

53 Слива колюча Prunus spinosa L. Родичкин та ін., 1985   
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№ 

п/п 

Вид Літ. джерело 

Українська 

назва 

Латинська 

назва 
Гол. ліс 

Парк ім. М. 

Рильського 
Лісники 

(терен) 

54 Сосна Веймутова Pinus strobus L. Родичкин та ін., 1985   

55 Сосна звичайна Pinus sylvestris L. 

Любченко, Вірченко, 2007; 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин та ін., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

 

Дідух, Чумак, 1992; 

Природно-

заповідний фонд 

56 
Таволга 

зарубчаста 
Spiraea crenata L.    

57 Тополя біла Populus alba L.    

58 
Тополя 

пірамідальна 

Populus nigra 

var. Pyramidalis 

Spach. 

 ПЗФ, 2001  

59 
Тополя тремтяча 

(осика) 

Populus tremula 

L. 
Родичкин та ін., 1985  Дідух, Чумак, 1992; ПЗФ 

60 Тополя чорна Populus nigra L.    

61 Туя західна 
Thuja occidentalis 

L. 
 ПЗФ, 2001  

62 
Черемха 

віргінська 

Padus virginiana 

(L.) Roem 
Родичкин та ін., 1985   

63 Черемха звичайна Padus avium Mill. 
Любченко, Падун, 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 
  

64 Черешня 
Cerasus avium 
Moench. 

Любченко, Падун, 1985   

65 Шипшина собача Rosa canina L. Родичкин та ін ., 1985   

66 Яблуня лісова 
Malus sylvestris 

Mill. 
Родичкин та ін., 1985   

67 
Ялина 

європейська 
Picea abies (L.) 

H.Karst. 
 ПЗФ, 2001  

68 Ялина колюча 
Picea pungens 

Engelm. 
 ПЗФ, 2001  

69 Ялівець козачий 
Juniperus sabina 

L. 
 ПЗФ, 2001  

70 Ясен звичайний 
Fraxinus excelsior 

L. 

Любченко, Падун, 1985; 

Родичкин та ін., 1985; 

Якубенко, Григора, 2007 

ПЗФ, 2001 Дідух, Чумак, 1992 

 

Ліси Парку зазнають значного антропогенного впливу, зокрема 

витоптування. Це впливає на видовий склад ділянок. Стійкими до 

витоптування є зеленчук жовтий, пшінка весняна, осока пальчаста, більшість 

злаків. Участь цих видів зростає на ділянках, які часто відвідуються 

людиною. У той же час ряд видів зменшують свою участь в рослинних 

угрупованнях на таких ділянках і, навіть, зникають. 

Урочище «Теремки» 

Урочище «Теремки» знаходиться між проспектом Глушкова, вул. 

Заболотного і с. Новосілки. З південного заходу воно межує з 

сільськогосподарськими угіддями. Територія вирівняна, без ярів та балок.  

В урочищі переважає лісова рослинність. Природні ліси представлені 

дубово-грабовими, грабовими і дубовими угрупованнями. Переважають 

дубові ліси. Як і в інших лісових урочищах південно-західної частини м. 

Києва, вік деяких дубів перевищує 200 років, а товщина  1 м. У деревостані 
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в значній кількості зустрічаються в'яз гірський, клен гостролистий, черешня, 

липа, береза. У дубових лісах у підліску переважає ліщина, в меншій 

кількості зростають дерен і бруслина європейська. Сильно розвинений 

підріст клену гостролистого та черешні. Особливо привертає увагу велика 

кількість дерев черешні різного віку. Вид активно поновлюється, його підріст 

висотою 25 м на одній ділянці утворює зімкнуті зарості. Участь черешні у 

деревостані місцями становить 15%. Флористичний склад лісів своєрідний, 

не типовий для лісів Парку. Тут відсутні або зустрічаються рідко види, які є 

найбільш звичайними і часто домінуючими видами в сусідніх лісових 

урочищах. Це  всі види ефемероїдів, осока волосиста та деякі інші. 

Найбільшу участь у формуванні травостою беруть медунка темна, цирцея 

звичайна, копитняк, бутень запашний, гравілат міський. Є ділянки дубового 

лісу з домінуванням яглиці. В урочищі ростуть у великій кількості три 

лісових види, занесених до Червоної книги України. Це – лілія лісова, 

зозулині сльози яйцевидні, гніздівка звичайна. На багатьох ділянках добре 

розвинений підлісок. Особливо він розвинений в дубових лісах. У ньому 

переважають ліщина, бруслина європейська. 

В урочищі Теремки є культури робінії (білої акації) з дуже 

трансформованим трав'яним покривом. 

У лісі є кілька великих галявин з лучною рослинністю, які інтенсивно 

використовуються як місця відпочинку. На них поодиноко зростають старі 

дерева дуба звичайного. Луки викошуються. Є сирі чагарникові ділянки, на 

яких переважає верба попеляста 

Урочище Теремки – значно порушена ділянка. Основні види 

антропогенного впливу – нерегульована рекреація та прохід людей між 

с. Новосілки та житловим масивів Теремки. В північній частині урочища 

дуже густа мережа стежок. Коли ґрунт вологий, вони стають малопрохідними 

і люди йдуть по їх краю, розширюючи їх. Ширина деяких стежок досягає 10 

м. Необхідне впорядкування цих стежок (створення твердого покриття на 

одних і перекриття інших). Південна частина урочища збережена значно 

краще. 

Голосіївський парк культури і відпочинку ім. Максима 

Рильського 

Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М. Рильського площею 

140,9 га знаходиться у північній частині Парку біля проспекту 40-річчя 

Жовтня у Голосіївському районі м. Києва. Парк був закладений у 19571962 

рр., статус парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва має з 1972 р. Рельєф 

парку сильно розчленований. Парк має мережу стежок. Своєрідною 

композиційною віссю є каскад із 4-х ставків вздовж так званої Горіховатської 
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долини. На ставках побудовані станції човнів та оглядові майданчики. За 

станом рослинного покриву можна окремо виділити частину парку, прилеглу 

в основному до проспекту ім. 40-річчя Жовтня, з комплексом баз для розваг 

та відпочинку  містечко атракціонів, дитячі майданчики, літній кінотеатр, 

літній танцювальний майданчик тощо. У цій частині збереглись залишки 

природної рослинності, в основному невеликі ділянки молодих грабняків та 

куртини грабу серед газонів, клумб та декоративних дерев.  

При створенні та озеленінні парку були використані такі породи, як 

низькорослий ялівець козацький, а також туя, формові екземпляри грабу, 

екземпляри ялини звичайної та ялини колючої (сріблястої), плакучої верби, 

тополі пірамідальної та ін. На деяких ділянках парку (особливо алеях) 

переважають види-інтродуценти  дуб червоний, береза, клен сріблястий 

(цукровий). Поодинокими екземплярами трапляється платан східний, 

куртинами висаджені культури бука, явора. Ближче до шосе  смуги 

світлолюбивих порід  берези та робінії (білої акації). 

Лісопаркові ділянки прилягають до паркової частини. Тут є культури 

дуба з участю молодого граба. Участь чагарників (бруслина європейська, 

дерен, крушина) зростає до схилів балки, де менше витоптують. У трав'яному 

покриві лісопаркової частини переважають види-антропофіли та ті з лісових 

видів, які виносять витоптування та освітлення  їх нерідко називають 

рослинами «паркових лісів». Переважають у трав'яному покриві тонконіг 

дібровний та гравілат міський. Значну участь в ньому беруть кульбаба, 

костриця велетенська, розхідник звичайний, куртини утворюють кропива 

дводомна, бутень ароматний, стенактис однорічний, грястиця збірна. Із суто 

лісових видів невеликими куртинами зустрічаються осока лісова, щитник 

шартрський, вероніка дібровна. 

У менш доступних місцях, які рідше відвідуються, зберігся дубово-

грабовий ліс, близький за характером до Голосіївського лісу. У деревостані 

ще збереглись старі дуби. У трав'яному покриві тут переважають лісові види: 

у нижній частині схилів  яглиця і пшінка весняна, на некрутих схилах  

зеленчук жовтий і копитняк європейський, на стрімких схилах  осока 

волосиста. Виявлені також ділянки рідкотравних дубово-грабових лісів. По 

днищах балки виявлені ділянки вільшняків, які в парку в зв'язку із значним 

зволоженням є найбільш збереженими екосистемами. Вік вільхи  7080 

років, висота 2324 м, діаметр стовбурів  3032 см. У вільшняку в покриві 

переважають типові для цих умов види  осока гостровидна на більшій 

частині, а місцями  очерет. Тут зростають типові види вільшняків  дудник 
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лісовий, гравілат річковий, паслін солодко-гіркий, гадючник в'язолистий, по 

краях  щавель лісовий. 

Парк, який нині є окультуреною ділянкою лісу, відчуває значний 

антропогенний вплив, в ньому відбуваються масові заходи, святкування, 

тощо. У Парку ця частина парку буде виконувати рекреаційні функції.  

Урочище «Голосіївський ліс» 

Голосіївський ліс знаходиться між територією Виставкового центру із 

заходу, масивом Корчувате та Столичним шосе  зі сходу. 

Для Голосіївського лісу, розташованого на Київському лесовому 

плато, характерний ландшафт із численними ярами та балками, а також 

платоподібними ділянками. У лісі є каскади ставків. 

Різноманітні умови місцезростання спричинюють значну 

різноманітність грабово-дубових лісів, основних в цьому лісовому масиві, їх 

похідних грабових лісів та дубових лісів, які нині трапляються на невеликих 

площах. 

Дубово-грабові ліси представлені низкою угруповань, серед яких 

переважають дубово-грабові ліси підмаренникові (з підмаренником 

запашним), копитнякові, яглицеві. Спостерігається певна закономірність в 

поширенні домінантів трав'яного покриву на ділянках з менш порушеними 

лісами. На міжбалкових вирівняних ділянках в травостої здебільшого 

переважає підмаренник запашний та (на північних схилах)  копитняк 

європейський. На сухіших та краще дренованих ділянках рельєфу в травостої 

переважають зірочник ланцетолистий та осока волосиста Ці угруповання 

частіше трапляються в північній частині масиву. В міру посилення 

рекреаційного навантаження все більшу роль починає відігравати зеленчук 

жовтий, вид, який за своєю біологією менше, ніж інші домінанти, страждає 

від витоптування. У нижній частині схилів та по днищах балок у травостої 

переважає яглиця. 

У дубово-грабових та грабових лісах Голосіївського лісу місцями 

добре виражена синузія весняних ефемероїдів. Найбільшу роль у ній відіграє 

анемона жовтецева, яка розвивається найчастіше на ділянках із домінуванням 

влітку підмаренника запашного. Досить поширеною є синузія рясту 

ущільненого та більш рідкісною рясту порожнистого, яка зустрічається 

переважно біля днищ ярів і балок та на північних схилах. Фрагментарно 

трапляються весняні синузії проліски дволистої. Під впливом рекреаційного 

навантаження збільшується участь у весняних синузіях на ділянках із 

достатнім зволоженням пшінки весняної. 
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Дубові ліси в Голосіївському лісі нині представлені переважно 

дубовими лісами злаковими, що сформувались на місці дубових лісів 

орляково-конвалієвих під впливом розвитку рекреації. 

Крім природних лісів, досить значну площу займають культури дуба 

віком біля 40 років. У них відновлюються характерні для природних дібров 

деревні, чагарникові та трав'яні види. Є також культури сосни. У трав'яному 

покриві соснових ділянок переважають злаки та бур'янові види.  

У лісах Голосіївського лісу як і інших дубово-грабових лісів поблизу 

Києва відбувається поступове витіснення дуба грабом. У старих дубово-

грабових та грабових лісах Голосіївського лісу дуб не поновлюється, в той 

час як інтенсивно поновлюються клен гостролистий та клен польовий. 

Відбувається процес поступового витіснення більш світлолюбивих дуба та 

ясена тіньовитривалими породами, насамперед грабом, а діяльність людини 

прискорює цей процес. У травостої синантропізація проявляється, зокрема, в 

поширенні розрив-трави дрібноквіткової. Внаслідок широкого застосування 

деревних та чагарникових інтродуцентів деякі з них, насамперед, дуб 

північний, робінія (біла акація), клен американський дичавіють та 

проникають у природні ліси. 

Необхідно проведення досліджень з метою виявлення сучасного стану 

поширення рідкісних рослин. Цей масив, оточений нині житловою та 

індустріальною забудовою й потребує регламентації рекреаційного 

навантаження. 

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лісники» 

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лісники» 

створений постановою РМ України від 25 серпня 1989 року в південній 

частині м. Києва на площі 1110,2 га. 

До меж заказника увійшла більша частина (дві третини) урочища 

Лісники. Частина урочища (близько 500 га) на землях радгоспу Хотівський 

не увійшла до складу заказника, хоча її природні комплекси також мають 

значну цінність і складають єдине ціле з територією заказника. 

Територія знаходиться в долині Дніпра та його невеликої притоки Віти. 

У межах заказника знаходиться озеро Шапарня. Західна частина заказника 

знижена, почленована чисельними рукавами водотоків долини річки Віти. 

Заказник характеризується різноманіттям рослинного покриву. Тут 

переважає лісова рослинність, трапляються ділянки лучної, болотної, водної 

рослинності. Рослинний покрив заказника «Лісники» складається як з 

корінних так і з похідних угруповань і змінюється в залежності від умов  від 

сухих і бідних до вологих і багатих екотопів. Найбільш підвищені ділянки 

рельєфу знаходяться в східній частині заказника вздовж шосе КиївОбухів. 
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Тут переважають соснові ліси наземнокуничникові, чебрецеві та 

лишайникові в комплексі із дубово-сосновими лісами у зниженнях. 

З підвищенням вологості та родючості ґрунтів у напрямку до р. Віти 

(друге русло) змінюється характер рослинних угруповань. Тут переважають 

дубово-соснові ліси  на верхівках гряд із куничником наземним, на схилах - 

із орляком, біля підніжжя схилів та в зниженнях  із конвалією травневою. У 

деревостані трапляються береза, осика, груша, підлісок утворюють крушина, 

клен татарський, а місцями малопоширений південний вид  вишня 

чагарникова (вишня степова). 

Далі в західному напрямку місцевість стає більш вирівняною, 

збільшується участь листяних порід. Тут переважають дубові ліси з участю 

кленів гостролистого та татарського, осики, місцями  ясена, який формує 

ясеново-дубові ліси. Значні площі займають ясеново-дубові та кленово-

ясеново-дубові ліси зірочникові. Найбільш типовими для понижених вологих 

екотопів заказника є дубові ліси з переважанням у трав'яному покриві яглиці. 

Навесні тут добре виявлені зарості левурди (ведмежої цибулі)  виду з 

Червоної книги України. Вона формує тут угруповання, занесене до Зеленої 

книги України, яке знаходяться на північно-східній межі свого поширення. 

Найбільш знижені ділянки в заказнику займають сирі вільхові ліси та 

вільхові болота. Перші представлені вільшняками кропивними та 

ожиновими, що тягнуться смугами по периферії боліт. У трав'яному ярусі 

вільхових боліт домінує осока гостровидна з участю ряду болотних та лісо-

болотних видів. Водна рослинність представлена на оз. Шапарня, на р. Віта 

та її притоках. Озеро Шапарня в значній мірі зайняте заростями очерету. На 

водоймах заказника зростає сальвінія плаваюча, занесена до Червоної книги 

України. Лучні угруповання трапляються поблизу оз. Шапарня та в північно-

східній частині заказника. Вони представлені луками з домінуванням пирію 

повзучого, костриці лучної, щучника дернистого. Серед червонокнижних 

видів на луках зустрічається пальчатокорінник м'ясо-червоний, вказується 

також пальчатокорінник Фукса. 

На території заказника виявлена значна кількість видів, занесених до 

Червоної книги України (див. таблицю 2.7). Значну площу в заказнику 

займають лісові угруповання з домінуванням цибулі ведмежої, занесені до 

Зеленої книги України. 

Заказник «Лісники» – є найбільшою та найважливішою природно-

заповідною територією Парку. Тому при функціонуванні парку слід 

врахувати важливість його екосистем та їх вразливість, розробивши 

особливий режим на території, радіусом 1 км, яка оточує заказник. 
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Насамперед, це стосується заборони меліоративних робіт та будівництва в 

цій смузі. 

У перспективі бажаним буде розширення територію заказника, яка нині 

має не природні межі, оскільки охоплює лише землі, підпорядковані м. 

Києву. До заказника слід ввести заболочені території, які знаходяться на 

південний захід від заказника. З метою охорони природних комплексів 

існуючої території заказника бажано ліквідувати (або перенести) 

індивідуальні огороди на землях, які вклинюються в заказник на північному 

заході. 

Ліси південної частини парку 

У південній частині парку знаходиться цілісний лісовий масив, який 

розташований в основному на боровій терасі Дніпра. Загалом на нього 

припадає більше половини площі парку. На півночі терасу Дніпра 

перетинають долини річки Віта та її приток, тут зростають широколистяні 

ліси. Значно більшу площу в цьому лісовому масиві займають соснові і 

дубово-соснові ліси на піщаних і супіщаних ґрунтах. Північна частина 

масиву в основному належить до заказника Лісники.  

Борова тераса Дніпра характеризується горбистим рельєфом. На 

вершинах горбів з дерново-слабопідзолистими ґрунтами зростають сухі і 

свіжі соснові ліси  наземнокуничникові, чебрецеві, зеленомохові, в 

найсухіших місцях зустрічаються фрагменти лишайникових соснових лісів з 

розрідженим трав'яним ярусом. У масиві відсутні угруповання бореальних 

соснових лісів вересових, брусничних, чорничних. У знижених місцях у 

деревостані зустрічається дуб, ґрунти тут багатші і вологіші. Це  дубово-

соснові та дубові ліси з домінуванням у трав'яному ярусі орляка та конвалії. 

На місцях із значним рекреаційним впливом зростає участь злаків, суниць, на 

галявинах і просіках  куничника наземного. Для дубово-соснових лісів цієї 

території характерне багатство підліску. Тут в значній кількості трапляються 

крушина, ліщина, бруслина бородавчаста, черемха, вишня степова. Вишня 

степова  це вид лісостепової і степової зон, тут вона знаходиться на 

північній межі ареалу. У масиві зростають і інші види, характерні для більш 

південних регіонів. Типові види бореальних (північних) лісів  грушанки, 

плауни  у цьому масиві зустрічаються рідко. 

Ліси борової тераси р. Дніпро є багатими флористично. Тут багато сону 

широколистого, рідше зустрічається сон чорніючий, занесений до Червоної 

книги України. Серед червонокнижних видів зустрічаються також ковила 

дніпровська і вовчі ягоди пахучі, серед інших малопоширених видів слід 

відмітити еремогону скельну і анемону лісову. Рекреаційне навантаження на 

більшій частині цього масиву помірне, невеликою є інтенсивність 
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лісогосподарських робіт, тому цей масив характеризується порівняно 

високою збереженістю рослинності. Серед несприятливих явищ у цій частині 

Парку слід зазначити досить високу пожежну небезпеку. 

2.6.2. Рідкісні та зникаючі види рослин, типові та рідкісні рослинні 

угруповання 

Серед рослин Парку до Європейського Червоного списку занесено 

козельці українські (Tragopogon ucrainicus). Вид трапляється на піщаних 

галявинах у південній частині парку. 

Із Додатку І Бернської конвенції на території парку зростають такі 

види, як водяний горіх плаваючий (Trapa natans), сальвінія плаваюча 

(Salvinia natans), змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschianum), сон 

широколистий (Pulsatilla patens) та юринея волошковидна (Jurinea 

cyanoides). Чотири види занесені також до Червоної книги України (1996). 

Сальвінія плаваюча виявлена лише в озері Шапарня (урочище 

Лісники). 

Водяний горіх плаваючий зростає в ставках Голосіївського лісу, що 

створені на водотоках Дідорівка, Китаївський та Горіховатка. У деяких з них 

(ставок №2 Горіховатської долини) цей вид утворює угруповання на значній 

площі (Зеленая книга Украинской ССР, 1987). Інші види виявлені в південній 

частині парку, в т.ч. в заказнику «Лісники». 

До Червоної книги України занесені двадцять чотири види судинних 

рослин, що ростуть на території Парку. Це: 

Згідно Червоної книги України (2009) на території Парку зростає 24 

види вищих судинних рослин: 

1) Булатка довголиста 

2) Вовчі ягоди пахучі, вовче лико пахуче 

3) Водяний горіх плаваючий 

4) Гніздівка звичайна 

5) Гронянка віргінська 

6) Гронянка півмісяцева 

7) Змієголовник Рюйша 

8) Зозулинець болотний 

9) Зозулині сльози яйцеподібні 

10) Ковила дніпровська 

11) Коручка темно-червона 

12) Коручка чемерниковидна 

13) Косарики черепитчасті 

14) Лілія лісова 

15) Любка дволиста 
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16) Осока затінкова 

17) Пальчатокорінник м’ясочервоний 

18) Пальчатокорінник Фукса 

19) Півники сибірські 

20) Підсніжник звичайний 

21) Сальвінія плаваюча 

22) Сон лучний (с. чорніючий) 

23) Сон розкритий (с. широколистий) 

24) Цибуля ведмежа, левурда. 

 

Таблиця 1.8. Види судинних рослин НПП «Голосіївський», занесених до 

Червоної книги України 

Назва Латинська назва Коротка характеристика 

Булатка 

довголиста 

Cephalanthera 

longifolia (L.) 

Fritsch. 

Вид з родини зозулинцевих. Ареал охоплює Гімалаї, 

Західну Азію, Центральну та Західну Європу. Рідко 

трапляється у світлих лісах та на узліссях в лісовій, 

лісостеповій зонах України, частіше  в Гірському 

Криму. В.М. Любченко вказує цей вид для 

Голосіївського лісу. Декоративна рослина 

Вовчі ягоди 

пахучі 

Daphne cneorum L. Вид з родини тимелеєві, третинний релікт. 

Поширений в Центральній та Південній Європі. В 

Україні зустрічається в Західному Поліссі, 

Волинській височині, Малому Поліссі, Розточчі, 

лісостеповій частині Придніпров'я. Зростає 

найчастіше в світлих соснових і дубово-соснових 

лісах, інколи на незаліснених крейдяних 

відслоненнях, пісках. Вид вказується для заказника 

«Лісники» Тут він знаходиться на східній межі 

ареалу. Декоративна рослина. 

Водяний горіх 

плаваючий 

Trapa natans L.S.l. Вид з родини водяногоріхові. Поширений у 

водоймах Середньої, Сх. та Атлантичної Європи, 

Середземномор’я, Кавказу, Пд. Сибіру, Далекого 

сходу, Малої Азії В Україні він зустрічається у 

водоймах долин р. Дніпра, Прип’яті, Тетерева, 

Десни, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, 

Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, Шацьких озер. В 

НПП «Голосіївський» вид поширений у водоймах 

Голосіївського лісу. Він зростає у ставках, створених 

на трьох водотоках – Китаївському, Дідорівському та 

Горіховатському. 

Гніздівка 

звичайна 

Neottia nidus-avis 

(L.) Rich. 

Вид з родини зозулинцевих. Поширений у Європі, 

Середземномор'ї, на Кавказі, у Малій Азії, Західному 

Сибіру. В Україні зростає в широколистяних лісах 

лісової, лісостепової зон та в Гірському Криму. В 

НПП «Голосіївський» вид виявлений в урочищах 

Голосіївський ліс, Теремки, заказнику «Лісники» 

Дуже ймовірним є його зростання і на інших 

ділянках 
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Назва Латинська назва Коротка характеристика 

Гронянка 

віргінська 

Botrychium 

virginianum (L,) 

Sw. 

Вид з родини вужачкових (папоротеподібні). 

Поширений в Північній і південній Америці, Японії, 

Китаї, Європі, Сибіру. В Україні рідко зустрічається 

в лісовій і лісостеповій зонах. Росте в світлих лісах 

та на луках. В НПП «Голосіївський» виявлений у 

заказнику Лісники в дубово-сосновому лісі (на 

узбіччі лісової дороги). 

Гронянка 

півмісяцева 

Botrychium lunaria 

(L.) Sw. 

Вид з родини вужачкових (папоротеподібні). 

Голарктичний вид із диз’юнкціями в Австралії та Пн. 

Америці. В Євразії поширений в лісовій зоні у 

Європі, Зх. та Сх. Сибіру, Середній Азії, Гімалаях, на 

Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше 

лісостеповій зонах на рівнині, в Українських 

Карпатах та в Кримських горах. В парку відомі 

місцезростання давні за літературними даними вид 

вказувався в Голосіївському лісі. Сучасні 

місцезростання не відомі. 

Змієголовник 

Рюйша 

Dracocephalum 

ruyschiana L. 

Вид з родини губоцвітих. Палеарктичний вид 

поширений в Середземномор’ї, Центральній та 

Східній Європі,на Скандинавському п-ві, Кавказі, в 

Середній Азії, Монголії, Китаю, Японії. В Україні 

цей вид зрідка зустрічається на пн.-зх. Поділлі, 

Поліссі та в Лісостепу. В парку поодинокі 

місцезростання виявлені в південній частині 

заказника «Лісники». 

Зозулинець 

болотний 

Orchis palustris 

Jacq. 

Вид з родини зозулинцевих. Поширений в Європі, 

Середземномор'ї, Західній Азії, на Кавказі. В Україні 

зустрічається в лісостеповій і степовій зонах 

(частіше на Лівобережжі), Гірському Криму, 

Закарпатті і Передкарпатті. В Голосіївському НПП 

вид зростає в заказнику «Лісники». Тут вид 

знаходиться на північній межі ареалу. Декоративна 

рослина 

Зозулині 

сльози 

яйцеподібні 

Listera ovata (L.) 

R.Br. 

Вид з родини зозулинцевих. Західнопалеарктичний 

вид (поширений в Європі, в Середземномор'ї, на 

Кавказі, в Малій та Середній Азії. В Україні нерідко 

трапляється в лісах в межах лісостепової і лісової 

зон, в Гірському Криму, дуже рідко - у степовій зоні. 

Вид зростає у лісах, переважно вологих 

широколистяних. В Голосіївському НПП вид зростає 

в ур. Теремки, в заказнику «Лісники». Дуже 

ймовірним є його зростання на інших ділянках 

Ковила 

дніпровська 

Stipa borysthenica 

Klok. ex Prokud. 

Вид з родини тонконогових. Поширений у 

лісостеповій, степовій і, частково, лісовій зонах 

Євразії. В Україні вид розсіяно зустрічається в 

різних регіонах. Зростає на піщаних, супіщаних і 

легкосуглинкових ґрунтах як в лісах, так і в складі 

трав'яних рослинних угрупувань. У НПП 

зустрічається на боровій терасі Дніпра (заказник 

«Лісники» і прилеглі до нього території) 
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Назва Латинська назва Коротка характеристика 

Коручка 

чемернико-

видна 

Epipactis 

helleborine (L.) 

Crantz 

Вид з родини зозулинцевих. Ареал простягається від 

Західної Європи до Японії, включаючи Західну Азію 

і Гімалаї. В Україні вид зустрічається в лісовій і 

лісостеповій зонах, у Гірському Криму. Зростає в 

лісах, на узліссях, інколи на луках. У НПП 

вказується для Голосіївського лісу та заказника 

«Лісники»  

Коручка 

темно-

червона 

Epipactis 

atrorubens (Hoffm. 

ex Bernh.) Besser 

Вид з родини зозулинцевих. Євразійський вид, 

поширений в Європі, на Кавказі, Уралі, в Зах. 

Сибіру, Середній Азії, Ірані. В Україні зростає в 

Карпатах, на Прикарпатті, в Поліссі, Лісостепу, 

Степу (зрідка) та Гірському Криму. В парку 

відмічена по терасі Дніпра (Дачне лісництво). 

Косарики 

черепитчасті 

Gladiolus 

imbricatus L. 

Вид з родини півникових. Європейський вид 

поширений в Центральній Європі, Середземномор’ї. 

В Україні зустрічається в Карпатах, на Поліссі, 

Малому Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Зх. Лісостепу, на 

Лівобережжі та в Криму. На території парку є дуже 

рідкісним видом. Відоме місцезростання виявлене на 

торф’янистій луці біля озера Шапарня. 

Лілія лісова Lilium martagon L. Вид з родини лілійних. Ареал включає Європу і 

Південний Сибір. В Україні зустрічається в лісовій, 

лісостеповій зонах. Найбільш чисельний в Карпатах. 

Високодекоративний вид, поширення якого 

скорочується Зростає в лісах і на узліссях. У НПП 

вказується для Голосіївського лісу, ур. Теремки. 

Любка 

дволиста 

Platanthera bifolia 

(L.) Rich. 

Вид з родини зозулинцевих. Ареал охоплює Європу, 

Середземномор'я, Сибір, Кавказ. В Україні 

зустрічається в лісовій, лісостеповій зонах, рідко - в 

степовій зоні. Росте у лісах (частіше в світлих), на 

узліссях, на луках. У НПП вказується для 

Голосіївського лісу, заказника «Лісники». 

Декоративний вид. 

Осока 

затінкова 

Саrex umbrosa 

Host 

Вид із родини осокових. Неморально-монтанний вид, 

який зростає в Атлантичній, Центральній, Пд. та Сх. 

Європі. В Україні трапляється в поліській та 

лісостеповій зонах Правобережжя (за винятком 

Закарпатської низовини), в Карпатах і в окремих 

локалітетах пн.-зх. Лівобережного Полісся. На 

території парку відоме місцезнаходження 

знаходиться в північно-західній частині заказника 

«Лісники». 

Пальчатоко-

рінник м'ясо-

червоний 

Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo 

Вид з родини зозулинцевих. Вид поширений в 

Європі, Малій Азії, на Кавказі, в Джунгарії, 

Монголії, Західному Сибіру (палеарктичний ареал). 

Зустрічається в більшій частині України (крім 

Степу). Зростає на луках (частіше вологих), болотах, 

у вологих лісах. У НПП зростає в північно-східній 

частині заказника «Лісники». Декоративний вид.  

Пальчатоко-

рінник Фукса 

Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo 

Вид з родини зозулинцевих. Вид поширений в 

помірній зоні Євразії (палеарктичний вид). 
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Назва Латинська назва Коротка характеристика 

Зустрічається на значній частині України (крім 

Гірського Криму і більшої частини степової зони). 

Вказується для заказника «Лісники». Декоративна 

рослина. 

Півники 

сибірські 

Iris sibirica L. Вид із родини півникових. Євросибірський вид 

поширений від Франції до Сх. Сибіру та Монголії. В 

Україні зростає на Закарпатті, в Прикарпатті, 

Розточчі, Поліссі, на зх. Подільської височини, рідше 

в Правобережному та Лівобережному Лісостепу, 

зрідка в пн. частині степової зони та в Криму. В 

парку нечисельні популяції знаходяться в урочищах. 

Теремки, Бичок, в заказнику «Лісники».  

Підсніжник 

білосніжний 

(п. звичайний) 

Galanthus nivalis L. Вид з родини амарилісових. Поширений в 

Центральній Європі, Малій Азії, Передкавказзі. В 

Україні зустрічається в лісостеповій і лісовій зонах, 

на Лівобережжі  рідко. Росте в широколистяних 

лісах. У НПП зустрічається в Голосіївському лісі. 

Декоративна рослина. Дуже сильно знищується на 

букети. Чисельність швидко знижується.  

Сальвінія 

плаваюча 

Salvinia natans (L.) 

All. 

Вид з родини сальвінієвих (папоротеподібні). Плава-

юча водна рослина. Вид поширений в помірній зоні 

північної півкулі (голарктичний вид). Спорадично 

зустрічається у водоймах різних частин України, 

частіше на великих річках. Інколи утворює 

суцільний покрив на поверхні води. Вказується для 

заказника «Лісники». 

Сон лучний  

(с. 

чорніючий) 

Pulsatilla pratensis 

(L.)Mill. s.l. 

Вид із родини жовтецевих. Центральноєвропейський 

вид на південній межі ареалу. Зростає в Балканах, 

Середній та Східній Європі. В Україні поширений в 

лісовій, лісостеповій та степовій (спорадично) зонах, 

крім крайніх західних районів Криму. В парку 

трапляється в заказнику «Лісники», в Конча-

Заспівському та Дачному лісництвах. 

Сон 

розкритий (с. 

широколис-

тий) 

Pulsatilla patens 

(L.)Mill.s.l. 

Вид із родини жовтецевих. Вразливий європейський 

вид, який поширений в Середній та Східній Європі, 

Скандинавії, пд.-зх. Сибіру. В Україні - на Поліссі, у 

Лісостепу, Пн. Степу. В парку цей вид зростає в 

заказнику «Лісники», спорадично зустрічається в 

південній частині на піщаних ділянках тераси 

Дніпра.  

Цибуля 

ведмежа 

Allium ursinum L. Вид з родини цибулевих (за іншою класифікацією - 

лілійних). Поширений у центральній і північній 

Європі, Малій Азії, на Кавказі. В Україні - в 

Передкарпатті, Карпатах, Лісостепу, півдні Полісся. 

На Лівобережжі зустрічається дуже рідко. У Києві 

вид знаходиться на східній межі ареалу. Зростає в 

західній частині заказника «Лісники». У кінці квітня 

і травні вид тут домінує у кленово-дубово-ясеновому 

лісі на значній площі (понад 10 га). Сильно 

знищується як харчова рослина. 
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Крім того, на території парку (в північно-східній частині заказника 

«Лісники») на вологій луці виявлено кілька екземплярів рослин, які, 

ймовірно, відносяться до рідкісного і мало вивченого виду зозулинець 

стрункий (Orchis elegans Heuff.), який ще розглядають як підвид зозулинця 

рідкоквіткового (Orchis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Soo). Популяція дуже 

незначна (кількість генеративних екземплярів в різні роки коливається від 0 

до 3) і потребує подальшого вивчення. 

До регіонального списку м. Києва занесені такі види судинних рослин, 

відмічені в Парку: 

1) Анемона лісова (Anemone sylvestris) 

2) Багатоніжка звичайна (Polypodium vulgare) 

3) Багаторядник Брауна (Polystichum braunii) 

4) Багаторядник шипуватий (Polystichum aculacetum) 

5) Гвоздика несправжньорозчепірена (Dianthus pseudosquarrosus) 

6) Вишня степова (Cerasus fruticosa) 

7) Голокучник дубовий (Gymnocarpium dryopteris) 

8) Конвалія травнева (Convallaria majalis) 

9) Латаття біле (Nymphaea alba) 

10) Латаття сніжно-біле (Nymphaea candida) 

11) Перстач білий (Potentilla alba) 

12) Півники сибірські (Iris sibirica) 

13) Проліска дволиста (Scilla bifolia) 

14) Ряст порожнистий (Corydalis cava) 

15) Скорзонера пурпурова (Scorsonera purpurea) 

16) Сон широколистий (Pulsatilla patens) 

17) Щитник австрійський (Dryopteris austriaca) 

18) Плаун булавовидний (Lycopodium clavatum) 

19) Суховершки великоквіткові (Prunella grandiflora) 

20) Ялівець звичайний (Juniperus communis) 

Деякі види із цього списку є рідкісними в парку і мають поодинокі 

місцезростання. Лише в урочищі «Лісники» виявлені суховершки 

великоквіткові, гвоздика несправжньорозчепірена, поодиноко в цьому масиві 

зустрічається і ялівець звичайний. 

У ярах Голосіївського лісу трапляється багаторядник шипуватий. 

Досить рідкісним в парку є голокучник дубовий, щільна популяція якого 

виявлена на схилі до Китаївського струмка в масиві Голосіївського лісу. У 

великій кількості зростають в парку такі види із цього списку, як конвалія 

травнева, ряст порожнистий, проліска дволиста. 
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Таблиця 1.9. Види судинних рослин НПП «Голосіївський», які 

охороняються в м. Києві 

Назва Латинська назва Коротка характеристика 

Багатоніжка 

звичайна 

Polypodium 

vulgare L. 

Вид з родини багатоніжкових (папоротеподібні). 

Росте в лісах, частіше на кам'янистих субстратах. 

Вид розсіяно зустрічається в більшій частині 

України, частіше в Карпатах. В.М. Любченко 

вказує цей вид для лісу, розташованого на південь 

від с. Пирогів. 

Багаторядник 

Брауна 

Polystichum 

aculeatum (L.) 

Roth 

Вид з родини щитникових (папоротеподібні). 

Ареал виду охоплює північну частину Євразії, 

Північну Америку, Гавайські острови. В Україні 

вид рідко зустрічається в лісовій і лісостеповій 

зонах. Росте в лісах. Вид вказується для 

Голосіївського лісу. 

Багаторядник 

шипуватий 

Polystichum 

aculeatum (L.) 

Roth 

Вид з родини щитникових. Поширений в 

Центральній і Східній Європі, в Середземномор'ї, 

Західній і Центральній Азії, на Кавказі. В Україні 

рідко зустрічається в лісовій і лісостеповій зонах, в 

Гірському Криму. Росте в лісах. Вид вказується 

для Голосіївського лісу. 

Вишня степова Cerasus fruticosa 

Pall. 

Вид з родини розових. Ареал виду знаходиться, в 

основному, в межах степової і лісостепової зон 

Євразії. В Україні вид розсіяно зустрічається в 

степовій, лісостеповій зонах, на півдні Полісся. 

Росте в степах і світлих лісах. Зустрічається в лісах 

на боровій терасі р. Дніпро, в тому числі, у 

заказнику «Лісники». 

Конвалія 

травнева 

Convallaria 

majalis L. 

Вид з родини лілійних. Ареал охоплює майже всю 

Європу, а також Кавказ, окремий підвид зростає на 

Далекому Сході. Зустрічається майже по всій 

Україні. В Києві і НПП «Голосіївський» зокрема 

досить звичайний вид. У мішаних лісах борвої 

тераси Дніпра (в тому числі, у заказнику 

«Лісники») вид часто домінує. Охороняється як 

декоративна і лікарська рослина, яка сильно 

знищується людьми. 

Проліска 

дволиста 

Scilla bifolia L. Вид з родини лілейних. Ареал охоплює 

Центральну, частково Південну і Східну Європу. В 

Україні зустрічається в лісовій, лісостеповій та 

степовій зонах, в основному на Правобережжі, а 

також в Гірському Криму. Декоративний вид. 

Знищується на букети. В Голосіївському НПП 

зростає в урочищі Голосіївський ліс. Ймовірно, 

зростає і в інших частинах Парку. 

Ряст 

порожнистий 

Corydalis cava 

(L.) Schweigg. et 

Koerte 

Вид з родини руткових. Зустрічається в 

Центральній, Східній і Південній Європі. В 

Україні - в лісовій, лісостеповій і частково в 

степовій зонах. Декоративна рослина. Знищується 

на букети. В лісах Голосіївського НПП  

звичайний вид, місцями домінує. 
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Таблиця 1.10. Види, занесені до Червоної книги України, по НПП 

«Голосіївський» 

Голосіївський ліс Булатка довголиста 

Гніздівка звичайна 

Коручка морозниковидна 

Лілія лісова 

Любка дволиста 

Підсніжник звичайний 

Лісники Вовчі ягоди пахучі 

Гніздівка звичайна 

Зозулинець болотний 

Зозулині сльози яйцевидні 

Ковила дніпровська 

Коручка морозниковидна 

Любка дволиста 

Пальчатокорінник м'ясочервоний 

Пальчатокорінник Фукса 

Сальвінія плаваюча 

Сон чорніючий 

Цибуля ведмежа 

Південна частина парку Вовчі ягоди пахучі 

Ковила дніпровська 

Сон чорніючий 

Теремки Гніздівка звичайна 

Зозулині сльози яйцевидні 

Лілія лісова 

 

Таблиця 1.11.Види, які охороняються в м. Києві та його околицях, по 

НПП «Голосіївський» 

Голосіївський ліс Багаторядник Брауна 

Багаторядник шипуватий 

Конвалія травнева 

Проліска дволиста 

Ряст порожнистий 

Лісники Вишня степова 

Конвалія травнева 

Сон широколистий 

Південна частина парку Анемона лісова 

Вишня степова 

Сон широколистий 

 

2.6.3. Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на 

рослинний світ. 

Розташування Парку в межах великого міста та багатоповерхова 

забудова, що прилягає майже впритул до меж парку спричиняє значний 

антропогенний вплив на рослинний світ Парку. Це проявляється у 

скороченні, значному пригніченні, а іноді і зникненні в першу чергу 

найбільш вразливих видів та їх угруповань. Завдяки антропогенному 
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втручанню в природні екосистеми значно поширюються адвентивні види, які 

поступово розростаються і витісняють природні види. До таких видів 

належить в парку ціла низка північноамериканських рослин. Серед дерев – це 

такі види як дуб північний, робінія звичайна, гледичія колюча, тополя 

пірамідальна. Серед кущів – аморфа кущова, магонія падуболиста, черемха 

пізня. Небезпечним в парку є поширення такої північноамериканської ліани 

як дикий виноград п’ятилисточковий. Одним із найбільш небезпечних 

адвентивних видів в парку є розрив-трава дрібноквіткова, яка в найбільш 

порушених екосистемах витісняє природні види і починає домінувати в 

травостої. Це спостерігається в найбільшій мірі в урочищі Голосіївський ліс. 

Інвазійним небезпечним видом в парку є такий адвентивний вид як 

золотушник канадський. Він поширюється дуже швидко. На луках біля озера 

Шапарня цей вид дуже прогресує і захоплює майже всю територію. 

Такі загрози існуванню природної флори потребують розроблених 

заходів по зменшенню впливу адвентивних видів після довготривалих (не 

менше 5 років) моніторингових досліджень.  

До антропогенних чинників, які впливають на стан рослинного покриву 

парку, слід віднести стихійні природні явища, під впливом яких 

накопичуються сухостійні, сніголомні, вітровальні дерева та з’являється 

захаращеність. 

Так, внаслідок сніголому зазнають пошкоджень соснові насадження 

південної частини парку. План санітарно-оздоровчих заходів складається 

згідно з Санітарними правилами в лісах України, на підставі матеріалів 

лісовпорядкування, польових обстежень, інших матеріалів, що 

підтверджують необхідність їх проведення. Основна мета санітарно-

оздоровчих заходів, що плануються – запобігання пошкодження насаджень 

шкідниками лісу, поліпшення санітарного стану лісових насаджень, 

зниження пожежної небезпеки, а також запобігання падіння дерев на дороги 

та просіки, створення сприятливих умов для рекреаційної діяльності на 

території Парку. 

До антропогенних чинників, що впливають на рослинний покрив, 

належать наявні в парку пожежі, що спричиняють подальше пошкодження 

дерев шкідниками. На ділянках соснового лісу після пожеж відмічаються 

дерева всохлі та ті, що всихають, а також деяка кількість вегетуючих 

пристигаючих та спілих дерев сосни звичайної, трапляються окремі молоді 

дерева. Приріст у більшості дерев сосни відсутній. 

Ділянка лісу після пожежі має розріджений деревостан, знаходиться в 

екологічно екстремальних умовах, і комахи-ксилофаги будуть не в змозі 

переробити великий об’єм деревини, тому залишати всохлі дерева, особливо 
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у досить великій кількості, небезпечно – це може призвести до подальшого 

зараження лісу на сусідніх ділянках великим сосновим лубоїдом та іншими 

шкідниками, а також з огляду на можливість пожежі. Ще одним аспектом є 

те, що дерева, які сильно постраждали від пожеж, у подальшому будуть 

приваблювати вторинних шкідників. Доцільно вилучати всохлі дерева з 

території ділянки, лишивши обмежену кількість стовбурів (35) для 

підтримки життєдіяльності комах-ксилофагів та їх ентомофагів, вибірково 

вилучати сосни, які всихають. 

Рекомендовано вилучати всохлі та всихаючі сильно пошкоджені дерева 

сосни звичайної, з подальшим окорюванням стовбурів і вилученням з 

території післярубочних залишків. На ділянці можна лишити підріст дуба, 

сосни та берези. 

Основними завданнями при зменшенні впливу антропогенних чинників 

на рослинний світ є: 

1) Вивчення наявності та сучасного стану популяцій адвентивних видів 

рослин в парку та встановлення загроз існуванню природних видів. 

2) Проведення моніторингових досліджень за станом популяцій та 

динамічних змін адвентивних видів з метою розробки рекомендацій по 

зменшенню впливу на природні екосистеми. 

3) Виявлення інвазійних видів адвентивних рослин та розробка заходів 

боротьби з ними. 

4) Проведення санітарно-оздоровчих заходів в масивах, що постраждали 

під впливом несприятливих природних чинників (санітарних вибіркових 

рубок). 

5) Поліпшення санітарного стану лісових насаджень. 

6) Проведення обстеження лісових масивів, постраждалих від пожеж на 

наявність небезпечних шкідників. 

7) Вилучення всохлих дерев, які є розсадниками небезпечних комах 

(шкідників), залишати обмежену кількість для підтримки життєдіяльності 

комах-ксилофагів та їх ентомофагів. 

2.6.4. Збереження різноманіття флори ex-situ 

Особливо цінним напрямком у збереженні різноманіття флори є 

ренатуралізація рідкісних видів рослин, які раніше були поширені на 

території Парку, а нині, в силу різноманітних причин, майже зникли з 

природних екосистем. До таких видів в Парку належить підсніжник 

білосніжний, який, за літературними даними та свідченнями жителів 

мікрорайону, в значній кількості зростав в дубово-грабових лісах урочища 

Голосіївський ліс. Так, вирощений в культурі підсніжник білосніжний 

нещодавно був висаджений на території парку садово-паркового мистецтва 
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ім. Максима Рильського, в 100 м від вул. М. Рильського. Це – збережена в 

природному стані ділянка парку, що репрезентує природні екосистеми 

Голосіївського лісу (дубово-грабовий ліс), в яких раніше був поширений 

підсніжник білосніжний. Площадка, на якій знаходиться куртина 

підсніжника білосніжного, розміщується між старими грабами. Тут, на 

ділянці 9х9 м, де раніше (2007 р.) були висаджені окремі екземпляри 

підсніжника білосніжного, нині сформувалась досить потужна популяція, яка 

набуває природного вигляду і має добру життєвість. На даний час відмічено 

50 екземплярів, які зростають як поодиноко, так і куртинами по 3, 5 та 8 

екземплярів. Під час квітування створюють аспект. При добрій життєвості 

цієї популяції можливе розмноження як вегетативне, так і генеративне, 

поширення виду як на прилеглі території, так і по лісовому масиву в цілому. 

На цій ділянці в парку проводяться постійні моніторингові дослідження за 

сучасним станом рослин підсніжника білосніжного, їх динамічними змінами 

у популяціях кожного року з метою поширення цього виду в природні 

екосистеми. 

 

2.7. Тваринний світ 

2.7.1. Видове різноманіття та його збереження 

Фауна Парку відрізняється значною різноманітністю та наявністю 

достатньо великої кількості видів, рідкісних для України та Європи. Тільки 

хребетних тварин у регіоні відмічено близько 200 видів 26 родів 4 класів (без 

урахування риб) (табл. 1.12). Фауна безхребетних також відрізняється 

значним видовим багатством, про що свідчить наявність 36 представників 

Червоної книги України. Однією з головних причин такого видового 

багатства є розміщення території парку, яка, згідно зоогеографічного 

районування України, відноситься до Правобережної підділянки 

Лісостепової провінції України (Щербак, 1988), але фактично розташована на 

стику з лісовою зоною (Центральне Полісся Поліської провінції). Завдяки 

такому розміщенню тут спрацьовує правило високого видового різноманіття 

фауни на стику природних зон. Найбільш чітко ця закономірність 

простежується при дослідженні населення птахів, що становить переважну 

більшість у складі фауни хребетних регіону – більше 100 видів. Крім 

найбільш розповсюджених видів європейського та транспалеарктичного типу 

фаун, у парку мешкають види як середземноморського і монгольського, так 

тайгового і голарктичного походження. Разом з тим, окремі фрагменти 

фауністичних комплексів парку можуть бути еталонними для Київської 

області і для лісостепового Середнього Придніпров’я. Крім високого 

видового різноманіття фауни регіону, по його території проходять кордони 
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ареалів як багатьох безхребетних, так і деяких хребетних тварин (зелена 

ящірка). А два види багатоніжок взагалі є ендеміками Лісостепу, які були 

виявлені в Україні тільки в межах території Парку. 

Хоча більша частина парку розташована у долині Дніпра і належить до 

єдиної зоогеографічної зони, при аналізі фауни Парку чітко спостерігаються 

окремі відмінності у видовому складі тваринного світу (табл. 1.12).  

Ці відмінності, що обумовлюються ландшафтно-географічними, 

геоботанічними і антропогенними факторами, дозволяють проводити 

характеристику фауни парку у межах двох окремих ділянок, з умовними 

назвами Північна та Південна. Перша ділянка включає урочище 

Голосіївський ліс (разом із парком ім. М. Рильського) та урочище Теремки. 

До складу другої входять ліси Конча-Заспівського та Дачного лісництв, а 

також заказник «Лісники» (колишня частина Конча-Заспівського лісництва). 

 

Таблиця 1.12. Загальна структура фауни хребетних тварин НПП 

«Голосіївський» 

Таксон 

Кількість видів поділянках 

Північна 

(Голосіївська) 

Південна (Конча-

Заспівська) 
1 2 3 

Клас Земноводні 10 12 

Ряд Хвостаті 2 2 

Ряд Безхвості 8 10 

Клас Плазуни 3 8 

Ряд Черепахи 1 1 

Ряд Ящірки 1 4 

Ряд Змії 1 3 

Клас Птахи 84 107 

Ряд Лелекоподібні   5 

Ряд Гусеподібні  1 1 

Ряд Соколоподібні  9 13 

Ряд Куроподібні  2 2 

Ряд Журавлеподібні  1 3 

Ряд Сивкоподібні  1 4 

Ряд Голубоподібні  5 5 

Ряд Зозулеподібні  1 1 

Ряд Совоподібні  4 4 

Ряд Дрімлюгоподібні  1 1 

Ряд Стрижеподібні (Серпокрильцеподібні)  1 1 

Ряд Сиворакшеподібні  1 2 

Ряд Одудоподібні  1 1 

Ряд Дятлоподібні  6 8 

Ряд Горобцеподібні  50 56 

Клас Ссавці 30 41 

Ряд Комахоїдні 7 7 
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1 2 3 

Ряд Рукокрилі 1 4 

Ряд Зайцеподібні 1 1 

Ряд Гризуни 12 17 

Ряд Хижаки 6 9 

Ряд Парнокопитні 3 3 

 

Північна частина парку відрізняється менш багатим складом фауни, 

хоча поруч з численними видами, тут також присутні і рідкісні представники 

тваринного світу. На території ділянки вказується 8 видів риб, 10 видів 

земноводних, 4 види плазунів, більше 80 видів птахів та 30 видів ссавців. 

Межування Конча-Заспівського та Дачного лісництв із заплавними 

біотопами правого берега Дніпра суттєво відбилося на складі фауни цієї 

ділянки парку. Фактор розташування обумовив значні відміни в орнітофауні 

Південної частини парку, де нараховується більше 100 видів пернатих. 

Досить значну роль у складі орнітофауни ділянок також відіграє 

антропогенний фактор. Це, в першу чергу, стосується рідкісних видів (великі 

хижаки, лелекоподібні тощо), які ще зустрічаються у відносно 

важкодоступних місцях Південної частини (урочище «Лісники»). Схожа 

картина спостерігається і при порівнянні населення ссавців ділянок. 

Переважно за рахунок значних площ біотопів, близьких до заплавних, 

чисельність видів ссавців в межах Південної ділянки сягає 41. Зникненню 

рідкісних комахоїдних та рукокрилих сприяло підвищення рекреаційного 

навантаження на лісові комплекси Північної ділянки. Під його впливом в 

останні декілька десятиліть у Голосіївському лісі зникли й декілька видів 

хижих птахів, а чисельність тих, що залишились, сильно скоротилась. 

Фауна земноводних та плазунів Південної ділянки також відрізняється 

більшою різноманітністю і нараховує відповідно 12 та 8 видів. Більшість з 

цих видів, що відсутні в Північній ділянці, є найбільш чутливими до 

підвищеного антропогенного тиску і змін природних біотопів. 

 

Таблиця 1.13. Орнітофауна НПП «Голосіївський» 

№ Вид 
Екологічна 

група 
Тип фауни 

Ділянка 

Північна 

(Голосіївська) 

Південна (Конча-

Заспівська) 

1 Сірощокий норець  г тп  + 

2 Бугай  г тп  + 

3 Бугайчик г єв  + 

4  Квак г ср  + 

5  Велика біла чапля г єв  + 

6  Сіра чапля г тп  + 

7 Білий лелека г ев  + 

8 Чорний лелека  г тп  + 

9  Крижень г тп + + 
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№ Вид 
Екологічна 

група 
Тип фауни 

Ділянка 

Північна 

(Голосіївська) 

Південна (Конча-

Заспівська) 

10 Чирок-тріскунок г тп  + 

11 Червоноголова чернь г єв  + 

12 Осоїд д єв + + 

13  Чорний шуліка г тп + + 

14 Великий яструб д тп + + 

15 Малий яструб д тп  + 

16 Канюк д тп + + 

17 Орел-карлик д єв  + 

18 Великий підорлик д тп  + 

19 Болотяний лунь г тп  + 

20 Боривітер л тп + + 

21 Кібчик л тп + + 

22 Чеглок д тп  + 

23  Сіра куріпка л єв + + 

24 Перепел л тп + + 

25 Деркач г єв  + 

26 Погонич г єв  + 

27 Водяний пастушок г єв  + 

28 Водяна курочка г єв + + 

29 Лиска г тп  + 

30 Чайка г тп  + 

31 Кулик-сорока г ср  + 

32 Чорниш г тп + + 

33 Перевізник г тп  + 

34 Бекас г тп  + 

35  Вальдшнеп д тп  + 

36 Чорний крячок г тп  + 

37 Сизий голуб с ср + + 

38 Голуб-синяк д єв + + 

39 Припутень д єв + + 

40  Звичайна горлиця д єв + + 

41 Кільчаста горлиця с ср + + 

42 Звичайна зозуля д тп + + 

43 Хатній сич с мн + + 

44 Сіра сова д єв + + 

45 Вухата сова д га + + 

46 Дрімлюга д єв + + 

47 Серпокрилець с єв + + 

48 Рибалочка г єв + + 

49 Бджолоїдка л ср  + 

50 Одуд д єв  + 

51 Крутиголовка д тп + + 

52 Жовна д та + + 

53 Сивий дятел д єв  + 

54 Великий дятел д тп + + 

55 Білоспинний дятел д тп  + 

56 Середній дятел д є + + 

57 Сірійський дятел д ср + + 

58 Малий дятел д тп + + 

59 Чубатий жайворонок с ср + + 

60 Польовий жайворонок л тп + + 

61 Лісовий жайворонок д єв  + 

62 Берегова ластівка г тп  + 

63 Сільська ластівка с тп + + 

64 Жовта плиска г тп + + 

65 Біла плиска г тп + + 
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№ Вид 
Екологічна 

група 
Тип фауни 

Ділянка 

Північна 

(Голосіївська) 

Південна (Конча-

Заспівська) 

66 Лісовий щеврик д єв + + 

67 Жулан д тп + + 

68 Сірий сорокопуд д тп  + 

69 Волове очко д єв + + 

70 Вільшанка д є + + 

71 Соловей д є + + 

72 Чорна горихвістка с мн + + 

73 Звичайна горихвістка  д єв + + 

74 Лучний чекан л єв + + 

75 Кам`янка л тп + + 

76 Чорний дрізд д єв + + 

77 Дрізд-чикотень д тг + + 

78 Співочий дрізд д єв + + 

79 Дрізд-омелюх д єв  + 

80 Річкова кобилочка г єв  + 

81 Лучна очеретянка г єв + + 

82 Чагарникова очеретянка г єв  + 

83 Ставкова очеретянка г єв  + 

84 Велика очеретянка г єв + + 

85 Берестянка д єв + + 

86 Рябогруда славка г єв  + 

87 Садова славка д єв + + 

88 Чорноголова славка д єв + + 

89 Сіра славка д єв + + 

90 Весняний вівчарик д єв + + 

91 Вівчарик-ковалик д єв + + 

92 Жовтобровий вівчарик д єв + + 

93 Сіра мухоловка с єв + + 

94 Мухоловка-білошийка д єв + + 

95 Строката мухоловка д єв + + 

96 Мала мухоловка д та + + 

97 Ремез г ср  + 

98 Довгохвоста синиця д тп + + 

99 Синиця велика д єв + + 

100 Синиця блакитна д єв + + 

101 Синиця чубата д єв  + 

102 Повзик д єв + + 

103 Підкоришник д тп + + 

104 Звичайна вівсянка л єв + + 

105 Очеретяна вівсянка г тп  + 

106 Зяблик д єв + + 

107 Канарковий в`юрок с ср  + 

108 Зеленяк д єв + + 

109 Щиглик д єв + + 

110 Коноплянка л єв + + 

111 Костогриз д єв + + 

112 Хатній горобець с тп + + 

113 Польовий горобець с тп + + 

114 Шпак с єв + + 

115 Іволга г єв + + 

116 Сойка д єв + + 

117 Сорока д єв + + 

118 Ґава с тп + + 

119 Сіра ворона с єв + + 

120 Грак д єв + + 

121 Крук д єв + + 
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Примітка. 

Екологічні групи: д – дендрофільна; г – гідрофільна; л – лучна; с – синантропна.  

Типи фауни: єв – європейський; тп – транспалеарктичний; та – тайговий; 

ср – середземноморський; мн – монгольський; га – голарктичний. 

 

Загалом, можна відмітити, що навіть в умовах підвищеного 

рекреаційного навантаження на більшості території національного 

природного парку, ділянки, що розглядаються, мають достатньо високу 

ступінь видового різноманіття. Враховуючи, що численні представники 

тваринного світу мешкають в природних біотопах практично в межах 

великого промислового міста, можна стверджувати, що природні комплекси 

Парку є унікальними і потребують уваги та спеціальних заходів для захисту і 

збереження. 

Тваринний світ Північної частини парку 

Тваринний світ Північної частини парку складається переважно з 

типових представників дендрофільного комплексу, що утворився в 

формаціях широколистяних лісових угруповань під дією рекреаційного 

навантаження різного ступеня. 

Хоча ссавців в цій частині парку налічується 30 видів, до найбільш 

типових можна віднести лише дрібних представників, таких як кріт 

звичайний, бурозубка звичайна, полівки лісова та звичайна, миша велика та 

мала лісова, білка. Нечисленно зустрічаються їжак звичайний, кутора 

звичайна, лисиця, ласка, куниця кам’яна, польова та хатня миші, 2 види 

вовчків, мишівка лісова, заєць-русак. З парнокопитних на ділянці в невеликій 

кількості постійно мешкає тільки козуля європейська (Голосіївський ліс). 

Свиня дика періодично заходить на південні території з Конча-Заспівського 

лісництва. Лось в останні роки дуже рідко став траплятися у межах ділянки, 

хоча ще 10 років назад постійно з’являвся у південних кварталах 

Голосіївського лісу. До рідкісних видів можна віднести горностая, кутору 

малу інетопира малого (всі три – представники Червоної книги України). У 

зимовий період на територію Голосіївського лісу може заходити ще один 

представник Червоної Книги України – видра. 

Найбільш багатим є пташине населення ділянки, яке представлене 

типовими лісовими видами, що збереглися не дивлячись на високий рівень 

рекреації. Тут під час спостережень виявлено 52 види птахів, з яких 47 є 

гніздуючими. В Голосіївському лісі щільність гніздування склала 4,56 пар/га, 

а в парку ім. М. Рильського – 5,82 пар/га. До фонових видів відносяться 

зяблик, жовтобровий вівчарик та мухоловка-білошийка. Звичайні види – 

великий строкатий дятел, вільшанка, чорний дрізд, дрізд-чикотень, 

чорноголова славка, весняний вівчарик, велика синиця, голуба синиця, 
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повзик, зеленяк, костогриз, хатній горобець, шпак, сойка, сорока, сіра ворона. 

Інші дендрофільні горобині представлені нечисленно. З водоплаваючих на 

кількох ставках ділянки (Голосіївський ліс, парк ім. М. Рильського) 

гніздяться лише крижень та водяна курочка. На нечисленних луках та полях, 

що розташовані по периферії ділянки, мешкають такі типові види, як 

польовий жайворонок, жовта плиска та лучний чекан; рідше – перепел, 

куріпка та чубатий жайворонок. Найбільш вразливими до антропогенного 

тиску виявились хижі птахи (6 видів), з яких у регіоні постійно оселяється 

тільки яструб великий та канюк, а шуліку чорного, осоїда, боривітра 

звичайного та кібчика можна віднести тільки до спорадично гніздових птахів 

Північної ділянки. Також, дуже рідкісним став голуб-синяк, на відміну від 

інших чотирьох видів голубоподібних (припутень, сизий голуб, звичайна та 

кільчаста горлиці). 

З плазунів на ділянці знайдені ящірка прудка, вуж звичайний, мідянка 

та черепаха болотна (в деяких ставках Голосіївського лісу). Фауна 

земноводних більш багата і налічує 10 видів за рахунок широко 

розповсюджених двох видів тритонів, чотирьох видів жаб, жабки земляної та 

нечисленних ропухи зеленої, кумки та квакші. Рибне населення ділянки не 

відрізняється різноманітністю і налічує всього 8 видів, які є характерними 

представниками стоячих вод – в’юн, лин, верховод, срібний та золотий 

карасі. В деяких ставках, де існує джерельне живлення, можна зустріти щуку, 

окуня та коропа, які періодично випускаються туди рибалками-любителями. 

Світ комах в межах ділянки, на жаль, ще недостатньо вивчений.  

З рідкісних видів, занесених до Червоної книги України, в межах 

Північної ділянки збереглись горностай, кутора мала, нетопир малий, голуб-

синяк, мідянка. 

На території урочища «Голосіївський ліс» зареєстровано 74 види 

хребетних тварин (табл. 1.14), з них риб – 4 види, земноводних – 4 види, 

плазунів – 4 види, птахів – 46 видів, ссавців – 16 видів.  

 

Таблиця 1.14. Видовий склад та поширення хребетних тварин 

Голосіївського лісу  
№ Вид Поширення по території Голосіївського лісу 

 РИБИ  PISCES  

1 Карасьсрібний Carassius auratus (Bloch). Китаївські та Дідорівські ставки 

2 Вівсянка Leucaspius delineatus (Heckel) Дідорівський ставок 

3 Гірчак Rhodeus sericeus (Pall.) Нижній Дідорівський ставок 

4 Чебачокамурський Pseudorasbora parva 

(Temminck et Schlegel). 

Дідорівські ставки 

 ЗЕМНОВОДНІ  AMPHIBIA  

5 Жаба трав’яна Rana temporaria L. Майже вся територія, але переважно у вологих 

біотопах. Навесні – у водоймах 

6 Жаба озерна Rana ridibunda Pall. Китаївські та Дідорівські ставки 
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№ Вид Поширення по території Голосіївського лісу 

7 Ропуха сіра Bufo bufo (L.). Майже вся територія, але переважно в вологих 

біотопах. Навесні – у водоймах 

 ПЛАЗУНИ  REPTILIA  

9 Черепаха болотяна Emys orbicularis (L.). Дідорівський ставок 

10 Веретільниця  Anguis fragilisL. На межі з Виставковим центром (100 м), але не на 

території НПП 

11 Вуж Natrix natrix (L.). Майже вся територія, але переважно в вологих 

біотопах 

12 Мідянка* Coronella austriaca Laur. Зареєстровано двічі, але не власне на території, а 

поблизу межі парку: 1. Побіля межі парку (50 м) з 

Музеєм народної архітектури та побуту. 2. Побіля 

межі парку, по дорозі на х. Самбурки. 

 ПТАХИ  AVES  

13 Крижень Anas platyrhynchos L. Китаївські та Дідорівські ставки 

14 Яструб великий Accipiter gentilis (L.) 1 пара гніздиться побіля межі з Виставковим центром 

15 Канюк Buteo buteo (L.). 1 пара гніздиться в районі. верхів’я Дідорівського 

струмка 

16 Водяна курочка Gallinula chloropus (L.). Китаївські та Дідорівські ставки 

17 Припутень Columba palumbus L. Дуже рідко на околицях НПП 

18 ЗозуляCuculus canorus L. Повсюдно, досить часто 

19 Сова сіра Strix aluco L. Повсюдно, досить звичайний вид 

20 Рибалочка Alcedo atthis (L.). Китаївські та Дідорівські ставки 

21 Бджолоїдка Merops apiaster L. Гніздиться в глиняному кар’єрі побіля межі НПП з 

Музеєм народної архітектури та побуту, звідти часто 

залітає на територію НПП  

22 Дятелстрокатий Dendrocopos major (L.) Повсюдно, досить часто 

23 Дятелсередній Dendrocopos medius (L.)  Повсюдно, досить рідко 

24 Дятелчорний Dryocopus martius (L.) Повсюдно, досить звичайний 

25 Дятелсивий Picus canus Gmelin Зареєстровано тільки один раз, у вересні 

26 Щеврик лісовий Anthus trivialis (L.) Тільки на межі НПП з Музеєм народної архітектури 

та побуту 

27 Ластівка сільська Hirundo rustica L. Над Дідорівськими ставками 

28 Плиска біла Motacilla alba L. Китаївські та Дідорівські ставки 

29 Вивільга Oriolus oriolus (L.) В парку досить рідкісний вид 

30 Шпак Sturnus vulgaris L. Звичайний вид, але поширений переважно на 

околицях НПП 

31 Волове очко Troglodytes troglodytes (L.) Звичайний вид, переважно поблизу вологих біотопів  

32 Очеретянкавелика Acrocephalus arundinaceus (L.). Нижні Дідорівські ставки 

33 БерестянкаHippolais icterina (Vieill.) Дуже нечисленний вид 

34 Славкачорноголова Sylvia atricapilla (L.) Повсюдно звичайний вид 

35 Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita 

(Vieill.) 

Повсюдно, звичайний вид 

36 Вівчарикжовтобровий Phylloscopus sibilatrix 

Bechst. 

Повсюдно, досить звичайний вид 

37 Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus (L.) Рідкісний на території НПП вид. Навесні та восени 

під час сезонних перельотів – звичайний. 

38 Мухоловка-білошийка Ficedula albicollis 

Temm. 

Повсюдно, досить звичайний вид 

39 Мухоловка мала Ficedula parva Bechst. Повсюдно, досить рідко 

40 Вільшанка Erithacus rubecula (L.) Звичайний вид, частіше трапляється поблизу вологих 

біотопів  

41 Соловейко Luscinia luscinia (L.) Звичайний вид, переважно у вологих біотопах  

42 Дріздчорний Turdus merula L.  Повсюдно, звичайний вид 

43 Дріздспівочий Turdus philomelos C. L. Brehm Повсюдно, звичайний вид 

44 Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus (L.) Влітку, рідкісний вид. З кінця осені та до кінця року 

звичайний кочуючий вид 

45 Синицявелика Parus major L. Повсюдно масовий вид 

46 Синицяблакитна Parus caeruleus L. Повсюдно, досить звичайний вид 

47 Повзик Sitta europaea L. Повсюдно звичайний вид 

48 Підкоришник Certhia familiaris L. Повсюдно, досить звичайний вид 
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№ Вид Поширення по території Голосіївського лісу 

49 Горобець хатній Passer domesticus (L.) Переважно побіля околиць НПП 

50 Горобець польовий Passer montanus (L.) Переважно побіля околиць НПП 

51 Зяблик Fringilla coelebs L. Повсюдно, масовий вид 

52 Щиглик Carduelis carduelis (L.) Звичайний вид але поширений переважно на 

околицях НПП 

53 Костогриз Coccothraustes coccothraustes (L.). Повсюдно, досить звичайний вид 

54 Зеленяк Chloris chloris (L.) Звичайний вид, але поширений переважно на 

околицях НПП 

55 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L. Звичайний вид, але поширений переважно на 

околицях НПП 

56 Сойка Garrulus glandarius (L.) Повсюдно, звичайний вид 

57 Крук Corvus corax L. Повсюдно, досить звичайний вид 

58 Воронасіра Corvus cornix L.  Звичайний вид, але поширений переважно на 

околицях НПП 

 ЗВІРІ  TERIA  

59 Кріт Talpa europaea L. Повсюдно, масовий вид 

60 Бурозубка звичайна Sorex araneus L. Повсюдно, досить звичайний вид 

61 Бурозубка мала Sorex minutus L. Повсюдно, досить звичайний вид 

62 Їжак Erinaceus concolor Martin. Повсюдно, досить звичайний вид 

63 Полівка лісова Clethrionomys glareolus 

(Schreber) 

Повсюдно, масовий вид 

64 Миша жовтогорла Sylvaemus flavicollis 

(Melchior) 

Повсюдно, звичайний вид 

65 Миша лісова Sylvaemus sylvaticus (L.) Повсюдно, досить звичайний вид 

66 Миша польова Apodemus agrarius (Pall.) Переважно побіля околиць НПП 

67 Білка Sciurus vulgaris (L.) Повсюдно, звичайний вид 

68 Вовчок сірий Myoxus glis (L.) Надзвичайно рідкісний вид, відмічено тільки один раз 

побіля території обсерваторії 

69 Ондатра Ondatra zibeticus L. Китаївські та Дідорівські ставки 

70 Заєць Lepus europaeus (Pall.) Повсюдно, звичайний вид 

71 Куниця лісова Martes martes (L.) Повсюдно в лісових стаціях, досить звичайний вид 

72 Ласка Mustela nivalis L. Повсюдно, звичайний вид 

73 Лисиця Vulpes vulpes (L.) Звичайний вид, але поширений переважно на 

околицях НПП 

74 Борсук Meles meles(L.) На території Голосіївської частини знайдено 3 

поселення  

Примітка:*– вид занесено до Червоної книги України (2009) 

 

Урочище «Теремки». 

У результаті пошуку та аналізу матеріалів по фауні хребетних тварин 

урочища «Теремки» в літературних джерелах було виявлено, що, хоча й 

існують декілька публікацій з цього питання для території розташованого 

неподалік Голосіївського лісу (видані за останні 15 років), таких даних щодо 

урочища «Теремки» майже не існує. Можливо, цей факт пояснюється тим, 

що урочище не становить значного наукового інтересу оскільки має відносно 

невелику площу і поступово втрачає свою природність внаслідок сильного 

антропогенного впливу (з двох боків до лісу впритул підходять будинки 

житлового масиву «Теремки-І» і дачного поселення, з третього – прилягає 

велике шосе з інтенсивним автомобільним рухом). 

У період з січня по грудень на території урочища «Теремки» 

працівниками парку на постійному маршруті проводяться планові 

дослідження з метою виявлення видового складу та біотопічного розподілу 



74 

 

орнітофауни урочища. Маршрут загальною довжиною близько 2,5 км 

проходить як по лісових ділянках з різним складом деревостану (основна 

частина маршруту), так і по відкритих лучних ділянках (на галявинах).  

Паралельно з цим проводиться робота з виявлення на даній території 

інших представників інших груп хребетних тварин – земноводних, плазунів, 

ссавців. За даними проведених досліджень підготовлений попередній 

систематичний список сучасної фауни хребетних тварин урочища «Теремки» 

(табл. 2.15). До списку увійшли види, перебування яких на даній території 

було вказано у літературних джерелах, а також підтверджено прямими 

спостереженнями тварин у природному середовищі, за характерними 

видоспецифічними звуками або піснею, знахідками загиблих тварин, за 

видоспецифічними відбитками лап на ґрунті або на снігу. 

Фауна урочища «Теремки» представлена переважно видами, типовими 

для листяного лісу з чагарниковими заростями. Але тут зустрічається й 

чимало видів-синантропів, які мешкають на території прилеглих до лісу 

житлового масиву, дачного поселення та с. Новосілки, а урочище відвідують 

у пошуках їжі. Перебування деяких з цих синантропів на території урочища 

поки що не підтверджено, але є теоретично можливим (житлові будівлі 

розташовані майже впритул до лісу), тому такі види теж були включені до 

загального списку. 

На території загалом відмічено 73 види хребетних тварин (табл. 1.15), з 

них видів: земноводних – 5, плазунів – 3, птахів – 46, ссавців – 19.  

 

Таблиця 1.15. Видовий склад та поширення хребетних тварин урочища 

«Теремки» (за даними спостережень та літературними джерелами) 
№ Вид Поширення по території 

 ЗЕМНОВОДНІ  

1. Тритон звичайний Triturus vulgaris L. У водоймах (літ.) 

2. Тритон гребінчастий Triturus cristatus L. У водоймах (літ.) 

3. Квакша звичайна Hyla arborea (L.) У зарослих кущами, переважно вологих ділянках лісу (літ.) 

4. Жаба трав’яна Rana temporaria L. На прилеглих територіях (Голосіївський ліс) 

5. Ропуха сіра Bufo bufo (L.). На прилеглих територіях (Голосіївський ліс) 

 ПЛАЗУНИ  

1. Ящірка прудка Lacerta agilis L. Сухі лучні ділянки (галявини), територія бази ІЗ 

НАНУ 

2. Вуж Natrix natrix (L.) На прилеглих територіях (Голосіївський ліс) 

3. Черепаха болотяна Emys orbicularis L. У водоймах (літ.) 

 ПТАХИ  

1. Боривітер звичайний Falco tinnunculus L. Гніздиться на житловому масиві 

2. Перепілка Coturnix coturnix (L.) Влітку у нічні години годуються на газонах житлового 

масиву 

3. Припутень Columba palumbus L. Можливо гніздиться на території бази ІЗ НАНУ 

4. Голуб сизий Columba livia L. Мешкає на житловому масиві 

5. ЗозуляCuculus canorus L. Відвідує урочище влітку 

6. Сова сіра Strix aluco L. На прилеглих територіях (Голосіївський ліс) 

7. Жовначорна Dryocopus martius (L.) Зрідка зустрічається в теплий сезон, можливо 

гніздиться 
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№ Вид Поширення по території 

8. Дятелзвичайний Dendrocopos major (L.) Звичайний, можливо гніздиться 

9. Дятелсередній Dendrocopos medius L. Нечисленний, можливо гніздиться 

10. Дятелмалий Dendrocopos minor L.  Нечисленний, можливо гніздиться 

11. Ластівка міська Delichon urbica (L.) Мешкає на житловому масиві 

12. Вивільга Oriolus oriolus (L.) Нечисленний, можливо гніздиться 

13. Шпак Sturnus vulgaris L. Нечисленний, гніздиться 

14. Сойка Garrulus glandarius (L.) Звичайний вид, гніздиться 

15. Сорока Pica pica (L.) Нечисленний, гніздиться 

16. Грак Corvus frugilegus L. Нечисленний, гніздиться на прилеглих територіях 

17. Воронасіра Corvus cornix L.  Нечисленний, можливо гніздиться 

18. Крук Corvus corax L. Нечисленний, можливо гніздиться 

19. Омелюх Bombycilla garrulus (L.) Зрідка відмічався взимку на прилеглих територіях 

20. Берестянка звичайнаHippolais icterina (Vieill.) Нечисленний, можливо гніздиться (літ.) 

21. Кропив’янкачорноголова Sylvia atricapilla (L.) Нечисленний, можливо гніздиться 

22. Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus (L.) Рідкісний, навесні та восени під час сезонних перельотів – 
нечисленний. 

23. Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita 

(Vieill.) 

Звичайний вид, можливо гніздиться 

24. Вівчарикжовтобровий Phylloscopus sibilatrix 

Bechst. 

Доволі звичайний на прилеглих територіях 

(Голосіївський ліс, „Експоцентр”) (літ.) 

25. Мухоловка білошия Ficedula albicollis Temm. Нечисленний, гніздиться 

26. Мухоловка мала Ficedula parva Bechst. Рідкісний на прилеглих територіях (Голосіївський 

ліс, „Експоцентр”) (літ.) 

27. Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros (S. G. Gm.) Рідкісний на прилеглих територіях („Експоцентр”) 

(літ.) 

28. Вільшанка Erithacus rubecula (L.) Звичайний вид, можливо гніздиться 

29. Соловейко східний Luscinia luscinia (L.) Звичайний по чагарниках навколо галявин, 

гніздиться  

30. Чикотень Turdus pilaris L.  

31. Дріздчорний Turdus merula L.  звичайний вид 

32. Дріздспівочий Turdus philomelos C. L. Brehm звичайний вид 

33. Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus (L.) Влітку рідкісний вид, з кінця осені та до кінця року – 

звичайний кочовий вид 

34. Синицяблакитна Parus caeruleus L. Нечисленний, гніздиться 

35. Синицявелика Parus major L. Численний, гніздиться 

36. Повзик Sitta europaea L. Нечисленний, гніздиться 

37. Підкоришник Certhia familiaris L. Нечисленний, можливо гніздиться 

38. Горобець хатній Passer domesticus (L.) Нечисленний, гніздиться на житловому масиві  

39. Горобець польовий Passer montanus (L.) Переважно на прилеглих до урочища відкритих 

ділянках 

40. Зяблик Fringilla coelebs L. Численний, гніздиться 

41. Зеленяк Chloris chloris (L.) Рідкісний, є на прилеглих територіях (Голосіївський 

ліс) 

42. Чиж Spinus spinus (L.) Нечисленний, зустрічається взимку 

43. Щиглик Carduelis carduelis (L.) Рідкісний, є на прилеглих відкритих територіях 

44. Снігур Pyrrhula pyrrhula (L.) Нечисленний, зустрічається у холодний період року 

45. Костогриз Coccothraustes coccothraustes (L.). Доволі звичайний, можливо гніздиться 

46. Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L. Рідкісний, є на прилеглих відкритих територіях 

 ЗВІРІ  

1. Кріт європейський Talpa europaea L. Звичайний, на лучних галявинах і в лісі навколо них 

2. Їжак білочеревий Erinaceus concolor Martin. Нечисленний 

3. Бурозубка звичайна Sorex araneus L. (літ. данні) 

4. Бурозубка мала Sorex minutus L. (літ. данні.) 

5. Кутора звичайна Neomys fodiens Pennant (літ. данні.) 

6. Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber * (літ. данні) 

7. Кажан пізній Eptesicus serotinus Schreber * (літ. данні) 

8. Білка Sciurus vulgaris (L.) Нечисленний 

9. Полівка лісова (нориця руда) Clethrionomys 

glareolus (Schreber) 

(літ. данні) 

10. Миша жовтогорла Sylvaemus flavicollis (літ. данні) 
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№ Вид Поширення по території 

(Melchior) 

11. Миша лісова Sylvaemus sylvaticus (L.) (літ. данні) 

12. Миша польова Apodemus agrarius (Pall.) (літ. данні) 

13. Миша хатня Mus musculus L. (літ. данні) 

14. Вовчок сірий Myoxus glis (L.) Рідкісний  

15. Пацюк сірий Rattus norvegicus Berkenhout (літ. данні) 

16. Заєць Lepus europaeus (Pall.) (літ. данні) 

17. Куниця кам’яна Martes foina (Erxleben) Рідкісний, мешкає на території бази ІЗ НАНУ 

18. Куниця лісова Martes martes (L.) (літ. данні) 

19. Ласка Mustela nivalis L. (літ. данні) 

Примітка:*– вид занесено до Червоної книги України (2009) 

 

Тваринний світ Південної частини парку 

Видовий склад Південної ділянки дещо відрізняється від Північної як 

чисельністю видів, так і їх біотопічною належністю. Слід відмітити, що 

тваринний світ Південної частини парку загалом має більш цілісний 

характер, що обумовлюється її об’єднанням у єдиний природний масив 

разом. 

Фауна ссавців налічує 41 вид, де крім типових лісових видів, виявлених 

в попередній ділянці, представлені і більш рідкісні, що мешкають тут завдяки 

меншому антропогенному навантаженню та різноманітності біотопів. Це, в 

першу чергу, такі рукокрилі як вечірниця мала, вухань звичайний, кажан 

двокольоровий та нетопир малий (всі занесені до Червоної книги України), 

які збереглися по соснових борах Конча-Заспівського та Дачного лісництв, де 

ще існують старі дуплисті дерева. З хижаків на ділянці більш численними є 

борсук, зустрічаються кам’яна та лісова куниці. Козуля європейська є 

звичайним видом згаданих лісництв, а свиня дика постійно мешкає в 

заболочених біотопах заказника «Лісники». З дрібних гризунів, крім 

звичайних видів полівок і мишей, в околицях с. Мриги відмічалася полівка-

економка. У широколистяних лісах мешкають вовчок лісовий та, можливо, 

сірий (ареал останнього лежить переважно у межах Правобережжя України). 

Близькість заплавних біотопів та наявність болотних ділянок обумовила 

присутність (постійну абоперіодичну) на ділянці таких характерних ссавців 

як собака єнотовидний, тхір звичайний, видра, полівка водяна, ондатра, миша 

малесенька. Найбільшою цінністю та різноманіттям характеризується 

орнітофауна Південної ділянки. Недивлячись на біотопічне різноманіття, 

склад фонових видів птахів в лісових біотопах на більшості території 

залишається загалом однаковим. Так, у заболочених широколистяних лісах 

урочища «Лісники» домінуючими видами (не менше 0,5 пар/га) були дрізд 

чорний, вільшанка, жовтобровий вівчарик, вівчарик-ковалик, славка 

чорноголова, соловейко східний, синиця велика, зяблик, костогриз, шпак. До 

звичайних видів відносяться дрізд-чикотень, лісовий щеврик, синиця голуба, 
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повзик, крутиголовка, дятел великий строкатий. До рідкісних можна віднести 

канаркового в’юрка, місцеперебування якого були виявлені тільки в окремих 

західних кварталах Конча-Заспівського лісництва. У соснових борах східної 

частини ділянки фоновими видами є лісовий щеврик та жовтобровий 

вівчарик; зустрічається лісовий жайворонок та дрімлюга. Серед розрідженої 

деревно-чагарникової рослинності призаплавних ділянок звичайними є 

сорокопуд-жулан, славка сіра, вівсянка звичайна, щиглик; зрідка трапляється 

одуд, зозуля, славка рябогруда, крутиголовка, повзик, щиглик, горобець 

польовий. Досить значну частину орнітофауни складають гідрофільні види:в 

урочищі «Лісники» це – чорниш та вальдшнеп. Склад хижих птахів ділянки 

хоча і відрізняється більшістю видів ніж в Північній частині, але майже всі 

вони гніздяться спорадично («червонокнижні» орел-карлик та підорлик 

великий) або одиночними парами (осоїд, шуліка чорний, яструб малий, лунь 

болотяний, кібчик, чеглок). Фауна сов, як і в першій ділянці, налічує 3 види, з 

яких більш звичайною є сова сіра і зрідка зустрічаються сич хатній та сова 

вухата. 

Серед земноводних Південної ділянки відмічено 2 види тритонів 

(звичайний та гребінчастий), кумку звичайну, жабку земляну, ропуху 

звичайну та зелену, квакшу звичайну та 5 видів жаб, в тому числі нечисленну 

жабу ставкову. Фауна плазунів відрізняється відносним багатством (7 видів) 

в порівнянні з Північною ділянкою. Тут, в урочищі «Лісники» відмічено 

мідяницю, гадюку звичайну та мідянку звичайну (Червона книга України). З 

ящірок, крім прудкої, зустрічається рідкісні ящірка живородяча та ящірка 

зелена(остання занесена до Червоної книги України). 

Типові види іхтіофауни стоячих вод (карась золотий та срібний, лин, 

верховід, в’юн), зустрічаються в р. Віта та оз. Шапарня заказника «Лісники». 

З зоологічної точки зору заказник «Лісники» і прилеглі до нього 

території являють собою найбільшу цінність у південній частині парку. 

Особливо цінними є заболочені важкодоступні ділянки лісу. Тут, у 

безпосередній близькості від Києва, мешкають біля 100 видів птахів, в т.ч. 

занесені до Червоної книги України орлан-білохвіст, орел-карлик, великий 

підорлик, балобан, сапсан, пугач, лелека чорний, а також регіонально рідкісні 

деркач і бугайчик. Фауна ссавців представлена 33 видами, включаючи таких 

цінних мисливських, як лісова куниця, борсук, свиня дика, козуля, лось і 

бобер, а також рідкісну видру річкову. Тут мешкають 14 видів земноводних 

та плазунів. Виняткове значення територія має для збереження комах, серед 

яких 11 видів (ймовірно набагато більше) є рідкісними і занесеними до 

Червоної книги України. 
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2.7.2. Рідкісні та зникаючі види тварин 

У межах Парку мешкає та передбачається мешкання 33 видів Червоної 

книги України (в т.ч. 2 ендеміки); 7 видів відносяться до Європейського 

Червоного списку. Таке багатство рідкісних видів території, що знаходиться 

у межах Києва та його зеленої зони, ще раз говорить про унікальність 

фауністичних комплексів парку, які потребують прийняття заходів щодо 

збереження та подальшої охорони. 

Види тварин парку, що потребують особливої охорони, а також їх 

характеристика подані у таблицях 1.16 і 1.17. 

 

Таблиця 1.16. Рідкісні види тварин, що мешкають на території 

НПП «Голосіївський» і потребують особливої охорони 
Назва видів мовою Червона 

книга 

України 

Європейський 

Червоний 

список 

Вразливі 

види 

Європи 

Рідкісні 

для 

Києва  
українською латинською 

ЧЕРВИ КРУГЛІ ТА КІЛЬЧАСТІ 

П’явка медична Hirudo medicinalis + +   

БАГАТОНІЖКИ 

Багатозв’яз гірський 

український  

Polydesmus montanus 

ukrainicus 

+    

Лептоюлюс 

Семенкевича  

Leptojulus 

semenkevitshi 

+    

КОМАХИ 

Дозорець-імператор Anax imperator +    

Красуня-діва Calopteryx virgo** +    

Кордулегастер 

кільчастий  

Cordulegaster 

annulatus annulatus** 

+    

Жук-олень  Lucanus cervus** +    

Жук-самітник  Osmoderma eremita + +   

Аполлон  Parnassius apollo + +   

Махаон  Papilio machaon +    

Стрічкарка тополева  Apatura iris +    

Ванесса чорно-руда  Nymphalis xanthomelas   +  

Сатир залізний  Hipparchia statilinus +    

Ксилокопа фіолетова  Xylocopa violaceae +    

Мнемозіна Parnassius 

mnemosyne** 

+    

Бражник Прозерпіна  Proserpinus 

proserpina** 

+    

Парусник Поліксена Zerynthia polyxena + +   

Сатурнія руда  Aglia tau** +    

Янус червононогий  Janus femoratus** +    

Джміль моховий  Bombus muscorum** +    

Джміль яскравий  Bombus ponorum** +    

МІНОГИ 

Мінога українська Eudontomyson 

mariae 

+    

ПЛАЗУНИ 

Черепаха болотна   VU  + 

Мідянка Coronella austriaca +    



79 

 

Назва видів мовою Червона 

книга 

України 

Європейський 

Червоний 

список 

Вразливі 

види 

Європи 

Рідкісні 

для 

Києва  
українською латинською 

Ящірка зелена Lacerta viridis +    

ПТАХИ 

Бугай Botaurus stellaris   +  

Бугайчик Ixobrychus minutus   + + 

Лелека чорний Ciconia nigra* +  +  

Осоїд Pernis apivorus   +  

Шуліка чорний Milvus korschun  VU +  

Орел-карлик Aquila pennatus** +  +  

Підорлик великий Aquila clanga** + EN +  

Боривітер звичайний Cerchneis tinnunculus   +  

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla** +    

Кібчик  Erythopus vespertinus   +  

Куріпка сіра Perdix perdix  VU   

Перепел  Coturnix coturnix   +  

Деркач  Crex crex    + 

Вальдшнеп  Scolopax rusticola   + + 

Крячок чорний Chilidonias nigra   +  

Голуб-синяк Columba oenans +    

Дрімлюга Caprimulgus europaeus   +  

Рибалочка голубий Alcedo atthis    + 

Дятел білоспинний Dendrocopus leucotos +  +  

Сорокопуд сірий Lanius excubitor* +  +  

Жайворонок лісовий  Lullula arborea   +  

ССАВЦІ 

Кутора мала  Neomys anomalus +    

Вечірниця 

велетенська 

Nyctalus lasiopterus 
+ DD   

Вечірниця мала Nyctalus leisleri** +    

Вухань бурий Plecotus auritus** +    

Кажан двокольоровий Vespertilio murinus** +    

Горностай Mustela erminea +    

Видра річкова Lutra lutra * + NT   

Примітка.  

Статус перебування: * – вид знаходиться на території парку тільки під час сезонних 

міграцій або в зимовий період; 

** –вид, що умовно мешкає на території парку. 

 

Таблиця 1.17. Характеристика видів, що занесені до «Червоної книги 

України» та інших видів, що потребують особливої охорони у 

НПП «Голосіївський» 

 

Вид 
Латинська 

назва 

Характеристика в межах НПП 

«Голосіївський» 

ЧЕРВИ КРУГЛІ ТА КІЛЬЧАСТІ 

П’явка медична Hirudo 

medicinalis 

Рідкісний вид. На території парку зустрінутий в 

урочищі «Лісники» в басейні р. Віта (кв.11). 

БАГАТОНІЖКИ 
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Вид 
Латинська 

назва 

Характеристика в межах НПП 

«Голосіївський» 

Багатозв’яз 

гірський 

український  

Polydesmus 

montanus 

ukrainicus 

Рідкісний вид. Ендемік Лісостепу України. 

Одинично знайдений у Голосіївському лісі. 

Мешкає у підстилці і поверхні ґрунту грабово-

дубових лісів. 

Лептоюлюс 

Семенкевича 

Leptojulus 

semenkevitshi 

Рідкісний вид. Ендемік Лісостепу України. 

Знайдений у Голосіївському лісі та урочищі 

«Конча-Заспа». Мешкає у підстилці грабово-

дубових лісів. 

КОМАХИ 

Кордулегастер 

кільчастий 

Cordulegaster 

annulatus 

annulatus** 

Одиничні зустрічі. На території парку ймовірно 

мешкає на призаплавних ділянках. 

Жук-олень Lucanus cervus** У межах парку одиничні зустрічі на узліссях та 

галявинах листяних лісів. 

Аполлон Parnassius apollo Зустрічається в урочищі Лісники. 

Стрічкарка 

тополева 

Apatura iris Основні місця мешкання: Голосіївський ліс, 

Конча-Заспинське лісництво 

Ванесса чорно-

руда 

Nymphalis 

xanthomelas 

Основні місця мешкання: Голосіївський ліс, 

Конча-Заспинське лісництво. 

Сатир залізний Hipparchia 

statilinus 

Зустрічається в урочищі, Голосіївський ліс, а 

також в Конча-Заспівському лісництві. 

Синявець Мелеагр Polyommatus 

daphnis 
Мешкає майже у всіх ділянках парку. 

Мнемозіна Parnassius 

mnemosyne** 
Одиничні зустрічі. 

Бражник 

Прозерпіна 

Proserpinus 

proserpina** 
Одиничні зустрічі. 

Сатурнія руда Aglia tau** Одиничні зустрічі (Конча-Заспівське лісництво, 

урочище Лісники). 

Янус червононогий Janus 

femoratus** 
Одиничні зустрічі. 

Поліксена Zerynthia 

polyxena 

Рідкісний вид, чисельність якого різко 

зменшується. Одиночно зустрінутий на лісових 

галявинах та узліссях заплавної тераси лісництв 

Конча-Заспівське та Дачне. 

Джміль моховий Bombus 

muscorum** 
Дуже рідко трапляється на луках парку. 

Джміль яскравий Bombus 

ponorum** 
Одиничні зустрічі. 

ПЛАЗУНИ 

Мідянка Coronella 

austriaca 

Рідкісний вид. В обмеженій кількості мешкає на 

відкритих сухих місцях в урочищі «Лісники». 

Зустрінутий також на схилах з степовою 

рослинністю 24 кварталу Голосіївського лісу. 

Ящірка зелена Lacerta viridis 
Нечисленний вид. Зустрічається в розріжених 

борах лісництв Конча-Заспівського і Дачного. По 

території проектованого парку проходить 

північна межа ареалу виду. 
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Вид 
Латинська 

назва 

Характеристика в межах НПП 

«Голосіївський» 

ПТАХИ 

Бугай Botaurus stellaris Рідкісний вид. Спорадично гніздиться в урочищі 

«Лісники» на оз. Шапарня (1-2 пари). 

Бугайчик Ixobrychus 

minutus 

Звичайний вид заплавних стариць та озер, де 

присутні куртини очерету та рогозу. Регулярно 

гніздиться на оз. Шапарня. Нечисленно зустрі-

чається вздовж русла р. Віта урочища «Лісники». 

Лелека чорний Ciconia nigra* Рідкісний вид. Трапляється тільки під час 

перельотів. Зустрінутий 9 травня 1988 року в 12 

кварталі урочища «Лісники». 

Осоїд Pernis apivorus Рідкісний вид. В урочищі «Лісники» в західних 

кварталах мешкає 1-2 пари. 

Шуліка чорний Milvus korschun Рідкісний вид. В останнє десятиріччя чисельність 

сильно зменшилась. В Голосіївському лісі в кінці 

60-х років гніздилося 2-3 пари; зараз спорадично 

мешкає 1 пара. 

Орел-карлик Aquila 

pennatus** 
Рідкісний вид. 

Підорлик великий Aquila clanga** Дуже рідкісний вид. Спорадично оселяється у 

західній частині урочища «Лісники», де в басейні 

р. Віта існують масиви малодоступних 

затоплених вільшняків. 

Боривітер 

звичайний 

Cerchneis 

tinnunculus 
Нечисленний гніздовий птах 

Кібчик Erythopus 

vespertinus 

Нечисленний вид. Кілька разів відмічався в 

околицях Музею народної архітектури та побуту. 

Чеглок Falco subbuteo** Рідкісний вид. Гніздування в парку достовірно не 

доведене. Кілька разів відмічений у гніздовий 

період в околицях оз. Шапарня урочища 

«Лісники». 

Перепел Coturnix coturnix Нечисленний вид. На території проектованого 

парку не буває більше 1-2 виводків на лучних 

ділянках урочищ «Лісники», 

Деркач Crex crex Рідкісний вид. В останні десятиріччя чисельність 

значно зменшилась. В урочищі «Лісники» 

зустрінутий на заплавній луці р. Віта (18 

квартал). 

Вальдшнеп Scolopax 

rusticola 

Рідкісний вид. 1-3 пари мешкають у дубняках 

західної частини урочища «Лісники» (8, 11, 12, 

17 квартали). 

Крячок чорний Chilidonias nigra Нечисленний вид. Гніздиться в невеликій 

кількості (до 5-7 пар) на оз. Шапарня та оз. Заспа. 

Голуб-синяк Columba oenans Рідкісний вид. Практично зник на гніздуванні в 

Голосіївському лісі, де в 70-і роки був звичайним 

і навіть фоновим видом (не менше 0,5 пар на 1 

засічку маршруту). В березні 1987 р відмічене 

токування у 11 кварталі згаданого лісництва. 

Окремі пари мешкають у стиглих сосняках 

східних кварталів Конча-Заспівського лісництва, 

а також на території парку ім. М.Т. Рильського. 
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Вид 
Латинська 

назва 

Характеристика в межах НПП 

«Голосіївський» 

Дрімлюга Caprimulgus 

europaeus 

Рідкісний вид. Окремі пари зустрічаються в 

сосняках лісництв Конча-Заспівського і Дачного 

Білоспинний дятел Dendrocopus 

leucotos 

Рідкісний вид. Одна гніздова ділянка відома у 2 і 

8 кварталах урочища «Лісники». 

Сірий сорокопуд Lanius excubitor* Рідкісний вид. На території парку зустрічається 

тільки в зимовий період, переважно з грудня до 

початку січня. Живиться у цей час переважно 

дрібними горобиними. 

Жовна Dryocopus 

martinus 

Нечисленний вид проектованого парку. 

Найбільш звичайний у Голосіївському лісі, де 

неодноразово відмічався у багатьох кварталах. 

Не менше 5 гніздових ділянок знаходиться в 

урочищі «Лісники». Скоріше за все, кілька пар 

також мешкає в Дачному лісництві. 

Жайворонок 

лісовий 

Lullula arborea Нечисленний вид. В Голосіївському лісі та 

прилеглих лісових масивах не відмічений. В 

Конча-Заспівському і Дачному лісництвах в 

соснових борах східних кварталів в 70-і роки був 

одним з фонових видів (до 0,5 пар на 1 засічку). 

Зараз чисельність частково зменшилась. 

ССАВЦІ 

Кутора велика Neomis fodiens Нечисленний вид. Неодноразово відмічена в 

урочищі «Лісники». 
Кутора мала Neomys anomalus Рідкісний вид. Здобута на струмку поблизу 28 

кварталу Голосіївського лісу. Передбачається 

мешкання в урочищі та «Лісники». 
Вечірниця мала Nyctalus 

leisleri** 

Дуже рідкісний вид. Передбачається мешкання у 

західних кварталах Конча-Заспівського 

лісництва, де ще залишились старі дуплясті 

дерева. 

Вухань звичайний Plecotus 

auritus** 

Рідкісний вид. Можливо, мешкає в старих 

сосняках східних кварталів Конча-Заспівського 

лісництва. Оселяється невеликими колоніями в 

дуплах вікових дерев. Ймовірно, зустрічається в 

Дачному лісництві. 

Кажан двоколірний Vespertilio 

murinus** 

Рідкісний вид. Раніше оселявся в вікових дубах 

заплавної частини Конча-Заспівського лісництва. 

Можливо, окремі невеликі колонії ще існують в 

старих дібровах або будівлях проектованого 

парку. Ймовірно, зустрічається в Дачному 

лісництві. 

Горностай Mustela erminea Нечисленний, місцями звичайний вид заплавної 

частини урочища «Лісники», що прилягає до 

правого берега стариці Конча, басейну р. Віта. 

Зустрічається також на території Голосіївського 

лісу, урочища «Голосіївське», по берегах 

струмків, невеликих боліт та узлісся. Інколи 

трапляється на полях і біля людських будівель. 
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Вид 
Латинська 

назва 

Характеристика в межах НПП 

«Голосіївський» 

Борсук Meles mrles Нечисленний вид урочища «Лісники», де є 

декілька поселень в кварталах 12, 17, 37. 

Передбачається існування поселення в Дачному 

лісництві. На території Голосіївського лісу 

мешкає у 23 кварталі. 

Видра річкова Lutra lutra * Рідкісний вид. Узимку в пошуках їжі може 

заходити далеко від заплави Дніпра. Сліди 

декілька разів відмічені в урочищі «Лісники» 

біля озера Шапарня. 

Бобер Castor fiber  Нечисленний вид. Досить звичайний (до 10 

поселень) у відповідних біотопах басейну р. Віта 

та її притоків Сіверки та Пителю урочища 

«Лісники». В різні роки чисельність коливається 

за рахунок браконьєрства. 

Примітки:*– вид знаходиться на території парку тільки під час сезонних міграцій 

або в зимовий період; 

            **– вид, що умовно мешкає на території парку; 

                – рискою підкреслені види, занесені до Червоної книги України. 

 

2.7.3. Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на 

тваринний світ 

Розташування Парку в межах м. Києва обумовлює постійний вплив 

рекреаційного навантаження на стан природних комплексів, в тому числі і 

фауністичних. Значна кількість цінних біоценозів парку доволі сильно 

трансформована антропогенними факторами, дія яких зростає з кожним 

роком. Це, в першу чергу, негативно впливає на стан стенотопних видів, які 

не виробили механізмів пристосування до мешкання у змінених людиною 

біотопах – більшість таких видів зараз є рідкісними або зустрічаються 

спорадично. Інші, більш широкорозповсюджені та пластичні види (за 

винятком хіба що синантропних) також відчувають на собі негативну дію 

антропогенного тиску. 

Найбільший вплив антропогенного, в першу чергу, рекреаційного, 

навантаження спостерігається на Голосіївській ділянці парку. Особливо 

страждає тваринний світ відносно невеликих (до 100 га) урочищ Бичок та 

Теремки, які з усіх сторін оточені забудовою та автомобільними шляхами, 

тобто практично ізольовані від інших лісових масивів. Окремі ділянки 

згаданих урочищ знаходиться на IV і вищих стадіях дигресії. Це відбивається 

на стані фауни, що підтверджується відсутністю тут рідкісних видів – з 

представників хребетних більш-менш звичайними залишаються лише 

широкорозповсюджені горобині птахи, гніздування яких пов’язане із 

середніми та верхніми деревними ярусами.  



84 

 

Фауна Голосіївського лісу та прилеглих територій, хоча й має у своєму 

складі значну кількість рідкісних видів, але теж відчуває значний вплив 

рекреаційного навантаження. Про це свідчить той факт, що найбільш багатий 

склад фауни зберігся у відносно мало відвідуваних південних кварталах – 

саме тут були виявлені майже всі рідкісні види тварин (в т.ч. 

«червонокнижних»). У центральних кварталах урочища рекреаційне 

навантаження збільшується і доходить до максимуму далі на північ, де 

більшість ділянок знаходиться на ІІІ і VI стадіях дигресії (парк ім. М. 

Рильського, околиці житлового масиву «Корчувате» тощо). 

Тут спостерігається ситуація, схожа з тією, що описана для урочищ 

Бичок та Теремки, але за рахунок великої площі і доволі значного 

біотопічного різноманіття дія антропогенного фактору в Голосіївському лісі 

менше відбивається на загальному видовому складі та чисельності фауни. 

Незважаючи на це, у всіх групах тварин спостерігається поступове збіднення 

фауністичного складу: так, за період з 70-х тут зникли або почали 

спорадично гніздиться більшість хижих птахів і сов, голуб-синяк, погонич, 

пастушок, чорнолобий сорокопуд; із ссавців практично припинили 

зустрічатися парнокопитні, рукокрилі, великі і середні хижаки, деякі 

комахоїдні. Мають бути вжиті термінові заходи для зупинення цього процесу 

деградації фауністичного різноманіття даної ділянки. 
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Південна ділянка Парку, як більш віддалена від міста, відчуває 

порівняно невелике рекреаційне навантаження, що позначилось як на 

загальному стані фауни, так і на чисельності рідкісних та зникаючих видів. 

Безумовно, безпосередньо прилеглі до ділянки сільські населені пункти та 

дачні масиви сприяють підвищенню антропогенного тиску на ряд цінних 

територій (так, землі радгоспу «Хотівський» вздовж р. Віта майже на 3 км 

вклинюються у заказник «Лісники» та одноіменне урочище), де мешкає 

значна кількість рідкісних видів Парку. На межах заказника вирубується ліс, 

землі розорюються під городи, для підживлювання яких з р. Віта вибирається 

торф, в останні роки спостерігається масштабна підготовка до будівельних 

робіт. В результаті освоєння долини р. Віта в останнім часом зникли 2 

поселення бобрів, не заселяються кілька багаторічних гнізд денних хижих 

птахів, припинили гніздитися чимало водоплавних птахів, зникли місця 

токування бекаса.  

Таким чином, найбільшого антропогенного навантаження зазнає фауна 

північної частини Парку, яка межує з житловими кварталами м. Києва. Саме 

тут найбільш яскраво проявилися негативні наслідки цього процесу – за 

останні десятиліття зникли або стали зустрічатися спорадично більшість 

видів рукокрилих, великі хижі птахи, рідкісні види сов та куликів, кілька 

видів риб і комах. Подальше зростання антропогенного тиску може привести 

до ще більших втрат у складі тваринного світу і, в першу чергу, за рахунок 

рідкісних та зникаючих видів. 

Для збереження безхребетних тварин у Парку необхідно, насамперед, 

охороняти біотопи. Підвищення рекреаційного навантаження у зв’язку з 

будівництвом нових житлових комплексів на прилеглих до парку ділянках, 

намагання багатьох киян «відпочити на природі» з вогнищем та шашликами, 

збирання на продаж квітучих рослин та ведмежої цибулі тощо призводить до 

порушення, а подекуди й знищення природних угруповань рослин, отже й 

багатьох видів безхребетних тварин. 

Збереження видів, які мешкають у лісових біотопах під пологом лісу, 

пов’язане зі збереженням структури деревостану, а також необхідних для 

даного виду умов: наявності розвинутого шару підстилки, гниючої деревини, 

рослинного покриву тощо. Наприклад, більшість наземних молюсків не 

зустрічаються поза пологом лісу. Тому однією з умов збереження їх 

популяцій є підтримання різновікового лісу. Полог лісу запобігає прямій 

сонячній інсоляції та формує, разом із травостоєм, необхідний для молюсків 

стабільний мікроклімат. У добре розвинутому шарі лісової підстилки та на 

міцеліальних плівках грибів у гниючій деревині розвиваються личинки 
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двокрилих комах галиць, які завдяки своїй чисельності відіграють важливу 

роль у процесах ґрунтотворення та переробки органічних речовин. 

Структура деревостану обумовлює кормові зв’язки видів. Присутність 

дубів необхідна для розвитку багатьох видів комах, які внесені у Червону 

книгу України: жук-олень, жук-самітник, вусач великий дубовий, бражник 

дубовий, стрічкарка орденська малинова тощо. З дубом та деякими іншими 

деревними породами пов’язаний розвиток гусениць стрічкарок, чисельність 

яких лишається незначною, внаслідок зменшення насаджень верби та 

вирубки старих дерев зникає вусач мускусний тощо.  

Стовбури дерев, що впали, є неодмінним компонентом природних 

ценозів. Вони необхідні для пересування стенобіонтних лісових молюсків, 

які, внаслідок особливої будови раковини, використовують лише вертикальні 

поверхні (наприклад, Cochlodinalaminata (Montagu) і Laciniariaplicata 

(Draparnaud). Тому на деяких ділянках парку, де сухостій повністю 

прибирають, спостерігається зникнення популяцій наземних молюсків – 

лісових стенобіонтів. Під корою повалених дерев зимують та знаходять 

притулок багато комах й інших безхребетних. Тут часто можна знайти 

корисних для лісу жуків-турунів та стафілінів, чорнотілок, личинок галиць-

міцетофагів тощо. 

Прибирання сухостою в повному обсязі відіграє негативну роль і у 

збереженні бджоли-теслі звичайної, яка є прекрасним запилювачем багатьох 

видів рослин, знижується чисельність хижих жуків-чорнотілок – ентомофагів 

короїдів тощо. При цьому знищуються й гриби-трутовики, що є 

помешканням для жуків-чорнотілок, жуків-стафілінів та інших. 

Скорочення площ, на яких зростає ряст, приводить до зменшення 

чисельності та зникнення метелика мнемозини, занесеного до Червоної книги 

України. Цей вид поступово зникає на території парку. 

Лучні біотопи, узлісся та лісові галявини несуть найбільше рекреаційне 

навантаження: витоптується травостій аж до повного його знищення, 

ущільнюється ґрунт, відпочиваючі розводять кострища, викидаються 

відходи, знищуються квітучі рослини, особливо у ранньовесняний період, що 

підриває кормову базу денних лускокрилих і комах-запилювачів. Особливо 

небезпечним є розпалювання вогнищ біля заростей прибережних рослин, 

всохлі стебла яких займаються миттєво. Найбільші площі вигорілих ділянок 

відмічаються на озерах Дідорівського каскаду. Задимлення території, що 

відбувається при розпалюванні вогнищ, відлякує багатьох безхребетних, 

адже вогонь у тваринному світі сприймається як найбільша небезпека. 

Необхідно вести роз’яснювальну роботу серед мешканців прилеглих до 

Голосіївського лісу районів, а також серед студентів. Запровадити штрафи за 
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розпалювання вогнищ. Значне антропогенне навантаження призводить до 

скорочення місць, де мешкають рідкісні види.  

На території Парку внаслідок витоптування та господарської діяльності 

людини зникають мурашники лісових мурашок, а ті, що лишилися мають 

пригнічений характер. Навколо виявлених мурашників треба поставити 

огорожу. 

Отже, для функціонування популяцій безхребетних тварин необхідно 

підтримувати структуру деревостану, приділити увагу збереженню старих 

дерев, зокрема дубів та верб. Залишати на окремих ділянках парку повалені 

стовбури дерев, а у визначених місцях і сухостій. Не допускати витоптування 

травостою, ранньовесняних квітів, збирання букетів тощо. Визначити 

ділянки, куди вхід буде обмеженим.  

Необхідною умовою збереження та відтворення фауни комах є 

додержання заповідного режиму, взяття на облік біотопів, де мешкають 

раритетні види, старих дерев, особливо дубів, та, за можливості, підтримання 

їх у задовільному стані. У заповідній зоні проведення протипожежних та 

санітарних заходів повинно узгоджуватись із рекомендаціями вчених. 

Необхідно відмітити, що створення Парку дозволило призупинити 

процес деградації ряду біотопів. Це позитивно вплине на чисельність і 

різноманіття комах, в тому числі й на раритетні види, але для суттєвих змін 

на краще повинен пройти ще певний час.  

Важко переоцінити значення створення парку для комах, пов’язаних із 

дубом, кілька видів яких занесені до Червоної книги України, інших 

охоронних списків. Заборона вирубування старих дерев на заповідних 

ділянках та підтримання стану старих, із дуплами, є запорукою 

життєдіяльності жука-оленя та жука-самітника, личинки яких розвиваються у 

гниючій деревині дуба та деяких інших дерев. Жук-олень відмічений в 

лісовій частині Голосіївського лісу, урочищ «Теремки» та «Лісники», хоча 

його чисельність лишається незначною. У лісових ценозах парку іноді 

зустрічається турун красотіл пахучий. Його чисельність, як і чисельність 

інших крупних турунів, на території Голосіївського лісу та урочища 

«Теремки» невисока, хоча їжу – гусениць – він віднаходить у кронах дерев. З 

дубом та деякими іншими деревними породами пов’язаний розвиток 

гусениць стрічкарки блакитної тощо.  

На стан популяцій денних метеликів, які у парку розвиваються на 

трав’янистій рослинності, прямо та опосередковано впливає стан біотопів. На 

заповідних ділянках парку та в зоні обмеженої рекреації їх видовий склад та 

чисельність значно вища, ніж на території Голосіївського лісу та парку ім. М. 

Рильського. Наприклад, махаон, поліксена, мнемозина відмічені на території 
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заповідного урочища «Лісники», чисельність червонця непарного в цьому 

урочищі значно вища, ніж в урочищі «Теремки», де травостій здебільшого 

витоптано відвідувачами, кількість квітучих рослин значно нижча.  

Найсприятливіші умови для денних лускокрилих є на території парку в 

південно-західній частині заповідного урочища «Лісники». Тут зареєстрована 

найбільша кількість видів метеликів, а також видів, які є стенобіонтами. На 

сухих галявинах мешкає синявець Оріон, гусениці якого вигодовуються на 

очитках (Європейський Червоний список метеликів); на луках часто можна 

зустріти червонця непарного. Було б доцільно зробити тут ентомологічний 

(лепідоптерологічний) заказник.  

На території парку ім. М. Рильського, більшості ділянок Голосіївського 

лісу та урочища «Теремки» мурашники мурашки лісової рудої та лісової 

малої відсутні. Гнізда, що лишилися на решті території Голосіївського лісу, 

відносно невисокі та невеликі за діаметром. Зниження кількості мурашників 

на частині території Парку – наслідок витоптування та господарської 

діяльності людини, про що свідчить знаходження мурашників на 

огородженій ділянці урочища «Теремки».  

Однією з проблем, пов’язаних із заповідною територією парку, є 

розмноження шкідників, зокрема великого соснового лубоїда – 

Blastophaguspiniperda L. Усунення спалаху чисельності лубоїда в умовах 

заповідності можливе лише за використання комплексу заходів, які не 

спричинять негативного впливу на біоту. 

Необхідно ширше залучати громадськість для підтримання порядку, 

прибирання території і унеможливлення нищення тварин тощо. 

Перспективною є робота з учнями загальноосвітніх шкіл та студентами 

вищих навчальних закладів, розташованих у парку або поряд із ним, 

співпраця із засобами масової інформації, зокрема, з київськими газетами.  

2.7.4. Вплив окремих представників фауни на рослинність 

Вивчення впливу представників фауни на рослинний покрив потребує 

спеціальних досліджень. Але під час обслідування територіїбуло виявлено 

окремі випадки впливу фауни на рослинність. Так, на ділянках соснових лісів 

в південній частині, де відбувались пожежі, спостерігається безпосередній 

вплив деяких безхребетних на деревний ярус ценозів. 

Всохлі та всихаючі дерева уражені лубоїдом великим сосновим, 

вусачем бурим сосновим, златкою сосновою великою, короїдами тощо. 

Частина дерев уражена вторинними шкідниками досить сильно, але й 

відмічені ходи шкідників, роздовбані дятлами. 

Великий сосновий лубоїд заселяє ослаблені та повалені дерева сосни 

звичайної. Він пошкоджує середньовічні, пристигаючі та спілі насадження, 
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але іноді трапляється і в молодняках. Оселяється в нижній частині стовбура. 

Жук має однорічну генерацію. Починають літати жуки у першій половині 

квітня. Для стримування розмноження великого соснового лубоїду необхідно 

підтримувати ліс у належному санітарному стані, вивезення деревини 

проводити до початку льоту жуків, обов’язкове окорювання стовбурів і 

спалювання кори, або утилізації її іншим шляхом.  

Вусач бурий сосновий або коріоцефал сільський є звичайним для 

соснових лісів. Його личинка живе у деревині сосни, які всихають, а часом й 

здорових дерев. Вони масово розмножуються й спричинюють всихання лісів 

на великих площах. Для обмеження чисельності рекомендується 

підтримувати ліс у належному санітарному стані, вивезення деревини до 

початку льоту жуків, окорювання стовбурів та утилізація кори. 

Златка соснова велика пошкоджує ослаблені соснові насадження. Для 

обмеження чисельності необхідно своєчасно проводити вирубку ослаблених і 

заселених шкідниками дерев із подальшим коруванням і утилізацією кори, 

порубкових залишків, створювати стійкі мішані насадження. Для зменшення 

кількості короїдів рекомендується своєчасна вирубка ослаблених та 

заселених шкідниками дерев із подальшим їх коруванням та утилізацією 

кори, а також створення стійких мішаних насаджень. Хоча на заповідних 

ділянках лісу будь-яка господарська діяльність небажана, але в даному 

випадку стан більшості дерев сосни звичайної є незадовільним. У лісах, які за 

своїм станом близькі до природних, невелика кількість всохлих дерев 

доцільна, оскільки є резерватом для комах-ентомофагів, що стримують 

масові розмноження шкідників, рідких та зникаючих комах, інших 

безхребетних. Проте ділянка лісу після пожежі має розріджений деревостан, 

знаходиться в екологічно екстремальних умовах, і комахи-ксилофаги будуть 

не в змозі переробити великий об’єм деревини, тому залишати всохлі дерева, 

особливо у досить великій кількості, небезпечно – це може призвести до 

подальшого зараження лісу на сусідніх ділянках великим сосновим лубоїдом 

та іншими шкідниками, а також з огляду на можливість пожежі. Ще одним 

аспектом є те, що дерева, які сильно постраждали від пожеж, у подальшому 

будуть приваблювати вторинних шкідників. Доцільно вилучати всохлі дерева 

з території ділянки, лишивши обмежену кількість стовбурів (35) для 

підтримки життєдіяльності комах-ксилофагів та їх ентомофагів, вибірково 

вилучити сосни, які всихають. 

Рекомендовано вилучати всохлі та ті, що всихають, сильно пошкоджені 

дерева сосни звичайної, з подальшим окорюванням стовбурів і вилученням з 

території післярубочних залишків. На ділянці можна лишити підріст дуба, 

сосни та берези. 



92 

 

Із хребетних тварин найбільш помітний вплив на рослинність 

здійснюють великі копитні тварини, особливо кабани – сліди їхньої 

життєдіяльності у вигляді численних пориїв найчастіше можна побачити на 

болотистих і лучних ділянках, а також у вологих листяних лісах по заплаві р. 

Віта (північна та північно-західна частини заказника «Лісники»). Проте, ці 

пориї значної шкоди рослинному покриву не завдають, оскільки чисельність 

поголів’я кабанів не перевищує оптимальну для даних типів угідь. 

2.7.5.Регулювання чисельності окремих видів фауни 

Регулювання чисельності окремих видів фауни на території Парку не 

проводиться. Серед можливих заходів, в першу чергу, слід відмітити 

регулювання чисельності синантропних видів тварин, що можуть витісняти із 

звичних місць помешкання диких тварин, знищувати їх, розповсюджувати 

хвороби, загрожувати безпеці відвідувачів парку та мешканців прилеглих 

житлових масивів. 

2.8. Ландшафтне різноманіття 

2.8.1.Колишня та сучасна ландшафтна структура 

Парк розташований в межах Київської височинної області 

Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю (північна частина Парку) та 

Північно-Придніпровської терасово-низовинної області Лівобережно-

Дніпровського краю (південна частина Парку) лісостепової зони. На 

природні умови парку відчувається також вплив фізико-географічних 

особливостей провінції Київського Полісся зони мішаних лісів, межа якої 

проходить дещо північніше від території Парку через м. Київ. 

Більша частина території Парку припадає на надзаплавні тераси 

Дніпра Північно-Придніпровської фізико-географічної області. Тераси 

складені потужними давньоалювіальними пісками. В умовах недостатнього 

зволоження і відносно низького рівня залягання ґрунтових вод тут 

сформувалися дерново- слабо - і середньопідзолисті піщані і пилувато-піщані 

ґрунти. Природна рослинність представлена сухими і свіжими борами. Тут 

переважають наступні типи урочищ: дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені 

піщані рівнини, з дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-

піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та 

різнотравно-злаковими формаціями (вони займають майже половину 

території Парку – 2497,2 га), а також вирівнених понижених, піщаних рівнин, 

з дерново-слабкопідзолистими крупно-пилуватими піщаними ґрунтами під 

свіжими суборами 319,2 га. 

Ландшафти широколистяно-лісового типу, головним чином, 

представлені рівнинами області Київського плато, складеними лесовидними 

суглинками з сірими, ясно - та темно-сірими лісовими суглинковими та 
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легкосуглинковими ґрунтами, які сформувались під свіжими дібровами, 

судібровами та різнотравно-злаковими формаціями. 

Фоновими серед широколистяно-лісових ландшафтів є урочища 

вирівнених суглинкових рівнин, на лесових суглинках, з темно-сірими та 

сірими піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під 

свіжими дібровами (279,1 га). Значно поширені також слабкохвилясті 

піскувато-суглинкові рівнини, на валунних та лесових суглинках, з ясно-

сірими та сірими лісовими піщанисто-крупнопилуватими супіщаними 

ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами (105,7 га). Схили 

підвищених акумулятивно-денудаційних рівнин представлені відлогими 

делювіальними, суглинковими, з сірими лісовими слабкооглеєними 

легкосуглинковими ґрунтами під свіжими та вологими дібровами та 

судібровами (83,8 га); похилими делювіальними, суглинковими, з сірими та 

ясно-сірими слабкооглеєними крупно-пилувато-піщанистими 

легкосуглинковими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами (189,6 

га). Найбільшу площу займають покаті делювіально-колювіальні, суглинкові, 

з дерновими та сірими лісовими крупнопилуватими, піщанисто-

крупнопилуватими та легкосуглинковими слабкозмитими ґрунтами під 

свіжими судібровами – 528,0 га. 

До ландшафтів мішано-лісового типу відносяться урочища 

підвищених, хвилястих та вирівнених моренно-воднольодовикових рівнин. 

Характерними рисами геосистем цього типу є загальна вирівненість 

поверхні, високий рівень залягання ґрунтових вод, переважання дерново-

підзолистих ґрунтів на суглинкових та піщаних моренно-воднольодовикових 

відкладах. Природна рослинність представлена переважно сосновими і 

дубово-сосновими лісами з ґрунтовим покривом з лісового різнотрав'я або 

свіжими борами і суборами. Зазначений тип представлений на дуже незначних 

площах. 

Урочища річкових заплав з лучними ландшафтами також мають 

порівняно незначне поширення. Це  вирівнені супіщані і суглинкові 

рівнини, з заплавними дерновими глейовими та глеюватими крупнопилувато-

піщанистими і крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під різнотравно-

вологотравними та вологотравно-осоковими луками. Вони займають близько 

70 га. 

Болотні ландшафти, в основному, представлені горбкуватими 

пониженими урочищами, на торфах різної потужності, з торфово-болотними 

ґрунтами під вологотравно-осоковим чорно вільшаниками (385,9 га), а також 

низинними на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під 

болотнотравними сосняками з березою та плоскими пониженими, 
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складеними низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними 

ґрунтами під вологотравно-болотнотравними формаціями, закущені вільхою. 

Ерозійна мережа представлена балками трапецевидними в лесових та 

валунних суглинках, із задернованими схилами, з дерновими глейовими 

крупнопилувато-піщанистими супіщаними і легкосуглинковими ґрунтами під 

злаково-вологотравними формаціями, закущені вербою та вільхою (142,9 га) 

Западини в опіскованих суглинках та суглинках з слабконахиленими 

схилами, з дерново-підзолистими глейовими та глеюватими крупнопилувато-

піщанистими супіщаними і легкосуглинковими ґрунтами під вологими та 

вогкими дібровами та судібровами займають 203,7 га. 

В північній частині НПП «Голосіївський» поширені підвищені 

вирівнені та слабохвилясті акумулятивно-денудаційні рівнини на лесових 

суглинках з темно-сірими, сірими та ясно-сірими ґрунтами під свіжими 

дібровами та судібровами та їх схилами (відлогі делювіальні, похилі 

делювіальні та покаті делювіально-колювіальні з дерновими та сірими 

лісовими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами). Також незначні 

території зайняті ландшафтами надзаплавних алювіальних терас – 

слабкохвилясті і горбкуваті з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під 

свіжими борами і суборами. 

В південній частині вказаної ділянки (урочище Голосіївський ліс) 

представлені як ландшафти широколистянолісового, так і мішанолісового 

типу. Досить значні площі тут зайняті слабкохвилястими акумулятивно-

денудаційними рівнинами на лесових суглинках з ясно-сірими та сірими 

ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами. Ландшафти мішанолісового 

типу представлені хвилястими моренно-воднольодовиковими рівнинами на 

валунних суглинках і пісках з дерново-середньопідзолистими і 

слабкопідзолистими ґрунтами під свіжими суборами та слабопохилені 

делювіально-пролювіальними схилами з дерново-слабопідзолистими 

ґрунтами під суборами і різнотравно-злаковими формаціями. 

Незначні ділянки Голосіївського лісу зайняті низинними вирівненими 

рівнинами з заплавними глейовими ґрунтами під злаково-різнотравними 

луками. Подекуди спостерігаються ландшафти заплавних видовжених 

знижень з дерновими глейовими та глеюватими ґрунтами під різнотравно-

вологотравними формаціями.  

Невеликими смугами простягаються низинні болотні ландшафти, 

складені торфами різної потужності з заплавними болотними ґрунтами під 

вологотравно-осоковими чорновільшанниками. 

Південна частина НПП «Голосіївський» представлена переважно 

ландшафтами надзаплавних терас з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під 
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сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями. Другорядне 

місце займають болотні ландшафти плоских понижених рівнин з торфово-

болотними ґрунтами та западини в пісках з дерново-підзолистими 

глеюватими і глейовими ґрунтами під вологими та вогкими борами і 

суборами. 

У межах Дачного лісництва виділяються ландшафти надзаплавних 

давньоалювіальних терас, боліт та западин. На півдні, південному заході, 

заході й сході великі масиви зайняті дрібнохвилястими горбкуватими й 

вирівняними ландшафтами, піщаними, з дерново-слабкопідзолистими 

піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під 

сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями. На заході 

Дачного лісництва невеликою смугою вздовж кордону Парку простягається 

ландшафт плоских понижених боліт, складених низинними торфами різної 

потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-

болотнотравними формаціями, закущені вільхою. У межах фонових 

ландшафтів по всіх території Дачного лісництва невеликими плямами 

розповсюджені западини в пісках і опіскованих суглинках з 

слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та 

глеюватими супіщаними ґрунтами під вологими та вогкими борами і 

суборами.  

У межах Конча-Заспівського лісництва виділяються два великих за 

розміром ландшафтні комплекси. На півдні, південному заході та вузькою 

смугою на півночі  плоских понижених боліт, складених низинними 

торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-

болотнотравними формаціями. На сході і вузькою смугою на півночі  

вирівнені піщані ландшафти, з дерновими глейовими зв’язнопіщаними і 

супіщаними ґрунтами під вогкими судібровами і дібровами. 

Загалом, у південній частині Парку найбільш поширені такі 

ландшафти: надзаплавних терас дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені, 

піщані, з дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-

піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та 

різнотравно-злаковими формаціями (2497,2 га) та вирівнені понижені, 

піщані, з дерново-слабкопідзолистими крупно-пилуватими піщаними 

ґрунтами під свіжими суборами (319,2 га). Ландшафти боліт - горбкуваті 

понижені, на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під 

вологотравно-осоковим чорно вільшаниками займають 385,9 га; западини в 

пісках і з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та 

глеюватими ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами – 203,7 га. 



96 

 

У межах Голосіївського лісу (північна частина парку) переважають 

ландшафти широколистянолісового типу – це підвищені акумулятивно-

денудаційні рівнини на лесових суглинках, з темно-сірими та сірими 

піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під свіжими 

дібровами (153,9 га). А також схили: відлогі делювіальні з сірими ґрунтами, 

похилі делювіальні з сірими та ясно-сірими ґрунтами під свіжими та 

вологими дібровами та судібровами (104,9 га) та покаті делювіально-

колювіальні суглинкові, з дерновими та сірими лісовими крупнопилуватими і 

піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими слабкозмитими ґрунтами 

під свіжими судібровами (289,6 га). Схили воднольодовикових рівнин - 

відлогі делювіальні, піщані, з дерново-слабкопідзолистими 

крупнопилуватими піщаними і зв’язнопіщаними ґрунтами під складними 

суборами й різнотравно-злаковими формаціями займають 42,5 га. Незначні 

площі зайняті лучними ландшафтами річкових заплав  вирівнені супіщані і 

суглинкові, з заплавними дерновими глейовими та глеюватими 

крупнопилуватопіщанистими та крупнопилуватими супіщаними ґрунтами 

під різнотравно-вологотравними та вологотравно-осоковими луками (30,4 

га). А також балками трапецевидними в лесових та валунних суглинках, з 

дерновими глейовими крупнопилувато-піщанистими супіщаними й 

легкосуглинковими ґрунтами – 73,2 га та западинами в опіскованих 

суглинках і суглинках з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими 

глейовими та глеюватими ґрунтами під вологими та вогкими дібровами та 

судібровами – 2,4 га. 

На території парку-памятки садово-паркового мистецтва 

ім. М. Т. Рильського представлені ландшафти широколистяно-лісового типу 

– підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини – вирівнені суглинкові та 

слабко хвилясті суглинкові на лесових суглинках, з темно-сірими, сірими та 

ясно-сірими піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під 

свіжими дібровами та судібровами.  
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Карта-схема Природні ландшафти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда до карти ландшафтів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Схили цих рівнин – відлогі делювіальні з сірими лісовими 

слабкооглеєними легкосуглинковими ґрунтами під свіжими та вологими 

дібровами та судібровами та покаті делювіально-колювіальні з дерновими та 

сірими лісовими крупнопилуватими і піщанисто-крупнопилуватими 

легкосуглинковими слабко змитими ґрунтами під свіжими судібровами. 

Найбільшу площу в межах цього урочища займають покаті делювіально-

колювіальні схили з дерновими та сірими ґрунтами – 66,8 га, відлогі схили 

підвищених акумулятивно-денудаційних рівнин займають 18,9 га, підвищені 

акумулятивно-денудаційні рівнини – 9,1 га, лучні ландшафти річкових заплав 

вирівнені супіщані і суглинкові, з заплавними дерновими глейовими та 

глеюватими ґрунтами та балки трапецевидні в лесових і валунних суглинках, 

із задернованими схилами, з дерновими глейовими ґрунтами відповідно 17,5 

га та 10,1 га. 

В урочищі Теремки переважають (69,1 га або 76,7 %) слабкохвилясті 

піскувато-суглинкові рівнини, на валунних та лесових суглинках, з ясно-

сірими та сірими лісовими піщанисто-крупнопилуватими супіщаними 

ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами. Невеликі ділянки на півночі 

урочища займають ландшафти мішанолісового типу (21,0 га або 23,3% від 

загальної площі урочища)  хвилясті піщані рівнини, на валунних суглинках 

і пісках, з дерново-середньо- і слабкопідзолистими крупнопилувато-

піщанистими зв’язнопіщаними і супіщаними ґрунтами під свіжими 

суборами. 

2.8.2. Особливості антропогенної трансформації ландшафтів 

Специфіка місцерозташування парку в межах міста відбивається на 

помітній трансформації ландшафтів. Всі вони в тій чи іншій мірі зазнають 

або зазнавали в недалекому минулому вплив антропогенної діяльності.  

Слід зазначити, що штучні лісові насадження території Парку 

займають площу 2211,15 га, тобто 55,21% всіх лісових насаджень і 48,85% 

території Парку загалом. Серед штучних насаджень зустрічаються 

насадження адвентивних видів, таких як бук лісовий (на окремих ділянках є 

навіть домінуючим видом), бархат амурський, гледичія колюча, клен 

ясенелистий, акація біла та ін. Наявність цих видів відбивається на 

загальному вигляді екосистем та процесах, що в них відбуваються. 

Всі площинні водні об’єкти в межах Парку, а саме три каскади ставків 

та озеро Шапарня, мають штучне або напівштучне походження. Всі 

водотоки, струмки та невелика річка Віта із притоками мають природний 

характер течії лише на окремих ділянках. 

В цілому, серед антропогенно змінених екосистем на території Парку 

переважають рекреаційна та гідротехнічна групи. Найбільш помітна 
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антропогенна трансформація спостерігається в північній частині Парку, а 

саме в урочищі Теремки та Голосіївському лісі, які оточені житловими 

масивами. Тут під впливом постійно зростаючого рекреаційного 

навантаження відбувається поступова зміна рослинного покриву та 

структури ґрунту, далі розгалужується вже й зараз густа мережа стежок, а їх 

ширина збільшується. На цих ділянках зникають як рідкісні, так і типові види 

рослин, знищується підріст дерев та чагарників. Все це призводить до зміни 

ценозів і біотопів в цілому.  

В південній частині Парку небезпечною є масштабна господарська 

діяльність (намивання піску та підготовчі будівельні роботи) на ділянках, що 

примикають до заповідного ядра Парку – заказника «Лісники». Зазначена 

діяльність призводить до порушення ґрунту, пошкодження рослинного 

покриву та змін гідрологічного режиму як зазначеної території, так і 

прилеглих ділянок Парку. Втручання в ці природні екосистеми в першу чергу 

загрожує знищенню ряду рідкісних видів та їх угруповань, які є 

природоохоронною та науковою гордістю Києва, а також призведе до 

деградації прилеглих впритул екосистем в межах Парку, які в свою чергу є 

унікальними для регіону – лише тут збереглися вологі листяні ліси з 

домінуванням реліктового червонокнижного виду – цибулі ведмежої 

(черемши). 

До загроз зміни ландшафту слід віднести такий фактор як пожежі, що 

виникають від стихійно влаштованих рекреантами багать, що в найбільшій 

мірі спостерігається в південній частині парку, а саме в масивах соснових 

лісів. 

В цілому, в парку під впливом антропогенного фактора весь час 

відбувається трансформація ландшафтів. Але цей напрямок, а саме 

встановлення рівня антропогенної трансформації природного ландшафту, 

вивчення рекреаційних навантажень на природні екосистеми та встановлення 

генетичних груп в парку поки що не був освоєний.  

2.8.3. Відновлення корінних ландшафтів. 

На території Парку відновлення корінних ландшафтів та їх складових 

не проводилось. 

Серед основних напрямків робіт з відновлення ландшафтів Парку слід 

зазначити: 

- моніторинг рекреаційних навантажень на екосистеми Парку, стану 

ґрунтового та рослинного покриву, тимчасові обмеження кількості 

відвідувачів на окремих ділянках, відновлення ґрунтового покриву; 

- відновлення лісових екосистем на пошкоджених ділянках; 
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- підтримка гідрологічного режиму, в першу чергу, в долинах річок та 

водотоків, ділянках боліт; 

- відновлення або підтримка стану водних угруповань із Зеленої книги 

України на окремих водоймах та їх ділянках (сальвінія плаваюча, водяний 

горіх плаваючий, глечикі жовті, латаття біле, латаття сніжно-біле); 

- відновлення або підтримка стану угруповань ковили дніпровської та 

ковили волосистої на сухих ділянках надзаплавних терас Дніпра; 

- боротьба із поширенням адвентивних видів рослин; 

- боротьба із синантропізацією флори та фауни. 

2.8.4. Різноманіття типів природних середовищ та збереження 

рідкісних типів природних середовищ (за Бернською конвенцією) 

Сучасні дані щодо типів природних середовищ на території Парку 

наведено у таблиці 1.18. 

 

Таблиця 1.18. Розподіл груп природних середовищ на території Парку 

Група природних середовищ Площа 

га % 

Широколистяні ліси 1398,45 30,9 

Мішані ліси 1943,17 42,93 

Хвойні ліси 663,3 14,66 

Лісові культури (до 20 р.) 173,20 3,84 

Чагарникова рослинність - - 

Луки рівнинні 14,4 0,32 

Луки альпійські та субальпійські - - 

Степи - - 

Верхові, перехідні та низинні болота 76,80 1,70 
Прибережно-водна і водна рослинність - - 

Засолені території - - 

Піски на суходолі, скелі - - 

Піски приморські - - 

Морські скелі та острівці - - 

Морські акваторії, протоки - - 

Внутрішні водні об’єкти  53,90 1,19 

Орні землі 4,7 0,1 

Сади, виноградники тощо 4,7 0,1 

Поліпшені пасовища - - 

Інші землі (населені пункти, дороги, квартальні просіки, 

газопроводи та ін.) 

192,9 4,26 

Загальна площа природних середовищ 4525,52 100 

 

Дані щодо рідкісних типів природних середовищ у відповідності до 

Резолюції №4 Бернської конвенції та загальна оцінка їх стану наведені в 

таблиці 1.19. 
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Таблиця 1.19. Поширення рідкісних типів природних середовищ на 

території НПП «Голосіївський» (за Резолюцією №4 Бернської конвенції) 

Тип природного середовища Площа Тенденці

я змін 

Значущість 

збереження 

Актуаль-

ність 

збережен

ня 

Оцінка 

збере-

ження 
Код Назва га % 

22.4 Евгідрофітні угруповання Евгідрофітні угруповання 10-15 0,3     

22.415 Плаваючо-сальвінієві 0,2  погірш. пошир. контрол. задов. 

22.431 Широколистяних плаваючих 

рослин 

0,3  погірш. пошир. контрол. задов. 

22.44 Суцільні підводні зарості 

харових водоростей 

10 0,2 задов.. значущість не 

визначена, 

витісняє інші 

угруповання 

контрол. задов. 

41. ШИРОКОЛИСТЯНІ 

ЛИСТОПАДНІ ЛІСИ ШИРОКОЛИСТЯНІ ЛИСТОПАДНІ 

1398,45 30,9     

41.2 Дубово-грабові Близько 

800-900  

20 погірш. 

(експанс

ія грабу) 

на східній 

межі 

поширення 

контрол. задов. 

44.91 Чорновільхові заплавні Від 50 

до 200 

До 5 задов. пошир. контрол. задов. 

54.1 Джерела       

54.12 Постійні водні джерела 0,01  задов.. надзв. план. задов. 

91. ЛІСИ ПАРКОВОГО ТИПУ від 100 

до 500  

 погірш. надзв. передб. задов. 

 

2.9. Території та об’єкти природно-заповідного фонду 

На території Парку розташовані території та об’єкти природно-

заповідного фонду України, які послужили ядром для створення 

національного природного парку.  

Це ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лісники», 

лісовий заказник місцевого значення «Дачне», дві пам’ятки природи, два 

парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (див. таблицю 1.20). 

 

Таблиця 1.20. Перелік територій та об’єктів ПЗФ, які розташовані на 

території НПП «Голосіївський» 

№ 

п/п 

Назва 

об’єкта 
Тип Підстава для створення 

Площа, 

га 
Знаходиться у віданні 

1 2 3 4 5 6 

Заказники загальнодержавного значення 

1 
Лісники Ботанічний 

Постан. РМ УРСР від 25.08.89 

№223 
1110,2 

Землі, надані НПП у 

постійне користування 

Заказники місцевого значення 

1 

Дачне Лісовий 

Рішення виконкомів Міської 

та обласної рад нар. депутатів 

від 10.04.1978. №522-173 

6,0 

(в 

межах 

парку – 

3,5) 

КП «ЛПГ «Конча-

Заспа», Дачне л-во кв. 

65 вид. 28; кв. 69 вид. 

39; кв. 72 вид. 36; кв. 

73 вид. 17 

Пам’ятки природи місцевого значення 

1 

Вікові дерева 

дуба 
Ботанічна 

Розпорядження Київської 

міської державної 

адміністрації від 15.01.99р. 

№57 

 

КП «ЛПГ «Конча-

Заспа», Дачне л-во (кв. 

47 вид. 29; кв. 51 вид. 

2) 
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2 
Група вікових 

дерев дуба 
Ботанічна 

Рішенням Київської міськради 

від 2.12.99 р. №147/649 
 

Урочище Теремки, 

Голосіївське л-во, кв. 4 

(вид. 13, 19) 

3 

Святе цілюще 

джерело 
Гідрологічна 

Розпорядження Київської 

міськдержаадміністрації від 

15.01.99р. №57 

 

 

 

 

НПП «Голосіївський», 

кв. 3 вид. 16 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

1 Голосіївськи

й парк ім. 

М.Т. 

Рильського  

 Постанова РМ УРСР Від 

29.01.60р. №105 

140,9 КП УЗН 

Голосіївського району  

2 Голосіївсь- 

кий ліс 

 Постанова РМ УРСР Від 

29.01.60р. №105 

780,0 Землі, надані НПП у 

постійне користування 

 

2.9.1. Території та об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення 

Заказник «Лісники», ботанічний, загальнодержавного значення. 

Місцезнаходження: Голосіївський район, Землі, надані Парку у постійне 

користування (колишнє Конча-Заспівське лісництво, квартали 2-15, 17-19, 21, 

23-25, 28, 29). 

Оголошено: постановою РМ УРСР від 25.08.89 р. № 223 

Лісове урочище «Лісники» розташоване на південних околицях м. 

Києва між населеними пунктами с. Чапаєвка, с. Лісники, с. Ходосівка, 

залізничною станцією Підгірці, хутором Мриги. Зі східного боку урочище 

примикає до Столичного шосе. 

До складу заказника входить приблизно дві третини урочища (землі 

Конча-Заспівського лісництва), в його межах знаходиться озеро Шапарня. На 

жаль, до території заказника не увійшли близько 500 га земель радгоспу 

Хотівський, хоча вони у природному відношенні складають з його 

територією єдине ціле і мають велике природоохоронне значення. 

Заказник знаходиться в долині Дніпра та його невеликої притоки  

річки Віти. Західна частина заказника знижена, почленована чисельними 

протоками та річковими рукавами. 

Територія характеризується різноманіттям рослинного покриву. Тут 

переважає лісова і трапляються ділянки лучної, болотної та водної 

рослинності. Рослинний покрив складається як з корінних, так і з похідних 

угруповань. 

На територій урочища зростає більше 400 видів вищих судинних 

рослин. Тут, поблизу від Києва, завдяки малій доступності цих місць для 

відпочинку населення ще в недалекому минулому та відносно незначному 

господарському використанню території, збереглось 11 рідкісних видів 

флори, яким загрожує зникнення й які занесені до Червоної книги України. 

Це вовчі ягоди пахучі, зозулинець болотний, зозулині сльози яйцевидні, 
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ковила дніпровська, коручка морозниковидна, любка дволиста, 

пальчатокорінник м’ясочервоний, пальчатокорінник Фукса, сальвінія 

плаваюча, сон чорніючий, цибуля ведмежа. Всі ці види, крім останнього, 

зустрічаються досить рідко одиничними особинами або невеликими 

куртинами, і тільки ведмежа цибуля подекуди утворює великі плантації. 

З регіонально рідкісних видів, що охороняються на території м. Києва 

та його околиць, тут збереглись вишня степова, гронянка віргінська, 

півники сибірські, сон широколистий. 

З зоологічної точки зору заказник і прилеглі до нього території також 

мають виняткову цінність. Особливо цінними є заболочені ділянки лісу, де до 

мінімуму зведено негативну дію фактору турбування і є дуже сприятливі 

умови для збереження великої кількості рідкісних видів, яким загрожує 

зникнення. 

Велике різноманіття біотопів обумовлює тут виняткову 

різноманітність фауни і створює передумови для створення надійного 

резервату дикої природи. 

Заказник Лісники є найбільшою та найважливішою природно-

заповідною територією з тих, що входять до складу Парку. Тут на відносно 

невеликій площі представлені основні ландшафти, характерні для лісів 

Полісся та Лісостепу. Аналогів цій ділянці на території Києва і Київської 

області до нашого часу не збереглось. 

Для забезпечення збереження цих надзвичайно цінних природних 

комплексів бажано було б створити навколо заказника охоронну зону 

шириною 1 км та встановити в ній особливий режим  заборонити тут 

меліоративні роботи та будь-яке будівництво. По лісовим (ґрунтовим) 

дорогам заказника необхідно заборонити проїзд всіх видів транспорту та 

обмежити до мінімуму відвідування цієї території. 

У перспективі було б доцільно розширити територію заказника, який 

зараз має не природні межі, а охоплює тільки землі, підпорядковані місту. До 

заказника слід ввести заболочені землі, які знаходяться від нього на 

південний захід (поблизу хутора Мриги) та розташовані на північ від 

заказника (землі радгоспу Хотівський поблизу Чапаєвки).  

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення 

Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського. 

Місцезнаходження: Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня. 

Знаходиться в управлінні: КП УЗН Голосіївського району. 



105 

 

Оголошено: постановою РМ УРСР від 29.01.60 р. № 105, 

перезатверджено постановою колегії Держкомприроди УРСР, від 30.08.90 р. 

№18. 

Парк входить до складу територій Парку і знаходиться в його північній 

частині біля проспекту 40-річчя Жовтня. 

Парк закладено у 19571962 рр. Територія його є частиною 

Голосіївського лісу  залишку великого масиву природного лісу, що колись з 

півдня оточував Київ. Нині територія парку, внаслідок розбудови міста, є в 

значній мірі відокремленою та оточеною урбанізованою територією.  

Біля північної межі парку, в будинку №7 по вулиці М. Рильського, у 

1968 році було відкрито літературно-меморіальний музей М. Рильського. У 

цьому будинку у 19511964 рр. жив і працював поет. 

Парк, який нині є окультуреною ділянкою лісу, відчуває значний 

антропогенний вплив (тут відбуваються різні масові заходи, святкування 

тощо). Необхідною є розробка оптимального режиму його відвідування. 

Особливо потребують регламентації рекреаційного навантаження найбільш 

збережені лісові ділянки парку. 

Голосіївський ліс. 

Місцезнаходження: Голосіївський район, Голосіївське лісництво, кв. 1-

28. 

Оголошено: постановою РМ УРСР від 29.01.60 р. № 105, 

перезатверджено постановою колегії Держкомприроди УРСР, від 30.08.90 

р. № 18. 

Голосіївський ліс є залишком колись дуже великих листяних лісів, 

що простягались на південь від м. Києва. 

Цей ліс зберігся завдяки тому, що належав Києво-Печерській лаврі і 

тому користувався певним «заповідним» статусом (завдяки монастиреві 

збереглись і ліси Конча-Заспи). 

Голосіївський ліс знаходиться в північній частині Парку (від нього і 

пішла назва парку) між територією Національного комплексу «Експоцентр 

України» із заходу, масивом Корчувате та Столичним шосе  із сходу. На 

північ від нього знаходиться ботсад та корпуси Національного університету 

біоресурсів і природокористування, на південь – урочище Феофанія (яке 

раніше складало з ним єдиний комплекс, а зараз відділене масивами 

забудови) і територія Музею народної архітектури і побуту. 

Голосіївський лісовий масив є однією з найбільш цінних територій, що 

входять до Парку, його природні комплекси є унікальними як у 

флористичному та і у фауністичному плані. 
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Різноманітні умови місцезростання спричиняють значну 

різноманітність основних в цьому масиві грабово-дубових лісів, похідних 

грабових лісів та дубових лісів, які нині трапляються на невеликих площах. 

У парку зростає значна кількість рідкісних та мало поширених видів 

рослин. Це – занесені до Червоної книги України, булатка довголиста, 

коручка морозниковидна, лілія лісова, любка дволиста, підсніжник 

звичайний. З видів, що охороняються на території міста та його околиць тут 

збереглись багаторядник Брауна та багаторядник шипуватий, проліска 

дволиста, ряст порожнистий, конвалія травнева. Є у парку чимало лікарських 

видів рослин. Щільність популяцій цих видів зменшується у зв'язку з 

антропогенним тиском на територію. 

Різноманітним є і тваринний світ Голосіївського лісу. Тут мешкають 

біля 30 видів ссавців, в основному дрібних  кріт звичайний, бурозубка 

звичайна, полівки, білка. Нечисленно зустрічаються їжак звичайний, кутора 

звичайна, лисиця, ласка, куниця кам'яна, два види вовчків, мишівка лісова, 

заєць сірий. З парнокопитних постійно мешкає тільки козуля європейська. 

Найбільш численним є пташине населення ділянки, представлене в 

основному лісовими видами, що збереглись, не дивлячись на високий 

рівеньрекреації. До фонових видів відноситься зяблик, жовтобровий 

вівчарик, мухоловка-білошийка. Звичайними є великий строкатий дятел, 

вільшанка, чорний дрізд, дрізд-зеленяк, костогриз, хатній горобець, шпак, 

сойка, сорока, сіра ворона. З водоплавних на ставках гніздяться крижень та 

водяна курочка. 

З рідкісних видів, занесених до Червоної книги України, тут 

збереглись борсук, горностай, кутора мала, мідянка, з регіонально рідкісних – 

нетопир малий, голуб-синяк. 

2.9.2. Території та об’єкти ПЗФ місцевого значення 

Заказники місцевого значення 

Дачне, лісовий, площа 6,0 га. 

Місцезнаходження: Голосіївський р-н, Дачне лісництво, кв. 65 вид. 28; 

кв. 69 вид. 39; кв. 72 вид. 36; кв. 73 вид. 17. 

Оголошено: спільним рішенням виконкомів Київської міської та 

Київської обласної рад від 10.04.78 р. №522-173. 

Заказник розташований у південній частині Парку у Дачному 

лісництві. Його було оголошено з метою збереження цінних насаджень сосни 

і лікарської рослини конвалії травневої. Територія заказника знаходиться в 

межах борової тераси Дніпра. Рослинність ділянки  сосновий ліс. У 

першому ярусі – сосна віком 170 років, висотою 28 м, діаметром 48 см. У 

підліску трапляються крушина, ліщина, бруслина бородавчаста, черемха. У 
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травостої велика кількість конвалії травневої. Фоновими видами птахів є 

зяблик, лісовий щеврик та жовтобровий вівчарик. В межі Парку потрапляє 

3,5 га заказника (загальна площа 6,0 га). 

Пам’ятки природи місцевого значення. 

Група вікових дерев дуба, ботанічна. 

Місцезнаходження: Голосіївський район, Урочище Теремки, кв. 34 

(вид. 13, 19). 

Знаходиться в управлінні: Науково-дослідного Інституту зоології НАН 

України. 

Оголошено: рішенням Київської міськради від 2.12.99 р. №147/649. 

Лісовий масив «Теремки» площею близько 92,5 га є збереженою 

частиною колишніх Голосіївсько-Феофанівських дібров, що охоплювали 

південно-західні околиці Києва. Цей лісовий масив було передано Інституту 

зоології НАН України для розробки методів промислового вирощування 

дубового шовкопряда. 

Вік чотирьох дерев, оголошених пам’яткою природи, становить 

приблизно 380400 років, висота  2528 м, обхват стовбурів  480520 см. 

Стан дерев, що ростуть у виділі 19, кращий. Це можна пояснити тим, що у 

5060-ті роки тут знаходилась плантація шовковиці і здійснювався регулярна 

обробка ґрунту та підживлення дерев. Ці дерева використовувались при 

зйомці кінофільму «Древо життя». 

Святе цілюще джерело, гідрологічна. 

Місцезнаходження: Голосіївський район. Землі, надані Парку у 

постійне користування (колишнє Голосіївське лісництво, кв. 3, вид. 16). 

Оголошено: розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 

15.01.99 р. №57. 

На схід від Дідорівського ставка, поблизу від так званого «Митькиного 

ставка», у Голосіївському лісі розташоване джерело. Воно широко відоме 

населенню міста, а в релігійних колах іменується зцілювальною чудодійною 

купальнею. 

Дідорівське джерело з обладнаною купальнею є одним з 

оздоровлюючих джерел, що сприяли славі Києва та Києво-Печерської Лаври, 

якій належали ці землі і до якого впродовж віків мандрувало багато 

віруючих. 

Джерело розташоване біля підніжжя вкритого лісом схилу південної 

експозиції. Воно являє собою вихід на поверхню водоносного горизонту, що 

має падіння в напрямку Дідорівської улоговини, по якій в минулому, 

очевидно, протікала річка, а нині розташований каскад ставків. 
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Вікові дерева дуба, ботанічна. 

Місцезнаходження: Голосіївський р-н, Дачне лісництво, кв.51, вид.2; 

кв. 47, вид. 29. 

Оголошено: розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 

15.01.1999 № 57 

У західній частині Дачного лісництва (кв. 51 та 47), в 30 метрах від 

залізничної колії зростають п’ять дерев дуба звичайного, що мають вік біля 

200300 років. У кварталі 47  зростають два дерева, в кварталі 51  три 

дерева. Висота дерев становить близько 20 м, обхват стовбурів  приблизно 

390, 400, 440, 470, 500 см. 

Основними проблемами, які властиві територіям та об’єктам ПЗФ м. 

Києва, в тому числі тим, що знаходяться в межах Парку є: 

1. Недотримання вимог чинного законодавства (Земельного кодексу та 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України») в частині, що 

стосується віднесення земельних ділянок, на яких розташовані території та 

об’єкти ПЗФ, до категорії «землі природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення» та визначення в натурі їх меж; 

2. Тенденція до все більшого відокремлення урочищ одне від одного, 

вклинювання житлової та іншої забудови; 

3. Нерегульовані рекреаційні навантаження; 

4. Недотримання режимів. 

На сьогодні для більшості територій та об’єктів ПЗФ склалась така 

ситуація, що земельні ділянки, на яких вони розташовані, здебільшого, не 

переведені в категорію «землі природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення», межі їх не визначені і не перенесені в 

натуру. Часто це призводить до нецільового використання територій, 

зокрема, їх забудови. 

Від нерегульованих рекреаційних навантажень страждають практично 

всі заповідні об’єкти, розташовані в межах м. Києва. Негативний вплив 

проявляється у витоптуванні трав’яного покриву, засміченні територій при 

здійсненні заходів масового відпочинку, зокрема, у ППСМ Голосіївський 

парк ім. М. Рильського та Голосіївському лісі. 

Заповідний об’єкт Голосіївський ліс віднесений до категорії парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва – тобто до штучно створених об’єктів 

ПЗФ, які, згідно з чинним законодавством, мають представляти собою 

найбільш визначні зразки садово-паркового мистецтва. Насправді ж основну 

цінність цих територій становить відносна збереженість природних 

комплексів, їх унікальність у флористичному та у фауністичному плані.  
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Завдання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, такі, наприклад, 

як проведення масового відпочинку населення або збереження композицій із 

дерев і чагарників, запобігання самосіву тощо, не можуть бути застосовані 

для цінних природних територій. Значно доречнішим було б надання цим 

територіям статусу ландшафтних заказників загальнодержавного значення та 

встановлення відповідних режимів. 

Забезпечення дотримання встановлених заповідних режимів для 

окремих об’єктів ПЗФ є одним із основних завдань адміністрації Парку.  

Заказник «Лісники» активно відвідується людьми, найчастіше з метою 

рибальства і збору гарноквітуючих рослин, що безумовно завдає шкоди 

природним екосистемам. Потерпають від незаконного збору весняних 

ефемероїдів і Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського, Голосіївський ліс та 

Теремки. 

У заказнику «Лісники» у весняний період, крім того, відбувається 

масовий збір цибулі ведмежої  виду, занесеного до Червоної книги України. 

Для забезпечення збереження надзвичайно цінних природних 

комплексів заказника загальнодержавного значення «Лісники» у перспективі 

необхідно створити навколо заказника охоронну зону з забороною тут 

меліоративних робіт та будь-якого будівництва. Необхідно розпочати роботи 

по розширенню території за рахунок ділянок, що прилягають до заказника з 

півнчі та південного заходу. 

2.10. Моніторинг довкілля 

2.10.1. Оцінка стану та ефективності сучасної системи моніторингу 

довкілля  

Система моніторингу довкілля в межах Парку на даний час має 

наступний вигляд:  

Метеорологічні спостереження – здійснюються не систематично, немає 

необхідного обладнання та відповідного фахівця. 

Картографування типів ґрунтів – не проводилося. 

Геодезична карта – в процесі розробки. 

Ландшафтна карта – розроблена, але потребує уточнення та проведення 

додаткових досліджень. 

Гідрогеологічні спостереження – не проводилися. 

Аеро- та космічна зйомки – в роботі використовуються Інтернет-

ресурси (wikimapia.org, maps.google.com.ua, maps.yandex.ua та ін.) 

Динаміка важких металів (кадмій, мідь, свинець) в ґрунтах та 

рослинних об’єктах – спеціальні дослідження не проводилися 

(здійснювалися несистематичні роботи науково-дослідними та освітніми 

установами). 
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Ґрунтознавчий моніторинг: водно-сольовий режим, вміст гумусу, рН 

тощо – спеціальні дослідження не проводилися (здійснювалися 

несистематичні роботи науково-дослідними та освітніми установами). 

Інвентаризація автохтонної флори – здійснюється. 

Картографування рослинного покриву – здійснюється не в повному 

обсязі. 

Ботанічний моніторинг: фенологічні спостереження, продуктивність 

фітоценозів, насіннєва продуктивність домінантів, геоботанічні описи, оцінка 

стану збереження рідкісних та зникаючи видів рослин, що занесені до 

Червоної книги України, у міжнародні та територіальні (адміністративні 

області) „червоні” списки – здійснюється (за винятком продуктивності 

фітоценозів та насіннєвої продуктивності домінантів). 

Інвентаризація аборигенної фауни – здійснюється; 

Зоологічний моніторинг: біотопічний розподіл, динаміка чисельності та 

структура популяцій, оцінка стану рідкісних та зникаючи видів тварин, що 

занесені до Червоної книги України та у міжнародні та територіальні 

(адміністративні області) «червоні» списки – здійснюється частково. 

2.10.2. Перспективи розвитку системи моніторингу довкілля 

На даний час на території Парку в найбільш повному обсязі 

здійснюється ботанічний та зоологічний моніторинг. Ці напрями найкраще 

представлені у Літописі природи Парку, наукових звітах, методичних 

рекомендаціях. Для інших напрямків моніторингових досліджень поки що не 

вистачає обладнання та фахівців. В найближчій перспективі існує потреба у 

залученні фахівців для наступних моніторингових досліджень: 

- ландшафтних та ландшафтно-геохімічних, типів природних середовищ; 

- загального екологічного стану екосистем Парку та окремих природних 

компонентів; 

- рекреаційного навантаження на екосистеми; 

- картографування та підтримання геоінформаційної системи (ГІС) 

Для участі у проведенні моніторингових досліджень на території парку 

рекомендується залучати численні науково-дослідні та освітні установи, що 

розміщуються в Києві; розробляти програми практик та тематику дипломних 

робіт для студентів з урахуванням важливості напрямків моніторингових 

досліджень парку. 

Важливим кроком у покращенні системи моніторингу довкілля є 

створення ГІС із проведенням курсу навчання роботи у відповідному 

програмному середовищі для співробітників парку. 

 



112 

 

2.10.3. Забезпечення вільного доступу громадськості до інформації 

щодо стану довкілля. 

Забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо 

стану довкілля здійснюється наступними шляхами: 

- інформування населення через ЗМІ. Виступи на радіо та телебаченні, 

друк статей в різних друкованих видання щодо стану довкілля. 

- розповсюдження інформації про стан довкілля в мережі Інтернет. 

Постійна робота сайту Парку, розсилка екологічних новин, робота форумів 

та розповсюдження інформації через соціальні мережі (facebook, vkontakte, 

twitter).  

-  участь та організація семінарів, круглих столів та конференцій на 

відповідну тематику. Участь у виставках. 

- робота з відвідувачами в адміністрації (в разі наявності, візит-центрі) та 

на території Парку. 

2.11. Наукові дослідження 

2.11.1. Огляд історії та основних результатів наукових досліджень 

Основні напрями наукових досліджень на територіях національних 

природних парків визначаються з урахуванням програм і планів науково-

дослідних робіт, які затверджуються Національною академією наук України 

та Міністерством охорони навколишнього природного середовища.  

Для ведення наукових досліджень у складі адміністрації національних 

природних парків створюється науковий відділ, структура, штат, кошторис 

витрат якого визначається Міністерством охорони навколишнього 

природного середовища.  

Наукові дослідження на території національних природних парків 

проводяться на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи 

спеціальних угод між установами та організаціями і адміністрацією Парку.  

Координацію наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-

заповідного фонду України здійснює Національна академія наук України 

разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища.  

Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у національних 

природних парках створюються наукові або науково-технічні ради, до складу 

яких включаються провідні науковці та фахівці. Склад таких рад, їх завдання 

та порядок діяльності визначаються органами, у підпорядкуванні яких 

перебувають об'єкти природно-заповідного фонду зазначених категорій.  

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та 

спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних у 

національних природних парках, є їх літописи природи, матеріали яких 

використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, 
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розроблення заходів щодо охорони та ефективного використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.  

Порядок підготовки та програма Літопису природи затверджуються 

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього 

природного середовища разом із Національною академією наук України.  

Спеціалізовані наукові дослідження мають ознаки інвентаризаційних 

досліджень та моніторингу, а також повинні забезпечувати: 

 виявлення існуючих та потенційних загроз збереженню природних, 

історико-культурних та рекреаційно-туристських комплексів, причин, що 

викликають негативні тенденції, прогнозування їх можливих наслідків; 

 розробку та вдосконалення методів охорони, регулювання і 

відновлення природних, історико-культурних та рекреаційно-туристських 

об'єктів і комплексів, їх окремих компонентів, методів моніторингу, зв'язків з 

громадськістю; 

 вивчення унікальних, рідкісних, недостатньо вивчених природних, 

історико-культурних, рекреаційно-туристських об'єктів та явищ (рідкісних 

видів рослин і тварин, археологічних пам'ятників, історичних відомостей). 

Науково-дослідні роботи повинні проводитись у межах усіх 

функціональних зон. При цьому слід враховувати специфіку наукових 

досліджень, а також пріоритетність завдань, покладених на ту чи іншу 

функціональну зону. 

Наукові дослідження і моніторинг в межах Парку можуть 

виконуватись: 

 штатними працівниками наукового відділу та інших структурних 

підрозділів парку; 

 науково-дослідними, учбовими закладами та окремими особами на 

договірних засадах з обов'язковим наданням інформації про результати 

досліджень адміністрації парку.  

Крім того, до збору інформації можуть залучатись відвідувачі Парку 

(любителі природи, школярі тощо). 

2.11.2. Стан та перспективи інвентаризації флори та фауни, 

рослинних угруповань 

Головна ціль заходів, пов'язаних із збереженням рослинного світу – 

забезпечити стабільність природного розвитку екосистем (лісових, водних, 

лучних та ін.). 

У межах Парку першочерговими завданнями для збереження 

рослинного світу є: 

1) Облік фітоценотичного різноманіття в межах парку. 

2) Виявлення найбільш цінних рослинних угруповань і окремих видів 
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(особливо тих, що занесені до Червоної книги України). 

3) Визначення просторового розповсюдження (ареалів) рослинних 

угруповань та окремих видів. 

4) Створення картографічного матеріалу та банку даних (окрема увага 

приділяється рідкісним і зникаючим видам й угрупованням). 

5) Вибір заходів та методів їх впровадження, що повинні забезпечити 

нормальні екологічні умови для динамічного розвитку рослинності. 

6) Встановлення ділянок та об'єктів моніторингу стану рослинного світу.  

Перші три завдання можна виконувати комплексно, базуючись на 

методиці обліку фітоценотичного різноманіття для ведення державного 

кадастру рослинного світу (П.М. Устименко, Л.В. Дубина, Ю.Р. Шеляг-

Сосонко). 

Для спрощення виконання завдань необхідно визначити ділянки з 

різними типами рослинності  лісової, трав'янистої (степової, лучної), водної 

та ін. 

Результати інвентаризації у вигляді таблиць заносять до банку даних. 

Враховуючи, що Парк не має суцільної території й зважаючи на 

функціональне зонування, інформацію про результати досліджень 

рекомендується подавати у розрізі окремих територіальних масивів і 

функціональних зон. 

У межах Парку першочерговими завданнями для збереження 

тваринного світу на першому етапі функціонування є: 

1) Інвентаризація видового складу тварин у межах парку. 

2) Визначення ареалів і умов їх мешкання (особлива увага рідкісним і 

зникаючим видам). 

3) Складання картографічних матеріалів та інформаційного банку. 

4) Вибір заходів для збереження видового складу тваринного світу, а 

також визначення та обґрунтування необхідності регулятивних і 

відновлювальних заходів у межах Парку. 

5) Вибір ділянок та об'єктів моніторингу. 

Результати інвентаризаційних робіт подаються у вигляді таблиць для 

території всього парку, його територіальних масивів, функціональних зон. 

Чисельність видів тварин подається кількістю особин в межах всієї 

природно-заповідної території та додатково і, якщо це доцільно, для окремих 

ділянок. За неможливості точного визначення чисельності виду, проводиться 

приблизна її оцінка за схемою: 1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-

1000, >1000 особин. У певних випадках доцільно вказувати кількість особин 

(при цифрі вказується мала латинська буква «i»- individuals; приклади: 50i, 

>1000i), кількість пар особин (при цифрі вказується мала латинська буква 
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«p»pairs; приклади: 50p, >100p) або навіть кількість самок (приклад: 20f) і 

самців (приклад: 30m) окремо. 

У межах парку особливу увагу при інвентаризації та моніторингу слід 

приділити, окрім загальнозоологічних, орнітологічним та ентомологічним 

дослідженням, оскільки найбільше різноманіття (в тому числі найбільша 

кількість видів, занесених до Червоної книги України) на території парку 

спостерігається серед представників птахів та комах. Традиційно важливими 

також є теріологічні дослідження (дослідження ссавців). 

2.11.3. Екологічні особливості видів флори та фауни 

Екологічні групи видів рослин та тварин обумовлені в парку 

особливостями лісових урочищ. В північній частині, що розміщується на 

Київському лесовому плато, склад рослин і тварин обумовлений специфікою 

цих екологічних умов. Зовсім інша екологічна структура флори і фауни 

сформувалась під впливом екологічних факторів піщаної тераси Дніпра. 

Значний вплив на екоструктуру флори і фауни створює велике 

промислове місто та розміщені впритул міські забудови. В зв’язку з цим у 

складі флори і фауни спостерігається значна синантропізація, що сильно 

змінює екологічну структуру, в деяких випадках збільшує кількість видів 

певних груп рослин і тварин. Так, під впливом едафічних та кліматичних 

умов в парку відбувається експансія граба. Формуються грабові ліси на місці 

дубово-грабових. Вивчення екології видів флори та фауни є актуальним 

напрямком парку і в першу чергу це стосується рідкісних і зникаючих видів.  

В парку існує мережа моніторингових площадок по дослідженню 

рідкісних видів флори, на яких вивчається сучасний стан, життєвість та 

динамічні зміни. Для вивчення екологічних особливостей необхідним є 

створення спеціально обладнаних стаціонарів в північній і південній 

частинах парку. 

2.11.4. Стан та перспективи досліджень геології, геоморфології, 

ґрунтів, клімату та мікрокліматичної диференціації  

Сучасний стан вивченості геологічних та геоморфологічних умов, 

кліматичних особливостей, ґрунтового покриву Парку є достатньо високим. 

Серед можливих додаткових досліджень у перерахованих вище 

напрямках необхідно виділити: 

- загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-

тектонічної будови, геоморфологічних особливостей в місцях будівництва 

необхідних споруд; 

- особливості та інтенсивність процесів, що виникають при планової 

діяльності та негативно впливають на кліматичні умови, поверхневі та 

підземні води; 
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- ступінь розвитку процесів деградації ґрунтів з обґрунтуванням заходів 

щодо запобігання або зменшення негативних впливів для недопущення 

процесів деградації екосистем Парку. 

2.11.5. Стан та перспективи досліджень ландшафтів і типів 

природних середовищ 

Дослідження ландшафтів та створення відповідних картографічних 

матеріалів є важливою складовою функціонування будь-якої природно-

заповідної території. Наявність інформації про ландшафти дає змогу 

комплексно підходити до питань збереження всіх компонентів природи, в 

тому числі рослинного і тваринного світу. Ландшафтна структура є 

важливим фактором при функціональному зонуванні, визначенні напрямків, 

територіального розподілення, характеру багатьох науково-дослідних робіт 

та моніторингу.  

Ландшафтно-екологічний та ландшафтно-геохімічні підходи можуть 

застосовуватись для оцінки стану природного середовища в межах парку; 

прогнозування зміни природних комплексів як природним шляхом, так і 

внаслідок певної діяльності людини; прогнозування розподілу та 

перерозподілу забруднюючих речовин по території. До того ж ландшафти 

значною мірою визначають оцінку рекреаційного потенціалу (естетична 

оцінка, рекреаційне навантаження, комфортність перебування тощо). 

Здійснення періодичної інвентаризації та моніторингу екосистем 

парку дозволяє комплексно підходити до управлінських рішень щодо 

збереження біорізноманіття та природних умов, що його забезпечують. 

Роботи, що потрібні для визначення функцій екосистем та їх 

збереження включають: 

1. Інвентаризація екосистем. 

2. Моніторинг. 

3. Визначення шляхів нормального функціонування і природного 

розвитку екосистем. 

Інвентаризація проводиться на основі ландшафтної карти. Її 

результатом є визначення основних груп природних середовищ, їх площу, 

розподіл по функціональних зонах. 

Поширення (площа) природного середовища подається в гектарах та 

відсотках (прийнятною є оцінка в цілих відсотках). Точність оцінки залежить 

від можливостей виміру. 

Тенденція змін екологічного стану природного середовища певного 

типу: екологічний стан задовільний і стабільний (задов.), екологічний стан 

погіршується (погірш.), екологічний стан поліпшується (поліпш.). 



117 

 

Значущість збереження природного середовища певного типу на даній 

території: надзвичайно важливо зберігати, оскільки тип природного 

середовища є рідкісним для України або характерним для регіону (надзв.); 

тип природного середовища знаходиться на межі свого поширення (на 

межі); тип природного середовища широко поширений (пошир.); територія 

не є важливою для збереження цього типу природного середовища 

(неважл.). 

Актуальність збереження природного середовища певного типу на 

даній території: проводиться постійний моніторинг за поширенням та 

екологічним станом типу природного середовища (контрол.), заплановані 

спеціальні заходи щодо збереження типу природного середовища (план.), 

здійснення природоохоронних заходів щодо збереження типу природного 

середовища передбачається згодом (передб.), збереження типу природного 

середовища на даній території проблематичне (проблем.). 

2.11.6. Дослідження антропогенних чинників впливу на природні 

комплекси та об’єкти 

Розташування Парку в межах великого міста обумовлює значний 

антропогенний тиск на природні екосистеми, призводять до їх трансформації, 

збіднення, а місцями і зникнення цінного біорізноманіття Парку. 

Основні чинники антропогенного впливу: 

- неконтрольоване масове відвідування (рекреаційне навантаження та 

засмічення території, шумове забруднення); 

- авто - та залізничні магістралі, що оточують природні масиви Парку 

(викиди автотранспортних засобів, шумове та пилове забруднення, 

засмічення); 

- наявність СТО, автомийок, гаражних кооперативів; 

- аварійний стан підземних інженерних споруд, незадовільний стан 

системи дощової каналізації; 

- аварійний стан берегоукріплюючих та водопропускних споруд на 

каскадах ставків (Горіховатського, Китаївського, Голосіївського); 

- сміттєзвалища (в тому числі несанкціоновані на території Парку, а 

також приймання, змішування та захоронення нецільових відходів на 

санкціонованих полігонах на прилеглих до Парку ділянках); 

- будівельні роботи на ділянках, прилеглих до території Парку (в тому 

числі – ділянок заповідної зони). 

Зазначені чинники призводять до таких негативних процесів, як: 

- засмічення території (вздовж автошляхів, внаслідок неконтрольованої 

рекреаційної діяльності, побутові відходи жилих масивів, гаражних 

кооперативів та ін.); 
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- шумове забруднення; 

- розвиток ерозійних процесів, спричинених антропогенною діяльністю 

(в тому числі берегоруйнування); 

- забруднення водойм, порушення їх гідрологічного, гідробіологічного 

та гідрохімічного режиму, погіршення якості води; 

- погіршення гідрологічного режиму басейнів річок та струмків; 

- ущільнення та порушення ґрунтового покриву; 

- порушення, спрощення та знищення рослинного покриву, його 

синантропізація (витіснення природної рослинності синантропною); 

- зменшення чисельності або зникнення видів тварин. 

Для запобігання та зменшення антропогенного впливу на екосистеми 

Парку та їх компоненти пропонуються наступні заходи: 

- створення охоронних зон, в першу чергу, на ділянках, що прилягають до 

заповідних ядер, межі яких співпадають із межами Парку (див. схему 

функціонального зонування) та встановлення на цих ділянках відповідного 

режиму; 

- запобігання заїзду автотранспортних засобів на територію Парку (крім 

автошляхів загального користування); 

- регулювання рекреаційних навантажень на природні екосистеми парку 

(визначення рекреаційної місткості, спрямування потоків відвідувачів, 

облаштування зон відпочинку та екомаршрутів, встановлення огорож на 

окремих ділянках найбільш масового неконтрольованого відвідування тощо); 

- створення площадок з вивчення впливу рекреації на різні типи 

природних середовищ; 

- дослідження ерозійних процесів, викликаних антропогенною 

діяльністю, проведення комплексу протиерозійних робіт (укріплення схилів, 

ремонт системи підземних інженерних споруд та ін.); 

- відновлення та впорядкування озер, річок, ставків та джерел; ремонт 

берегоукріплюючих та водозахисних споруд на каскадах ставків;  

- запобігання забрудненню та евтрофікації водних об’єктів; 

- розчистка окремих ділянок струмків Горіхуватського, 

Голосіївського, Китаївського та їх берегових смуг; встановлення 

водоочисної споруди на початку каскаду Горіхуватських ставків (водойми 

каскаду приймають найбільшу кількість забруднюючих речовин); 

- проведення моніторингу за сучасним станом як типових, так і рідкісних 

екосистем, рослинних угруповань, окремих видів рослинного і тваринного 

світу. Розробка заходів по їх збереженню; 

- розробка методів оцінки небезпеки адвентивних видів рослин та їх 

впливу на природні угруповання; 
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- розробка еколого-освітніх програм, їх впровадження та інформаційна 

підтримка: підготовка і видання проспектів, листівок, сторінки в Інтернеті, 

проведення тренінгів тощо. 

Для покращення аналізу моніторингових досліджень, систематизації 

заходів та прогнозування їх дії бажаним є ландшафтне планування окремих 

функціональних зон Парку та використання ГІС-технологій. Впровадження 

більшості із зазначених заходів потребує окремого фінансування, залучення 

комунальних підприємств, допомоги органів влади різного рівня.  
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Розділ 3. Соціально-економічна характеристика регіону 

розміщення НПП «Голосіївський» (сучасний стан і перспективи 

розвитку) 

Парк знаходиться в межах великого міста, на його території та у 

безпосередній близькості знаходяться промислові підприємства, наявна 

житлова та службова забудова, проживає значна кількість населення, досить 

розгалужена мережа установ соціально-побутового характеру, а також 

розвинена та навантажена дорожньо-транспортна мережа. Але, при цьому, 

територія парку відзначається відносно незначною щільністю та кількістю 

об’єктів, пов’язаних з економічною діяльністю людини. Безпосередньо до 

складу Парку не входить жоден житловий масив міста Київ. Головним видом 

діяльності людини в межах парку є лісове господарство. 

На території Парку розміщені господарські об’єкти з різними 

соціально-економічними функціями та призначенням: 

- сільськогосподарські об’єкти; 

- транспортні шляхи, водо-, газо- та нафтопроводи, свердловини, 

об’єкти мережі зв’язку; 

- об’єкти службового призначення; 

- об’єкти наукового призначення; 

- об’єкти соціально-побутового та рекреаційного призначення. 

3.1. Населення 

3.1.1. Відомості про населені пункти 

Парк розташований в межах Голосіївського району м. Києва. У 

безпосередній близькості до парку знаходяться населені пункти Лісники, 

Хотів, Новосілки, Ходосівка, Підгірці, Романків, Козин. 

Київська міська рада рішенням від 30 січня 2001 року встановила в 

місті Києві новий адміністративно-територіальний поділ, утворила десять 

районів, в т.ч. Голосіївський. У1917 він згадується як Новостроєнський р-н і 

частина Міського району, у 1921  як Деміївський район, у 1924-33  частина 

Ленінського району, у 1925-33  Деміївка, Голосіїв, Корчувате  частина 

Сталінського р-ну, у 1933-57  Кагановичський район, у 19572001  

Московський район. 

Територія Голосіївського району складає 15,6 тис. га (0,156 тис. км
2
). 

Це найбільший адміністративний район Києва. У його межах налічується 64 

академічні та науково-дослідні установи, 11 вищих учбових закладів,36 

загальноосвітніх навчальних закладів, серед яких 1 ліцей («Голосіївський»), 1 

гімназія, 9 спеціалізованих шкіл, приватний ліцей «Гранд», 49 дитячих 

закладів. Серед цих об’єктів на території Парку розміщені наукові установи, 

представлені структурними одиницями НАНУ: експериментальною базою 
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(урочища Теремки) та Головною астрономічною обсерваторією. Загальна 

площа – близько 26 га (з них 23 га – землі астрономічної обсерваторії). 

С. Новосілки (Київська область, Києво-Святошинський район) займає 

площу 13500 тис. кв. м. Історична дата утворення 1670 рік. На території 

населеного пункту розміщені Інститут садівництва Української Академії 

аграрних наук, Новосілківська загальноосвітня школа I-III ступенів Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської області, 

дошкільний освітянський заклад «Яблочко». 

С. Лісники (Київська область, Києво-Святошинський район) займає 

площу 1200 тис.кв.м. Історична дата утворення 1665 рік.У населеному пункті 

працює Лісниківська загальноосвітня школа I-III ступенів Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської області. 

С. Хотів (Київська область, Києво-Святошинський район) займає 

площу 4127 тис. кв. м. Історична дата утворення 1465 рік. По території 

протікає р. Сіверка. У населеному пункті працює Хотівська гімназія  

загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації, дошкільний освітянський заклад 

«Струмочок», Хотівська майстерня. 

С. Ходосівка (Київська область, Києво-Святошинський район) займає 

площу 4520 тис. кв. м. Історична дата утворення 1586 рік. По території 

протікають р. Питель і Сіверка.У населеному пункті працює Ходосіївська 

загальноосвітня школа I-III ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, дошкільний освітянський заклад 

«Водограй». 

С. Підгірці (Київська область, Обухівський район) займає площу 

12 тис.кв.м. Історична дата утворення 1918 рік. У населеному пункті працює 

Підгірцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний освітянський 

заклад «Ромашка». 

С. Романків (Київська область, Обухівський район) займає площу 8 

тис. кв. м. Історична дата утворення 1918 рік. 

Смт Козин (Київська область, Обухівський район) займає площу 0,189 

тис. кв. км. Історична дата утворення 1000 рік. Віднесено до категорії селищ 

міського типу у 1958 р. По території протікає р. Козинка. У населеному 

пункті працює Козинська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Обухівського 

району Київської області, дошкільний освітянський заклад «Ялиночка». 

3.1.2. Склад населення та дані щодо його зайнятості 

За даними офіційного сайту Верховної Ради України чисельність 

населення Голосіївського району складає 199,494 тис. чол., щільність 

населення – 1278,81 осіб/кв. км. За даними Всеукраїнського перепису 



122 

 

населення (2001 р.) чисельність чоловіків становила 95,2 тис. чол. (47 %), а 

жінок – 107, 8 (53 %). За даними Головного управління статистики у м. Києві 

народжуваність по Голосіївському районі у січні–вересні 2009 р. становила 

10%, що є найнижчим показником у місті. Міграційний рух населення по 

Голосіївському району у січні–вересні 2009 року характеризувався 

наступними показниками: число прибулих – 4954 осіб, Число вибулих – 

4501, Міграційний приріст – 453 (в перерахунку на 1000 осіб ці показники 

становили відповідно 29,0, 26,3 та 2,7). Житловий фонд – понад 3,6 млн. кв. 

м. Кількість робочих місць близько 70 тисяч. 

Чисельність та щільність населення населених пунктів, розміщених у 

безпосередній близькості до Парку наведені в таблиці 1.21. 

 

Таблиця 1.21. Чисельність і щільність населення населених пунктів, 

розміщених в безпосередній близькості до НПП «Голосіївський» 
Населений пункт Чисельність населення, тис. осіб Щільність населення, осіб/кв.км 

с. Новосілки 3.761 278.590 

с. Лісники 1.513 1260.830 

с. Хотів 4.737 1147.810 

с. Ходосівка 1.354 299.560 

с. Підгірці 0.485 40416.67 

с. Романків 0.067 8375.0 

смт Козин 3.331 17.59 

 

3.1.3. Пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення, 

створення робочих місць, розв’язання інших соціальних проблем 

Одним із стратегічних завдань при створенні національних природних 

парків є підвищення соціального рівня регіону, в першу чергу, за рахунок 

створення робочих місць, розвитку народних промислів, а також – різних 

напрямків сільського та екологічного туризму. Специфіка Парку полягає в 

тому, що він повністю розташований в межах великого міста, тому звичне 

залучення сільського населення до розвитку зазначених видів діяльності не є 

в даному випадку очевидним. 

З іншого боку, розташування Парку створює можливості для 

організації різноманітних централізованих фестивалів, виставок та інших 

подібних заходів, присвячених народним промислам (гончарство, різьба по 

дереву, бджільництво, музичні інструменти, кухня та ін.), традиційних свят, 

екологічного та сільського туризму тощо із залученням сільського населення 

як регіону, так і всієї України. 

Крім того, парк зацікавлений у залученні населення прилеглих 

житлових масивів, що добре знайомі із місцевістю, до власного штату 

працівників (в першу чергу, до відділу державної охорони). 
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Створення національного природного парку також дає можливість і 

поштовх для розвитку малого туристичного та іншого бізнесу  стоянки, 

мотелі, заклади торгівлі та харчування, спортивні майданчики, екскурсійні 

піші та кінні маршрути тощо для обслуговування відвідувачів парку та поза 

межами установи. Розвиток туристичної інфраструктури буде сприяти 

створенню нових робочих місць, активізує роботу закладів торгівлі, 

культурно-побутового та транспортного обслуговування. 

3.2. Промисловість 

3.2.1. Промисловість у минулому.  

Станом на 01.10.2009 в Голосіївському районі нараховується 28823 

суб’єктів підприємницької діяльності. Промислове виробництво району 

зосереджене на 55 підприємствах народного господарства. 

За даними Головного управління статистики у м. Києві в грудні 2008р. 

порівняно з листопадом скоротилось виробництво продукції на 

підприємствах Голосіївського району на 10,6%, хоча відносно 2007р. 

виробництво продукції зросло на 3,1%.  

3.2.2. Промисловість на сучасному етапі. Особливості негативного 

впливу промисловості на довкілля 

Розміщення Парку в межах столичного міста, транспортна та пішохідна 

доступність до його природних комплексів і привабливість для відпочинку та 

проживання за функціональною зручністю, наявність промислових та 

комунальних об`єктів, складів, житлова забудова спричиняють значний 

антропогенний вплив на природне середовище. 

Території парку притаманні екологічні проблеми м. Києва, а саме: 

- поводження з усіма видами відходів (побутові, промислові, токсичні, 

радіаційні тощо); 

- забруднення атмосферного повітря викидами підприємств енергетики 

та викидами від автотранспорту; 

- забруднення поверхневих та підземних водних ресурсів; 

- зменшення біорізноманіття внаслідок будівництва; 

- надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

Якість атмосферного повітря залежить від об’ємів викидів 

забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення  

стаціонарних і пересувних.  

Лісові насадження парку виконують важливу роль в очищенні 

атмосферного повітря міста, але, при цьому самі зазнають негативного 

впливу промислових і автомобільних викидів. 

Основними забруднюючими речовинами є двоокис сірки, окисли 

вуглецю, азоту, фенол, хлористий водень. За даними спостережень в 2003 р. 
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перевищення ГДК відмічено по двоокису азоту та формальдегіду, вміст 

фенолу був на рівні ГДК. По інших домішках середньорічний вміст не 

перевищував ГДК. 

Більше половини валового викиду дає автотранспорт. 

Найбільшими джерелами шкідливого впливу на повітряний басейн 

Голосіїво є ТЕЦ-5, Корчуватський комбінат будівельних матеріалів, ДОК-5, 

реактор Інституту ядерної фізики. 

У зоні можливого впливу на територію парку знаходяться цегельні та 

цементні заводи в районі Корчуватого, котельні на твердому паливі в с. 

Хотів, Козин та Чапаївка.  

Найбільший внесок у забруднення повітряного басейну міста вносять 

підприємства енергетики.  

Викиди від підприємств енергетики становлять значну частину від 

загального об’єму викидів і залишаються на досить високому рівні, перш за 

все, з причини нераціонального та неефективного використання 

електроенергії та тепла у комунально-побутовому і житловому господарстві, 

перевитрат теплової енергії у результаті надмірної централізації 

теплопостачання, експлуатації малоефективного зношеного устаткування, 

низької теплозахисної здатності огороджуючих конструкцій житлових 

будинків і громадських споруд становлять близько 40 %. 

Проте, завдяки природній здатності лісу до очищення повітря, на 

території Парку фонове забруднення повітря не перевищує допустимих 

концентрацій. 

Визначальний водорегулюючий вплив на територію парку має р. 

Дніпро.  

За останні десять років намітилась тенденція до зниження та 

стабілізації вмісту сполук важких металів, нафтопродуктів, фенолів у воді в 

районі м. Києва. 

На території міста знаходяться сім ремонтно-відстійних пунктів (РВП), 

які є одним з джерел забруднення р. Дніпро. Загальна кількість 

зареєстрованих плавзасобів, які знаходяться на РВП, складає біля 5 тисяч 

одиниць. 

Крім маломірного флоту, на якість води р. Дніпро впливає наявність 

великої кількості затоплених та напівзатоплених суден. 

Міські водойми й водотоки перетворені у водні об’єкти переважно 

дощового живлення, тому якість їх води залежить від якісного складу 

поверхневого стоку. Забруднення попадає у водні об`єкти із зливовими і 

талими водами, із сміттєзвалищ, невпорядкованих стоянок автотранспорту, з 

територій промпідприємств, складів. 
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Сучасний стан малих водойм міста викликає серйозне занепокоєння, 

оскільки багато з них засмічені, прибережні смуги захаращені 

несанкціонованими звалищами побутових та будівельних відходів. 

Цей факт може призвести до непередбачених санітарно-епідемічних 

ситуацій. 

Спостереження за якістю води стр. Віта у 2003 р. показали незначне 

підвищення загально-органічного забруднення (середньорічні перевищення 

по ХЕК становлять 1,8 – 2,0 ГАК). Концентрації компонентів азотної групи 

при цьому залишаються стабільними протягом останніх двох років і не 

перевищують норм ГАК.  

У 2003 р., в порівнянні з минулим роком, значно знизилась 

концентрація хлоридів (майже у два рази), а також вміст нафтопродуктів (у 

23 рази). Середньорічна концентрація нафтопродуктів за 2003 р. не 

перевищує нормативів ГАК з урахуванням похибки методу визначення.  

Водний режим заплавних озер порушений внаслідок самовільних 

земляних робіт. Невпорядковані прибережні смуги. Прибережні площі 

пов`язані із цінними природними біокомплексами рослинного і тваринного 

світу‚ мають рекреаційне‚ оздоровче значення і формують характерне 

ландшафтне обличчя міста‚ що обумовлює необхідність забезпечення їх 

недоторканості. Водночас, саме в таких мальовничих урочищах нерідко є 

спроби котеджної забудови‚ в тому числі у межах водоохоронної зони. 

Однією із головних екологічних проблем парку є відходи. Приблизно 

50 % ТПВ складають харчові та паперові відходи, а інші 50 % – це 

поліетилен, пластмаса, гума, скло, метали, деревина – цінні компоненти, які 

через відсутність роздільного збору, служби з сортування та складання не 

утилізуються і без переробки захоронюються або знищуються, вимагаючи 

додаткової площі на звалищах і полігонах та енергетичних витрат при 

їхньому спалюванні. Побутові відходи утворюються в житлово-комунальній 

сфері міста, дрібними виробниками, а також в промисловості і інших сферах 

економіки міста.  

Система транспортування сміття до спеціальних місць в свою чергу 

сприяє утворенню несанкціонованих звалищ на території міста і за його 

межами, що не тільки псує вигляд міста, але і сприяє погіршенню санітарно-

епідеміологічної ситуації. Діюча система санітарної очистки міста 

незадовільна. Порушеннями є створення звалищ сміття, захаращення лісу 

відходами і порубочними рештками, спалювання сміття, самовільна 

забудова. 

Основним забруднювачем території Голосіївського лісу побутовим і 

будівельним сміттям є Національний Університет біоресурсів і 
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природокористування з багаточисельними спорудами і господарськими 

службами. 

Велику небезпеку для природних комплексів парку становить міський 

полігон побутових відходів. Неодноразово виникали викиди фільтрата, який 

стікав по р. Сіверка, забруднюючи велику площу заплавних лук. 

У столиці триває процес широкомасштабного будівництва, 

реконструкції та ремонту будівель та споруд. У результаті утворюється 

велика кількість будівельних відходів, що необхідно розмістити в 

навколишньому природному середовищі. Потужність єдиного полігону 

будівельних відходів міста обмежена. Відходи часто потрапляють у 

несанкціоновані місця без отримання дозволу та ліміту на утворення та 

розміщення відходів. Крім того, відсутня нормативна база щодо можливості 

застосування будівельних відходів при будівництві доріг та вертикальному 

плануванні територій.  

Складання тільки будівельних відходів у місті здійснюється на полігоні 

№ 6 у с. Корчувате. У 2003 р. було розміщено 58,4 тис. м
3 
будівельних 

відходів на полігоні № 6, що розташований у районі виробленого кар’єру 

Корчуватського комбінату будівельних матеріалів. Площа полігону — 35 га. 

У 1992 році на площі 6,8 га побудовано першу чергу полігону потужністю 

617 тис. м
3
, а у 1995 році — другу чергу площею 2,5 га і потужністю 252 тис. 

м
3
 будівельних відходів. Ці потужності практично вичерпано. На 

замовлення ВАТ «Київспецтранс» розроблено робочий проект третьої черги 

складання будівельних відходів на площі 7,1 гапотужністю 887 тис. м
3
. 

Радіоактивні відходи захороняються на Київському державному 

міжобласному спецкомбінаті, що розташований у південно-західній частині 

Голосіївського району на території 8,6 га. Його введено в експлуатацію в 1962 

р. На території умовно «брудної зони» розташовано сховища твердих 

радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, сховища 

рідких радіоактивних відходів, а також технологічний ангар для тимчасового 

зберігання радіоактивних відходів. 

Пункт захоронення було зорієнтовано на прийом радіоактивних 

відходів з шести областей України та м. Києва. Внаслідок попадання 

атмосферних опадів у заглиблені в землю сховища твердих радіоактивних 

відходів № 5 7 та подальшої їх розгерметизації сталося витікання 

радіоактивної рідини, що підтвердило збільшення концентрації тритію в 

ґрунтах безпосередньо під сховищами в радіусі до 23 м і на глибину до 10 

м. Комплексною перевіркою стану радіаційної безпеки в 1995 р. було 

встановлено, що стан могильників оцінюється як радіаційна аварія першої 
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групи. Для мінімізації наслідків зафіксованої аварії здійснено низку заходів, 

які включали: 

- заборону захоронення радіоактивних відходів у сховищах № 5 7; 

- спорудження накриття над цими сховищами для виключення 

попадання атмосферних опадів; 

- спорудження мережі спостережних свердловин; 

- впровадження технології тимчасового зберігання твердих 

радіоактивних відходів у контейнерах. 

Останнім часом у місті погано вирішувались питання утилізації мулу 

очисних споруд мийок автотранспорту. Ці відходи з вмістом нафтопродуктів 

зберігаються на територіях підприємств, потребуючи додаткові площі та 

спецконтейнерів для зберігання й створюють додаткові труднощі в роботі 

підприємств.  

Моніторингові спостереження ґрунтів, які проводяться 

ДРГП «Північгеологія» з 1987 р. по мережі 1x1 км (400 точок спостереження) 

дозволили встановити максимально забруднені ділянки, джерела і тенденції 

розвитку забруднення. Однією з забруднених є ділянка, виявлена в с. 

Пирогів. 

Радіаційна ситуація на території міста Києва відстежується 

гідрометслужбою шляхом щоденних спостережень за потужністю 

експозиційної дози гамма-випромінення, відбором та аналізом на вміст 

радіонуклідів проб повітряних аерозолів, атмосферних випадань і 

дніпровської води. 

За даними пунктів спостережень, один з яких розташований на 

проспекті Науки, гамма-фон протягом 2003 р. коливався в діапазоні 717 

мкР/год, складаючи в середньому 12 мкР/год, тобто знаходився в межах 

природного фону. 

У цілому концентрація радіонуклідів техногенного походження в 

повітрі продовжує повільно знижуватися. За період 19932003 рр. вміст 
І37
Сs 

у атмосферних аерозолях став меншим у 1,2 рази, у випаданнях - у 4,5 разів і 

становить зараз 0,63х10
-5

 Бк/м
3
 та 15,79 Бк/м

2
, відповідно. Концентрація 

90
Sr в 

приповерхневому шарі атмосфери та вміст його у випаданнях знизились за 

цей час більш ніж у три рази і складають 0,05х10
-5

 Бк/м
3
 та 8,34 Бк/м

2
, 

відповідно. Більшість параметрів радіоактивного забруднення повітря у 

Києві є дещо вищими, ніж у середньому по країні (за винятком територій з 

високою щільністю забруднення ґрунтів). Очищення атмосфери у м. Києві 

відбувається дещо повільніше, оскільки на фоні залишкового 

чорнобильського забруднення ґрунтів тут діє специфічний «ефект великого 
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міста» з великою кількістю промислових підприємств, автотранспорту та 

недосконалою системою пилопоглинання. 

3.2.3. Пропозиції щодо подальшого розвитку промисловості, 

зменшення її негативного впливу на довкілля 

Для покращення стану атмосферного повітря необхідно встановити 

пилогазоочисне обладнання, впровадити технології по утилізації викидів на 

підприємствах, які знаходяться за межами території парку, але справляють 

негативний вплив. Передбачається ліквідація потенційно небезпечних 

неорганізованих джерел викидів (звалищ, смітників). 

Для водних об’єктів передбачається впорядкування прибережних смуг 

річок, струмків і озер, розчистка русел і озерних котловин, рекреаційний 

благоустрій. 

Впровадженням технології тимчасового зберігання радіоактивних 

відходів започатковано перепрофілювання пункту захоронення 

радіоактивних відходів на Київському державному міжобласному 

спецкомбінаті у пункт збору та тимчасового зберігання радіоактивних 

відходів із подальшим їх перевезенням на захоронення в центральне сховище, 

після введення його в експлуатацію в зоні відчуження. З метою приведення 

пункту захоронення радіоактивних відходів у екологічно безпечний стан, 

відповідно до сучасних вимог радіаційної безпеки необхідно виконати 

першочергові роботи: 

- вилучити радіоактивні відходи з аварійних сховищ і забезпечити їх 

подальше зберігання; 

- привести в екологічно безпечний стан сховища джерел іонізуючого 

випромінення; 

- звільнити ємності від рідких радіоактивних відходів і забезпечити їх 

цементування. 

3.3. Сільське господарство 

У межах Парку відсутні землі сільськогосподарського призначення.  

Сільськогосподарське виробництво розвинене на території населених 

пунктів, що знаходяться в безпосередній близькості до Парку. Зокрема, тут 

розміщене Дослідне господарство «Новосілки» інституту садівництва 

Української академії аграрних наук, що спеціалізується на вирощуванні 

плодових культур та розсадництві. На території Новосілківської сільської 

ради функціонують чотири селянських (фермерських) господарства та 

ТОВ «Агрофірма Сузір’я». Достатньо відомим є сільськогосподарське 

товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат «Хотівський».  

На прилеглій до Парку території відбувається скорочення 

сільгоспвиробництва, а натомість спостерігається розвиток малого та 
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середнього бізнесу. Розвивається торговельна мережа, діють складські 

приміщення різних фірм, підприємства з переробки сільгосппродукції, 

кулінарно-харчові підприємства тощо. 

3.4. Лісове господарство 

3.4.1. Розподіл земель лісового фонду  

Парк був створений на базі лісопаркового господарства «Конча-Заспа» 

(Голосіївського, Конча-Заспівського та Дачного лісництв), усі землі якого 

мають статус об’єктів природно-заповідного фонду різних категорій 

заповідності (парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення, заказників загальнодержавного та місцевого 

значення, регіонального ландшафтного парку).  

3.4.1.1. Характеристика земель лісового фонду, їх динаміки 

Лісові землі території Парку займають значну площу - 95,77%, в т.ч. 

вкриті лісовою рослинністю займають найбільшу частку - 88,49%. 

Насадження природного походження займають 39,63% території Парку. 

Площа не вкритих лісовою рослинністю земель становить 7,28%. Значну 

частину цієї території займають незімкнуті лісові культури, декоративні 

галявини, ґрунтові дороги, квартальні просіки, лісові плантації, стежки, 

біогалявини.  

Нелісові землі займають площу 191,4 га, або 4,23 %. Найбільшу частку 

становлять болота, озера, ставки, автомобільні дороги, сіножаті, забудовані 

ділянки, газопроводи тощо. 

Дані про розподіл території Парку за категоріями земель наведені у 

таблиці 1.22. 

 

Таблиця 1.22. Розподіл території НПП «Голосіївський» за категоріями 

земель  
 

Категорії земель 
Загальна площа 

Примітка 
га % 

1 2 3  

Лісові землі - загалом 4334,12 95,77  

у т.ч. вкриті лісовою рослинністю - усього   4004,92 88,49  

з них на- 

садження: 

  природного походження 1793,77 39,63  

  штучного походження 2211,15 48,86  

не вкриті лісовою рослинністю - усього 329,20 7,28  

у
 т
о
м
у
 ч
и
сл
і 

з них   Незімкнуті лісові культури 165,20 3,65  

Розсадники 0,80 0,02 : 

Плантації 0,90 0,02  

Рідколісся 2,30 0,05  

Згарища   1,80 0,04  

Загиблі насадження   6,20 0,14  

Галявини   4,20 0,09  

Біогалявини 13,90 0,31  

Декоративні галявини 50,60 1,12  
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Місця відпочинку 0,60 0,01  

Кормові поля 0,80 0,02  

Просіки квартальні 42,00 0,93  

Ґрунтові дороги 34,00 0,75  

Стежки 5,30 0,12  

Протипожежні розриви 0,60 0,01  

Нелісові землі – загалом 191,40 4,23  

у
 т
о
м
у

 

ч
и
сл
і:

 

Рілля 4,70 0,10  

Сіножаті 9,80 0,22  

Озера 34,10 0,75  

Ставки 16,00 0,35  

Струмки 0,80 0,02  

Меліоративні канави 3,00 0,07  

Забудовані ділянки 7,60 0,17  

Стоянки автотранспорту 0,30 0,01  

Пасіки стаціонарні 0,50 0,01  

Лінії електромереж 2,80 0,06  

Лінії зв'язку 2,60 0,06  

Газопроводи 7,00 0,15  

Водопроводи 3,70 0,08  

Колекторна мережа   1,70 0,04  

Автомобільні дороги 14,90 0,33  

Сади   4,70 0,10  

Болота  76,80 1,70  

Інші нелісопридатні землі   0,40 0,01  
Р а з о м: 4525,52 100,0  

 

У насадженнях переважають хвойні деревні види. Найбільший відсоток 

хвойних порід зосереджений в межах Дачного лісництва. Насадження в 

основному представлені сосною звичайною, а ялина європейська та модрина 

європейська займають незначні площі. 

Серед твердолистяних порід найпоширеніші – дуб звичайний, граб 

звичайний та ясен звичайний. Інші породи займають порівняно незначні 

площі по території (дуб червоний, клен сріблястий та клен гостролистий, 

берест та акація біла). 

Ще менше представництво мають м’яколистяні породи. Найбільші 

площі тут займають береза повисла, вільха чорна та липа дрібнолиста, інші 

м’яколистяні породи зосереджені на дуже незначних територіях. 

Головними ландшафтоутворюючими породами в Парку є сосна 

звичайна та дуб звичайний. 

З другорядних ландшафтоутворюючих порід переважають граб 

звичайний, вільха чорна, ясен звичайний, береза повисла, липа дрібнолиста. 

На незначних площах представлені культури модрини європейської, дуба 

червоного, клена сріблястого, клена гостролистого, бука лісового, береста, 

акації білої, верби білої, осики, яблуні лісової. 
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Хоч ці породи і є похідні, але наявність їх на загальному фоні з 

перевагою хвойних насаджень підвищує естетичну цінність території і 

стійкість її до рекреаційного впливу. 

Вікова структура насаджень Парку нерівномірна, як по породах, так і 

по групах порід. Це підтверджують дані, наведені у таблиці 1.23. 

 

Таблиця 1.23. Розподіл площі та запасів деревини насаджень НПП 

«Голосіївський» за переважаючими породами та віковими групами 

 

Переважаючі породи 

у складі насаджень 

Одиниці 

обліку 

Загальні 

дані 

в тому числі за віковими групами 

молодняки середньовікові пристигаючі стиглі перестійні 

Сосна звичайна га 2471,47 561,60 1606,57 95,20 181,90 26,20 

тис.м
3 

675,98 101,68 481,17 34,91 52,32 5,90 

Дуб звичайний га 579,37 6,00 341,54 48,10 94,40 89,33 

тис.м
3 

150,90 0,70 90,38 14,39 23,74 21,69 

Граб звичайний га 277,08 - 91,98 54,90 73,50 56,70 

тис.м
3 

64,29 - 16,23 14,27 18,75 15,04 

Ясен звичайний га 144,20 0,30 61,20 56,10 26,60 - 

тис.м
3 

44,43  17,71 18,96 7,76 - 

Береза повисла га 57,40 14,20 28,30 11,60 3,30 - 

тис.м
3 

7,67 0,17 3,86 2,72 0,92 - 

Вільха чорна га 271,20 3,50 72,10 72,80 85,80 37,00 

тис.м
3 

55,27 0,26 9,83 18,32 17,44 9,42 

Липа дрібнолиста га 53,20 - 2,60 - - 50,60 

тис.м
3 

13,11 - 0,56 - - 12,55 

Інші породи га 151,00 11,90 55,00 7,50 24,60 52,00 

тис.м
3 

24,30 1,27 13,94 0,57 4,00 4,52 

Всього по НПП 

га 4004,92 597,50 2259,29 346,20 490,10 311,83 

% 100,00 14,92 56,41 8,64 12,24 7,79 

тис.м
3 

1035,95 104,08 633,68 104,14 124,93 69,12 

% 100,0 10,05 61,17 10,05 12,06 6,67 

 

 

У хвойних насадженнях переважають середньовікові породи (65%) і 

молодняки (22,7%), у твердолистяних – середньовікові (49,28%) і стиглі й 

перестійні (34%), у м'яколистяних – стиглі йперестійні (53,4%) і 

середньовікові (23%). У загальному розподілі насаджень основних лісо 

утворюючих порід переважають середньовікові насадження(56,4%), частка 

стиглих і перестійних насаджень становить 20 %, молодняки займають 

14,9%.  

Дані про розподіл площі та запасів деревини у насадженнях Парку за 

віковими групами в межах землекористувачів наведені у таблиці 1.24. 
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Таблиця 1.24. Розподіл площі та запасів деревини у насадженнях 

НПП «Голосіївський» за віковими групами в межах землекористувачів 
 

Назва землекористувачів, 

що входять до складу НПП 

Одиниці 

обліку 

Загальні 

дані 

в тому числі за віковими групами 

молодняк

и 

середньо- 

вікові 

пристигаю

чі 
стиглі перестійні 

Адміністрація НПП 
га 1681,53 42,60 833,70 212,60 314,70 277,93 

тис.м
3 

454,48 8,03 243,47 59,53 81,61 61,84 

КП ЛПГ «Конча-Заспа» 
га 2134,57 554,20 1271,17 108,50 169,90 30,80 

тис.м
3 

540,15 96,05 357,05 37,86 42,60 6,59 

Інститут зоології ім. І.І. 

Шмаль- 

гаузена НАН України 

га 71,08 0,40 62,98 4,40 0,20 3,10 

тис.м
3 

18,38  16,86 0,78 0,05 0,69 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

га 15,00  0,20 14,80   

тис.м
3 

4,97  0,05 4,92   

КП УЗН Голосіївськогорайону 

М.Києва 

га 102,74 0,30 91,24 5,90 5,30  

тис.м
3 

17,97  16,25 1,05 0,67  

в тому числі:        

Парк-памятка садово-

паркового 

мистецтва ім. М.Т Рильського 

га 93,14 0,30 85,04 3,10 4,70  

тис.м
3 

16,49  15,33 0,55 0,61  

окрема ділянка 
га 9,60  6,20 2,80 0,60  

тис.м3 1,48  0,92 0,50 0,06  

Всього по НПП 
га 4004,92 597,50 2259,29 346,20 490,10 311,83 

тис.м
3 

1035,95 104,08 633,68 104,14 124,93 69,12 

 

Головні породи лісових екосистем Парку  сосна звичайна (61,7%) і 

дуб звичайний (14,5%).  

Найбільш поширеними типами лісу є свіжі дубово-соснові субори 

(40,23%), свіжі грабові діброви (21,7%) і свіжі соснові бори (15,73%), волога 

грабова діброва (5,2 %), сирий чорно-вільховий сугрудок (4,92 %), свіжий 

грабово-дубово-сосновий сугрудок (4,88 %) тощо. 

Переважання свіжих типів лісу значно підвищує ступінь сприятливості 

для рекреаційного використання території. 

Дані про розподіл території за переважаючими породами та типами 

лісу наведені у таблиці 1.25. 

 

Таблиця 1.25. Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за 

переважаючими породами та типами лісу 

Типи лісу 
Загальна 

площа 
в тому числі за переважаючими породами 

Назва індекс га % С зв. Д зв. Г Яс зв. Б пов В (ч) Лп др. 
Інш

і 

Сухий сосновий бір А1С 31,90 0,80 31,90        

Свіжий сосновий бір А2С 629,70 15,73 626,50    2,70   0,50 

Вологий сосновий бір А3С 1,70 0,04 1,60    0,10    

Сухий дубово-сосновий субір В1ДС 34,60 0,86 34,60        

Свіжий дубово-сосновий субір В2ДС 1610,97 40,23 1566,87 4,70   29,10   10,30 

Вологий дубово-сосновий субір В3ДС 22,90 0,57 14,70    6,90 0,30  1,00 

Свіжа грабова судіброва С2ГД 4,80 0,12 0,20 4,20  0,40     
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Свіжий дубово-сосновийсугрудок С2ДС 15,00 0,37   14,50 0,30    0,20 

Свіжий грабово-дубово-сосновий 

Суг рудок 
С2ГДС 195,50 4,88 137,80 48,80   3,20   5,70 

Волога грабова судіброва С3ГД 25,40 0,63 1,30 13,50  1,70  7,60  1,30 

Вологий грабово-дубово- 

сосновий сугрудок 
С3ГДС 64,20 1,60 17,70 29,50  1,10 5,70 5,30  4,90 

Сира грабова судіброва С4ГД 0,70 0,02    0,70     

Сирий чорно вільховий сугрудок С4ВЛ(Ч) 197,20 4,92      196,70  0,50 

Мокрий чорно вільховий сугрудок С5Вл(Ч) 78,50 1,96      42,60  
35,9

0 

Свіжа грабова діброва Д2ГД 868,65 21,70 36,90 428,17 
244,2

8 
12,60 9,40  53,20 84,10 

Волога грабова діброва Д3ГД 208,40 5,20 1,40 50,50 18,30 127,40 0,30 7,90  
2,6

0 

Сира грабова діброва Д4ГД 5,90 0,15      1,90  4,00 

Сирий чорно вільховий груд Д4ВЛ(Ч) 5,70 0,14      5,70   

Мокрий чорно вільховий груд Д5ВЛ(Ч) 3,20 0,08      3,20   

Всього по НПП 4004,92 100,00 

2471,4

7 579,37 277,08 144,20 57,40 271,20 53,20 151,00 

 

У насадженнях, які зростають в Парку переважає 1 клас бонітету на 

площі 1511,1 га або 37,7 %, з них соснові деревостани становлять – 73,8 %, 

насадження вільхи чорної – 9,9 % і діброви – 7,7 %. 

Значну частку займають насадження 2 класу бонітету за площею–

1273,4 га або 31,8 %, з них соснові деревостани становлять 61,8 %, діброви – 

20 %, насадження граба звичайного – 12,8 %. 

Дані про розподіл насаджень Парку за переважаючими породами та 

класами бонітету наведені у таблиці 1.26. 

 

Таблиця 1.26. Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за 

переважаючими породами та класами бонітету 
Переважаючі породи 

у складі насаджень 
Загальна 

площа, га 

в тому числі за класами бонітету 

1Б і вище 1А 1 2 3 4 5 

Сосна звичайна 2471,47 23,60 320,90 1115,57 787,40 211,00 12,40 0,60 

Дуб звичайний 579,37 27,56 88,78 116,90 254,90 88,33 2,10 0,80 

Граб звичайний 277,08 51,58 1,80 15,90 162,60 45,20   

Ясен звичайний 144,20 2,70 59,30 78,60 3,60    

Береза повисла 57,40 10,00 15,90 20,30 9,40 0,90 0,90  

Вільха чорна 271,20 9,00 71,40 150,00 39,90 0,90   

Липа дрібнолиста 53,20 0,00  2,60 3,30 47,30   

Інші породи 151,00 45,50 13,10 12,10 12,30 35,90 16,90 15,20 

Всього по НПП 4004,92 169,94 571,18 1511,97 1273,40 429,53 32,30 16,60 

Частка площі за бонітетом, % 100,0 4,25 14,26 37,74 31,80 10,73 0,81 0,41 

У насадженнях, які зростають в Парку переважають деревостани з 

повнотою: 

- 0,7 на площі 1467,27 га або 36,64 %, з них сосняки становлять – 

54,5 %, діброви  19,2 %, насадження граба звичайного – 11,8 %  

- 0,8 на площі 854,67 га або 21,34 %, з них сосняки становлять – 83 %, 

діброви  7,9 %, насадження граба звичайного – 5 %. 
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Дані про розподіл насаджень Парку за переважаючими породами та 

повнотами наведені у таблиці 1.27. 

 

Таблиця 1.27. Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за 

переважаючими породами та повнотами 
Переважаючі 

породиу складі 

насаджень 

Загальна 

площа, га 

в тому числі за повнотами 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Сосна звичайна 2471,47 30,70 84,10 90,80 405,10 799,30 709,27 349,80 2,40 

Дуб звичайний 579,37 5,00 24,30 38,00 116,00 281,87 67,40 20,10 26,70 

Граб звичайний 277,08  0,70 4,10 55,68 172,50 42,50  1,60 

Ясен звичайний 144,20 4,80 0,70 4,80 77,00 51,40 5,50   

Береза повисла 57,40 0,50 3,20 9,60 8,60 23,80 9,20 2,20 0,30 

Вільха чорна 271,20 47,10 60,30 40,90 78,10 35,30 8,30 1,20  

Липа дрібнолиста 53,20    25,40 26,90 0,90   

Інші породи 151,00 5,80 2,20 15,60 31,00 76,20 11,60 5,20 3,40 

Всього по НПП 4004,92 93,90 175,50 203,80 796,88 1467,27 854,67 378,50 34,40 

 % 100,00 2,34 4,38 5,09 19,90 36,64 21,34 9,45 0,86 

Дані про середні показники насаджень НПП «Голосіївський» наведені 

у таблиці 1.28. 

 

Таблиця 1.28. Середні показники насаджень НПП«Голосіївський» 

Назва переважаючих порід 
Середні показники 

вік, років клас бонітету повнота запас, м
3
/га 

Сосна звичайна 63 1,35 0,72 4,85 

Дуб звичайний 127 1,45 0,68 2,74 

Граб звичайний 75 1,39 0,69 3,22 

Вільха чорна 81 1А,58 0,63 3,93 

Ясен звичайний 36 1А,60 0,66 3,15 

Береза повисла 68 1А,80 0,51 3,00 

Липа дрібнолиста 149 2,84 0,65 1,70 

Інші породи 44 1,47 0,66 3,41 

Всього по Парку 74 1,32 0,69 4,15 
 

 

3.4.1.2. Аналіз лісогосподарської діяльності у попередні роки та її 

сучасні тенденції 

За минулі 10 років до розробки Проекту організації території НПП 

основним землекористувачем територій, що ввійшли до складу парку, було 

комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» 

В своїй практичній діяльності підприємство керувалося основними 

положення Проекту організації та розвитку лісового господарства (1999 рік) 

Основними напрямками лісогосподарської діяльності підприємства 

були: 

- проведення рубок формування і оздоровлення лісів; 

- лісозахист; 

- відтворення лісів. 
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Значні відхилення запроектованих лісовпорядкуванням обсягів рубок з 

фактично виконаними рубками догляду відсутні. Незначне збільшення 

обсягів рубок освітлення пов’язане з тим, що протягом ревізійного періоду 

проводились суцільні санітарні та лісовідновні рубки, на яких створені лісові 

культури після переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

потребували рубок догляду.  

По вибіркових санітарних рубках фактично виконані обсяги значно 

перевищують запроектовані лісовпорядкуванням обсяги, що пов’язане з 

накопиченням сухостійного лісу від буревіїв і сніголамів, ушкодженням 

стиглих і перестійних насаджень хворобами і шкідниками, а тому виконання 

рубок в таких обсягах було необхідним, накопичення пошкодженого лісу 

спричинило збільшення запасу, що вирубувався. По суцільних санітарних 

рубках теж спостерігається перевищення фактично виконаних обсягів над 

проектними, що було викликано фактичним станом насаджень, що 

потребували проведення вказаних рубок.  

По очищенню від захаращення та лісовідновним рубкам запроектовані 

лісовпорядкуванням обсяги були значно перевиконані. 

Загалом за ревізійний період відбулось зменшення площ осередків 

шкідників лісу та осередків хвороб лісу.  

Серед хвороб лісу найбільше поширення мали соснова губка та 

коренева губка. 

В цілому підприємство виконало на 100% всі запроектовані 

лісовпорядкуванням заходи з лісозахисту: лісопатологічне обстеження, 

викладка ловчих дерев, виготовлення годівниць та гнізд для птахів, 

організаційно-господарські заходи.   

Нагляд за появою шкідників проводився лісовою охороною 

підприємства. Лісопатологічне обстеження виконувалось спеціалістами 

лісопаркового господарства. 

За ревізійний період підприємством було перевиконано запроектований 

обсяг садіння лісу. 

3.4.2. Використання та відновлення лісів 

Основні види рубок та їх обсяги 

Рубки головного користування згідно з «Правилами рубок головного 

користування в лісах України», затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.07.1995 р. за № 559 на землях, наданих Парку у 

постійне користування не проводились і не передбачаються. 

Обсяги запропонованих до виконання рубок догляду можуть бути 

відкориговані за матеріалами лісовпорядкування, яке необхідно провести 

найближчим часом.  
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За десятирічний період переважаючими рубками за площею є вибіркові 

санітарні  70,4%, за запасом – 60,4%; ліквідація захаращеності відповідно – 

19,9% і – 4,8%, а також рубки догляду за площею – 7,9% і за запасом 10,4%. 

Дані про обсяги виконаних регулятивних заходів наведені у таблиці 1.29. 

 

Таблиця 1.29. Обсяги виконаних рубок формування і оздоровлення лісів 
 

 

Види рубок 
Площа, 

га 

Запас деревної маси Вибірка 

з 1 га, 

м
 3
 

Загальний 

м
3 

ліквідний ділової 

м
 3 

% м
 3
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 І. Виконано за період з 2000 по 2012 рік    З  а  г  а  л  о  м: 

1 

Р
у
б
к
и
 д
о
гл
я
д
у
 

освітлення 172,0 895 -  - - 5,2 

2 прочищення 55,8 478 -  - - 8,6 

3 прорідження 89,8 2122 1534 72 329 21 23,6 

4 Прохідна 210,0 7968 6146 77 1830 30 37,9 

5 У  с  ь  о  г  о 527,6 11463 7680 - 2159 - - 

6 Санітарні 

Рубки 

суцільні     31,0 6131 5207 85 1078 21 197,8 

7 вибіркові 4702,7 66369 53684 81 3856 7 14,1 

8 Ліквідація захаращеності 1331,0 5292 - - - - 4,0 

9 Лісовідновні рубки   88,7 20701 17581 85 4395 25 233,4 

10 Р  а  з  о  м: 6681,0 109956 84152 - 11488 - - 

 У середньому за рік 

1 

Р
у
б
к
и
 д
о
гл
я
д
у
 

освітлення 17,2 90 - - - - - 

2 прочищення 5,6 48 - - - - - 

3 прорідження 9,0 212 153 - 33 - - 

4 Прохідна 21,0 797 615 - 183 - - 

5 У  с  ь  о  г  о 52,8 1147 768 - 216 - - 

6 Санітарні 

рубки 

суцільні 3,1 613 521 - 108 - - 

7 вибіркові 470,3 6637 5368 - 386 - - 

8 Ліквідація захаращеності 133,1 529  -  - - 

9 Лісовідновні рубки 8,9 2070 1758 - 440 - - 

10 Р  а  з  о  м: 668,2 10996 8415 - 1150 - - 

 ІІ. Виконано за період з 2009 по 2011 рік 

 З  а  г  а  л  о  м: 

1 

Р
у
б
к
и
 д
о
гл
я
д
у
 

освітлення 9,4 110     11,9 

2 прочищення 55,4 474     8,5 

3 прорідження 14,1 184 152 83 19 13 13,0 

4 Прохідна 61,4 2379 1889 79 560 30 38,7 

5 У  с  ь  о  г  о 140,3 3147 2041 - 579 - - 

6 Санітарні 

Рубки 

суцільні 10,3 1894 1649 87 250 15 185,6 

7 вибіркові 1638,6 26290 22042 84 1608      7 16,0 

8 Ліквідація захаращеності 516,9 2339 - - - - 4,5 

9 Лісовідновні рубки 5,5 1640 1394 85 348 25 303,9 

10 Р  а  з  о  м: 2311,6 35310 27126 - 2785 - - 

 У середньому за рік 

1 

  
Р
у
б
к
и
 

д
о
гл
я
д
у
 

освітлення 3,1 37      

2 прочищення 18,5 158      

3 прорідження 4,7 61 51  6   

4 Прохідна 20,5 793 630  187   
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5 У  с  ь  о  г  о 46,8 1049 681  193   

6 Санітарні 

Рубки 

суцільні 3,4 631 550  83   

7 вибіркові 546,2 8763 7347  536   

8 Ліквідація захаращеності 172,3 780      

9 Лісовідновні рубки 1,8 547 465  116   

10 Р  а  з  о  м: 770,5 11770 9043  928   

 

Лісовідновлення 

До основних ландшафтно-лісовідновлювальних заходів необхідно 

віднести: 

- садіння лісу (ландшафтні лісові культури, декоративні культури під 

наметом, декоративні культури на галявинах); 

- доповнення лісових культур; 

- догляд за лісовими культурами; 

- висівання в розсадниках насіння деревних та чагарникових порід. 

За останні 10 років на території КП ЛПГ «Конча-Заспа» створено лісові 

культури на площі 117,4 га. Створювалися культури практично тільки на 

зрубах, що утворилися після проведення суцільних санітарних та 

лісовідновлювальних рубок. Обсяги спеціальних посадок (ландшафтних, 

декоративних) мають визначатися при розробці окремих технічних проектів 

створення місць або зон відпочинку, озеленення берегів ставків тощо. 

Використання недеревних рослинних ресурсів лісу 

Використання недеревних рослинних ресурсів лісу на території Парку 

переважно здійснюється шляхом: 

- збору населенням грибів та ягід для власних потреб; 

- збору населенням лікарських рослин для власних потреб; 

Обсяги заготівлі населенням грибів, ягід та лікарських рослин є 

незначним. 

3.4.3. Охорона лісових екосистем 

Охорона лісу від порушників законодавства та пожеж 

Охорона територій НПП від пожеж та порушень здійснювалась їх 

землекористувачами (балансоутримувачами): КП ЛПГ «Конча-Заспа», 

інститутом зоології ім. Шмальгаузена НАН України, Боярською ЛДС 

Національного університету біоресурсів і природокористування КП УЗН 

Голосіївського району м. Києва. 

Лісові пожежі переважно виникали у південній частині парку, де 

зростають хвойні насадження. На території Конча-Заспівського лісництва КП 

ЛПГ «Конча-Заспа» у 2005 році було зафіксовано один випадок виникнення 

пожежі, у 2006 році – три, 2007 – 5, 2008 – 1, 2009 – 10, 2010 – 4, 2011 – 3 

випадки. В Голосіївському лісництві протягом 20052009 років лісових 

пожеж не зафіксовано. 
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Протягом 2007-2009 років на території Голосіївського та Конча-

Заспівського лісництв не було зафіксовано самовільних рубок.  

Захист лісу від шкідників та хвороб.  

Заходи з лісозахисту від шкідників та хвороб лісу: 

 поточне лісопатологічне обстеження; 

 закладка ловчих дерев; 

 відбір дерев з омелою; 

 біологічні заходи (виготовлення та розміщення штучних гнізд, 

виготовлення годівниць для птахів); 

 організаційно-господарські заходи (організація пунктів охорони лісу, 

нагляд за появою осередків шкідників і хвороб, проведення семінарів з 

лісозахисту з лісовою охороною, придбання літератури з лісозахисту та 

лабораторного обладнання). 

3.5. Мисливське господарство 

На території національних природних парків полювання заборонено. 

Проте, в їх межах приділяється увага здійсненню біотехнічних заходів, а 

також охороні тварин від хвороб, хижаків та браконьєрів. Південна частина 

території Парку до його створення потрапляла у межі відтворювальної 

ділянки ДП «Мисливське господарство «Київське». 

3.5.1. Видовий склад і чисельність мисливських видів тварин 

Основними видами мисливських тварин території Парку є кабан, 

козуля, заєць, лисиця, з птахів – крижень та лисуха. Також на території 

мешкають лось, ондатра, бобер, куниця, сіра куріпка, а також рідкісні види – 

борсук, видра річкова, горностай. 

Слід зазначити, що іноді чисельність деяких з видів мисливських 

тварин суттєво коливається в залежності від мікрокліматичних та погодних 

умов. Наприклад, чисельність козулі дуже сильно зменшується в 

багатосніжні зими. 

Чисельність основних видів мисливських тварин на території Парку 

наведена у таблиці 1.30. 

 

Таблиця 1.30Відомості про чисельність диких тварин за 2007 – 2011 роки 

№ 

п/п 
Назва видів 

диких тварин 

Чисельність диких тварин, гол по роках 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 

1  Лось   3 5 3 

2  Козуля 40 50 60 70 80 

3  Кабан 26 35 40 40 40 

4  Заєць 200 200 200 200 200 

5  Борсук 3 3 3 3 3 

6  Бобер 40 40 40 40 40 
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7  Ондатра 50 50 50 50 50 

8 Перната дичина водоплавна 500 500 500 500 500 

 

3.5.2. Стан та перспективи розвитку мисливського господарства 

Оскільки ділянка мисливського господарства «Київське», що 

потрапила в межі Парку була відтворювальною, на зазначеній території 

проводили лише селекційний та санітарно-діагностичний відстріл. 

Протягом останніх років на території не зареєстровано серйозних 

хвороб у диких тварин. 

 

Таблиця 1.31. Відомості про проведені біотехнічні заходи за 2007 – 2011 

роки 

№ 

п/п 
Назва заходів Од. 

вим. 

Кількість заходів по роках Примітка 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Заготівля кормів  

1 Сіно т 1,5 1,5 2,0 0,5 1,0  

2 Кормові віники шт 6,0 6,0 2,0 1,0 3,8  

3 Коренеплоди т 7,0 - 13,2 7,0 3,0  

4 Зерно т 10 20,4 14,8 13,0 30,0  

5 Кукурудза в качанах т 21 10 20 - -  

6 Сіль т 300 300 300 300 300  

 Спорудження біотехнічних споруд  

1 Годівниці шт 10 10 10 10 10  

2 Солонці шт 20 20 20 20 20  

 

Профілактичні заходи щодо попередження інвазійних та інших тяжких 

захворювань представників фауни в останні роки не проводились. 

Висока щільність хижаків є однією з важливих причин, яка стримує 

ріст поголів’я ряду видів звірів і птахів.  

Для ефективної охорони та відтворення диких тварин і птахів 

передбачається здійснити наступні заходи: 

1) установити постійний контакт з державною лісовою охороною, 

службою державного рибнагляду, місцевими органами екобезпеки та 

міліцією у справі охорони угідь; 

2) впроваджувати груповий метод охорони природоохоронним 

відділом Парку;  

3) проводити роз'яснювальну роботу серед населення (публікації в 

місцевій пресі, виступи по радіо, проведення лекцій і бесід на виробництвах і 

школах) про державне значення охорони природи, роль диких звірів і птахів 

для довкілля; 
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4) установити по периметру території парку межеві стовпи з вивісками, 

на яких зазначається необхідність суворого дотримання охорони диких звірів 

і птахів та заборона полювання; 

5) проведення комплексу біотехнічних заходів. 

Одним із основних видів діяльності, яка здійснювалася працівниками 

мисливського господарства, була боротьба з браконьєрством. Угіддя 

необхідно охороняти не взагалі, а в найбільш привабливих для порушників 

місцях. Боротьба з порушниками у розрізі термінів і правил полювання може 

бути результативна тільки при умові, якщо нею займатися не випадково, а 

щоденно. Практичні заходи щодо ліквідації браконьєрства зводяться до того, 

щоб блокувати шляхи проникнення порушників в угіддя. При цьому на 

основних дорогах і стежках виставляються спостережні пости, вводять 

чергування. Іноді забороняється проїзд транспорту, відповідно до 

необхідності улаштувуються різноманітні перешкоди на шляхах 

проникнення автобраконьєрів.  

У період масової появи молодняку працівниками парку має 

проводитись спеціальний нагляд за дотриманням господарської діяльності 

підприємств сільського і лісового господарства, а місця концентрації 

виводків пернатої дичини необхідно брати під особливий контроль і охорону. 

 

Таблиця 1.32. Відомості про заходи з охорони диких тварин за 2007 – 

2011 роки 

№ 

п/п 
Назва заходів Од. 

вим. 

Кількість заходів по роках 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виявлено випадків 

Браконьєрства 

шт 20 4 13 6 22 

2 Складено протоколів шт 20 4 13 6 22 

3 Накладено штрафів грн 1156 136 374 204 986 

4 Передано матеріалів 

до суду 

шт - - - - 2 

5 Улаштовано вольєр га - - - - 0,7 

 

Заходи боротьби з хворобами тварин поділяються на профілактичні і 

лікувальні. Перші направлені на запобігання захворювань диких тварин і 

обмеження їх поширення. Для цього необхідно вести нагляд за станом звірів і 

птахів, щоб своєчасно виявити ознаки появи тієї або іншої хвороби. Основою 

профілактичних заходів є штучна дегельмінтизація як місць підгодівлі, так і 

безпосередньо тварин, а також селекційне вилучення неповноцінної частини 

поголів'я. 
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Дегельмінтизацію місць підгодівлі тварин потрібно проводити два рази 

на рік: за 12 тижні до початку зимової підгодівлі і через 12 тижні після її 

закінчення. При цьому годівниці та солонці необхідно обробляти 40%-ним 

формаліном або хлорним вапном, а всі залишки кормів та екскременти, які 

знаходяться на підгодівельних майданчиках, спалювати або закопувати на 

глибину не менш одного метра.  

Для дегельмінтизації тварин разом з кормами викладається сіно полину 

(гіркого, звичайного, лікарського) з розрахунку 5 кг полинового сіна за сезон 

на одну козулю або десять зайців. Гілкові віники треба змочувати 

ацетоновим екстрактом чоловічої папороті; одночасно можна добавляти у 

корм кору осики, потовчену на шматочки розміром 5х2 см. Велике значення 

у попередженні захворювань диких тварин має правильна організація 

підгодівлі, що забезпечує добрий стан тварин протягом всього року. Гарна 

годівля звірів і птахів різко підвищує їх опірність до різних інфекцій і 

захворювань. 

З найбільш поширених інфекційних захворювань слід відзначити 

туляремію, пастерельоз, бруцельоз, туберкульоз, сказ, ящур, хворобу 

Нюкейле та орнітоз. З інвазійних хвороб найчастіше зустрічаються 

спірохетоз, кокцидіоз, гельмінтози (трихінельоз, диктиокаульоз, молеріоз, 

цистицероз, ехінококоз, фасціольоз, аскаридоз, парафасціолопсоз і 

опісторхоз). 

У всіх випадках вилучення звірів та птахів, зовнішній вигляд яких різко 

відрізняється від здорових, необхідне їх обстеження ветеринарним лікарем. 

Розтин загиблих тварин і лабораторні дослідження є основними критеріями 

уточнення епізоотичної обстановки на території мисливського господарства. 

З метою попередження інфекційних захворювань необхідно постійно 

проводити такі профілактичні заходи (крім вищезазначених): 

- керівництву слід постійно підтримувати контакти з ветеринарно-

зоотехнічною службою району з метою одержання інформації про 

епізоотичну обстановку в зоні розміщення Парку, щоб не допускати 

поширення захворювань свійських тварин у середовище диких звірів та 

птахів. 

- у випадках завозу і випуску диких тварин в угіддя необхідно 

проводити їх ветеринарне обстеження та дотримуватись правил 

перетримування тварин, які мають випускатися. Кволі і хворі тварини не 

випускаються в угіддя, а залишаються у вольєрах до їх вилікування, або 

вибраковки; 
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- проводити постійний контроль за повнотою викладки кормів та їх 

якістю, добавляти до кормів мікроелементи, лікувальні й профілактичні 

засоби; 

- проведення санітарно-ветеринарної експертизи. 

3.6. Рибне господарство 

3.6.1. Видовий склад і запаси живих водних ресурсів 

На території Парку в урочищі Голосіївський ліс розташований каскад 

Дідорівських ставків: 

- у виділі №4 кварталу № 6 (місцева назва «Дідорівка») площею 

водного дзеркала 2,6 га; 

- у виділі № 6 кварталу № 7 (місцева назва «Тумбочки») площею 

водного дзеркала 1.4 га; 

- у виділі № 2 кварталу № 7 (місцева назва «Гниле») площею водного 

дзеркала 2,3 га; 

- у виділі № 4 кварталу № 7 (місцева назва «Мітькіне») площею 

водного дзеркала 3,6 га. 

Горіхуватські ставки в північні частині урочища мають загальну площу 

4,7 га, Китаївські – близько 4,5 га. В південній частині Парку в ур. Лісники 

розташовується найбільший водний об’єкт НПП - оз. Шапарня з площею 

водного дзеркала 34,1 га (у вид. 40 кв. 18 S-12 га; вид. 5 кв. 24 S-15 га; вид. 6, 

кв. 28 S-7.1 га). 

На сьогоднішній день основу аборигенного рибного населення водних 

об’єктів складають еврібіонтні представники рівнинного та 

понтокаспійського комплексу – сріблястий карась, лин, окунь, щука, плітка, 

краснопірка, вівсянка та бичок-ротан. Таблиця 1.33. 

 

Таблиця 1.33. Середня рибопродуктивність по видах 

№ 

п/п 
Назва виду 

Рибопродуктивність 
Примітка 

кг/га % 

1 2 3 4 5 

1 Окунь 25.5 15,0  

2 Щука 18.7 11,0  

3 Срібний карась 18.7 11,0  

4 Плітка 42.5 25,0  

5 Краснопірка 42.5 25,0  

6 Лин 13.6 8,0  

7 Бичок 3.4 2,0  

8 Вівсянка 5.1 3,0  

 Разом: 170.0 100,0  

 

Незначна площа ставків є головним лімітуючим чинником у 

формуванні повноцінного іхтіокомплексу, а його розташування у 
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безпосередній близькості від населеного пункту визначає достатньо сильний 

антропогенний тиск. 

Для ефективного освоєння сформованих запасів можна запроваджувати 

аматорське рибальство.  

Внаслідок морфометричних особливостей водних об’єктів та наявності 

зовнішніх негативних факторів, його аборигенне рибне населення, в складі 

якого переважають малоцінні у промисловому відношенні види, на сьогодні 

не в змозі забезпечити високу рибопродуктивність ставків.  

Використання водних біоресурсів та пересування плавзасобів на 

території Парку регулюється відповідним режимом (додаток 6). 

3.6.2. Стан і перспективи розвитку рибного господарства 

Ставки створені шляхом зарегулювання струмків Голосіївський, 

Китаївський та Горіхуватський. За гідрологічними та гідробіологічними 

характеристиками вони тотожні. 

Джерелом живлення водних об’єктів є поверхневий стік та підземні 

води.  

Середня глибина ставів 23 м. Рельєф дна водойм однорідний з 

поступовим наростанням глибин. Днища – сильно замулені. 

Гідротехнічні споруди у незадовільному стані, фрагменти контурної 

дамби із бетону потребують капітального ремонту. 

Вода у водоймах без кольору, запаху та присмаку. За хімічним складом 

вона відноситься до гідрокарбонатного класу, група кальцію. Рівень 

мінералізації – середній (до 500 мг/л). Загальна жорсткість води складає 

48 мг*екв/л. Вміст біогенних елементів достатній для розвитку 

фітопланктону та макрофітів, що дозволяє говорити про наявні потенційні 

можливості продуцентів водойм. Кисневий режим в ціломузадовільний для 

гідробіонтів, але зрідка спостерігаються задухи на водоймах, тому для 

запобігання заморних явищ, необхідно регулярно проводити гідрохімічний 

аналіз води та при необхідності проводити аерацію та інші заходи із 

запобігання евтрофікації водойм. 

За основними гідрохімічними показниками вода відповідає вимогам, 

які ставляться до рибогосподарських водних об'єктів і придатна для 

вирощування основних об'єктів аквакультури. 

Якісний та кількісний склад фітопланктону є типовим для невеликих 

водойм зони Лісостепу. Альгофлора представлена головним чином 

синьозеленими (основні форми  Microcystis, Anabaena, Aphanizоmenon) та, у 

меншій мірі, зеленими і діатомовими водоростями, які проте відігравали 

основну роль у формуванні біомаси. Біомаса фітопланктону може бути 
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прийнята 10,3 мг/л. За розвитком фітопланктону водойми можна 

охарактеризувати як середньокормні. 

Зоопланктон в основному формується кладоцерно-ротаторним 

комплексом. Біомаса зоопланктону в літній період є відносно низькою і 

відповідає середньому рівню кормності. Проте головну роль у створенні 

біопродукційних резервів відігравали найбільш цінні у кормовому 

відношенні крупні форми гіллястовусих ракоподібних (Diaptomus, Moina, 

Daphnia). Середня біомаса зоопланктону прийнята як 1,1 г/м
3
. 

Кормовий зообентос ставу представлений переважно личинками 

Chironomidae та інших Insecta. Серед молюсків домінували крупні форми 

двостулкових (Unio, Anodonta). Біомаса кормового зообентосу може бути 

оцінена в 3,5 г/м
2
, тобто за цим показником водойму також можна віднести 

до середньокормних.  

Вища водна рослинність на водоймі розвинута в середній мірі і 

представлена переважно прибережним поясом повітряно-водної рослинності 

(рогіз, осока, очерет,). Занурена рослинність утворює локальні куртини. 

Середній ступінь заростання водойм може бути оцінений як 30 % площі 

водного дзеркала. Щоб запобігти заростанню водойм доцільно провести 

заходи біологічної меліорації, а саме запустити білого амура. 

Аналіз показників розвитку основних груп гідробіонтів показує, що у 

водоймах утворені певні резерви природної кормової бази, які на сьогодні не 

використовуються рибами. Введення в іхтіофауну господарсько-цінних 

споживачів фіто - і зоопланктону, вищої водної рослинності та зообентосу 

дозволить забезпечити раціональне використання біопродукційного 

потенціалу водойми та підвищити його рибопродуктивність. Найбільш 

ефективним заходом є вселення білого та строкатого товстолобиків, білого 

амура та коропа.  

Вирощування товарної риби необхідно здійснювати протягом 

трилітнього циклу (короп – на другому році перебування у водоймі, 

товстолобик – на третьому, білий амур – на четвертому), при цьому 

вилучення риби здійснюється по роках рівномірно. 

 

Таблиця 1.34. Нормативна кількість посадкового матеріалу (однорічки-

дворічки) 
 

Види риб 
2009 2010 2011 2012-2017 

кількість, 
тис.шт. 

наважка, 
г 

кількість, 
тис.шт. 

наважка, 
г 

кількість, 
тис.шт. 

наважка, 
г 

кількість, 
тис.шт. 

наважка, 
г 

Білий 

товстолобик 
1,5 50-150 1,5 50-150 1,5 50-150 1,5 50-150 

Строкатий 

товстолобик 
0,1 50-150 0,1 50-150 0,1 50-150 0,1 50-150 

 Білий амур 0,1 50-150 0,1 50-150 0,1 50-150 0,1 50-150 
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 Короп 0,5 50-150 0,5 50-150 0,5 50-150 0,5 50-150 

Усього: 2,2 Х 2,2 Х 2,2 Х 2,2 Х 

 

Вилов водних живих ресурсів здійснюється в період і в порядку, які 

відповідають вимогам Режиму використання водойм для здійснення 

любительського і спортивного рибальства в межах національного 

природного парку «Голосіївський» (додаток 6).  

Охорону та облік водних живих ресурсів, що вилучаються, здійснюють 

працівники Парку. 

3.7. Транспорт і зв'язок 

3.7.1. Стан і перспективи розвитку транспорту, мережі шляхів 

сполучення, системи транспортного обслуговування. Негативний вплив 

на довкілля 

Особливості організації транспортних зв’язків національного 

природного парку є те, що його територія розташована в межах міста, 

існуюча міська мережа шляхів є основою створення загальнопаркових 

транспортних сполучень, які забезпечують доступність різних частин парку. 

Район розташування парку має відносно розвинену мережу транспортних 

шляхів. Основний зовнішній транспортний каркас утворюють міські 

автомагістралі: Столичне шосе, траса Н-01 («Нова Обухівська»), Проспекти 

Голосіївський, Академіка Глушкова та Науки, вул. Академіка Заболотного,а 

також лінія приміського залізничного сполучення Київ-Українка. 

Пасажирські перевезення в південному напрямку здійснюються мережею 

автобусних маршрутів. Значна частина пасажирського потоку забезпечується 

приміським залізничним транспортом. У безпосередній близькості до Парку 

існують платформи — зупинки (Лісники, Мриги) та залізничний вокзал 

південніше хутора Мриги. Крім того, зовнішні транспортні пасажирські 

сполучення частково задовольняються автобусами приміських ліній, які в 

межах Конча-Заспівського лісопарку мають зупинки в місцях найбільшого 

розміщення закладів довгострокового та місць короткочасного відпочинку. 

Нафто - та газопроводи розташовані в Південній частині парку. 

Водопровідна мережа розміщується, головним чином, в межах 

Голосіївського лісництва. 

На сьогоднішній день автомобільний транспорт в м. Києві, як і в ряді 

інших великих міст України, є одним з основних забруднювачів 

атмосферного повітря. Місту Києву, як адміністративному центру з 

розвиненою транспортною інфраструктурою притаманне високе забруднення 

атмосферного повітря в районах, прилеглих до автомагістралей та їх 

перехресть (наприклад, Московська площа). При обстеженні якості 
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атмосферного повітря тут постійно спостерігаються перевищення ГДК по 

таких забруднювачах, як оксид вуглецю, діоксид азоту, бензопірен.  

Значне шумове та газове забруднення спостерігається на ділянках, 

прилеглих до автодороги Київ-Дніпропетровськ та кільцевої дороги по вул. 

Заболотного. Одним із основних важелів високої концентрації викидів 

забруднюючих речовин від автотранспортних засобів є якість палива. 

Джерелом шуму є також залізниця Київ-Миронівка. Для зменшення 

негативного впливу на екосистеми Парку доцільною є організація постів 

діагностики на в’їздах в парк, а також обмеження проїзду через його 

територію. 

Крім забруднення атмосферного повітря, міський транспорт та його 

супутня інфраструктура є головними забруднювачами водних об’єктів та 

ґрунтів нафтопродуктами. Насамперед, це стосується відкритих автостоянок, 

гаражних кооперативів та автозаправних станцій, які не обладнано 

локальними очисними спорудами дощових стоків, пунктів розвантаження 

паливно-мастильних матеріалів на території річкового порту та 

автотранспортних підприємств міста.  

Має місце забруднення трамвайних колій мастилами через їх витікання 

з негерметичних редукторів трамвайних вагонів. Негативно впливають на 

стан довкілля і відходи автотранспортних засобів, які утворюються в процесі 

їх експлуатації, а саме: відпрацьовані мастила, фільтри, акумулятори, 

відпрацьовані шини, деталі та корпуси автомобілів та інше, утилізацію яких 

належним чином ще не налагоджено. 
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3.7.2. Стан і перспективи розвитку зв’язку 

У сучасних умовах найпоширенішим видом зв’язку є телефон. 

Телефонна мережа є добре розгалуженою й дозволяє повністю задовольняти 

потребу Парку, в тому числі запроваджуючи внутрішні Міні АТС. Усі 

землекористувачі мають по декілька окремих номерів телефонного зв’язку, 

що задовольняє оперативний зв'язок між абонентами. З метою вдосконалення 

зв’язку та розширення послуг проводяться роботи щодо заміни обладнання 

цифровим, розширюються мережі мобільного зв’язку різних операторів.  

Є можливість запровадження зв’язку СДМА, що не потребує 

кабельного забезпечення (технічної можливості), а також застосування 

автономного радіозв’язку, перш за все для забезпечення надійним зв’язком у 

пожеженебезпечний період, зважаючи на невеликі відстані, їх потужність 

може бути невеликою, що не потребуватиме надто великих витрат. Для 

забезпечення Парку потрібні: 4 стаціонарних станції, 7 возимих і 20 носимих 

станцій оперативного радіозв’язку, встановлення 4 зовнішніх антен. 

Зазначена мережа зв’язку повністю задовольнить потреби Парку.  

3.8. Охорона здоров'я 

3.8.1. Стан системи охорони здоров'я 

В межах Голосіївського району є державними наступні медичні 

заклади: 3 поліклініки для дорослих, 2 поліклініки для дітей, поліклініка 

сімейного лікаря «Корчувате», 5 лікарських амбулаторно-поліклінічних 

закладів та 3 диспансери. Крім того в підвалі будівлі Центральної районної 

поліклініки цілодобово працює травмпункт. 

Дані про лікувальні заклади Голосіївського району наведені в таблиці 

1.35.  

 

Таблиця 1.35. Перелік основних медичних закладів Голосіївського 

району 

№ п/п Назва медичного закладу 

Тип та 

характер 

медичного 

закладу 

Адреса медичного закладу 

1 
Центральна районна поліклініка, 

травмпункт 
державна пр-т Голосіївський, буд. 59а 

2 Поліклініка № 1 державна вул. Червоноармійська, буд. 104 

3 Філіал поліклініки № 1 державна 
вул. Академіка Заболотного, буд 

48а 

4 Поліклініка № 2 державна вул. Якубовського, буд. 6 

5 
Поліклініка сімейного лікаря 

«Корчувате» 
державна 

вул. Набережно-Корчуватська, 

буд. 56/66 

6 Центральна районна дитяча поліклініка державна вул. Голосіївська, буд. 53 

7 
Медична Амбулаторна поліклініка №2 

(для дорослих) 
державна вул. Заболотного, буд. 48-а 

8 Клінічна лікарня «Феофанія» державна 
вул. Академіка Заболотного, буд. 

21 
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9 
Клініка Інституту онкології АМН 

України 
державна вул. Ломоносова М., 33/43 

10 
Соціотерапія міська наркологічна 

клінічна лікарня МОЗ України 
державна пров. Деміївський, 5а 

11 

Психоневрологічний диспансер 

міжрайонний Печерський, денний 

стаціонар №2 

державна вул. Стельмаха М., 8 

12 

Психоневрологічний диспансер №5 

київський міський, денний стаціонар 

№1, №2 

державна вул. Виборзька, 89 

13 
Протитуберкульозний диспансер 

міський центральний 
державна вул. Васильківська, 35 

14 Консіліум Плюс приватна 
вул. Васильківська, буд. 13, оф. 

13 А 

15 Центр здоров’я приватна пр-т Голосіївський, буд 88 

 

В межах району та в безпосередній близькості до території парку 

розміщуються 3 санаторії та 1 будинок відпочинку:дочірнє підприємство 

«Клінічний санаторій закритого акціонерного товариства «Жовтень» 

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 

за адресою Конча-Заспа 27 км, будинок відпочинку «Конча-Заспа»  

Столичне шосе, буд. 215, дитячий санаторій «Озерний»  вул. Лісна, буд. 3та 

державне підприємство лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» 

Національної академії наук України вул. Академіка Лебедєва, буд. 31.  

На прилеглих вулицях та проспектах розміщено близько 23 аптек. 

 

Таблиця 1.36. Перелік основних аптек Голосіївського району 

Назва/№ аптеки Адреса 
Аптека № 53 вул. Новопирогівська, буд. 23 

Аптека № 64 вул. Маршала Якубовського, буд. 6 

Аптека № 24 вул. В. Васильківська, буд. 10 

Аптека № 26 вул. Горького, буд. 169 

Аптека № 31 пр. Науки, буд. 4 

Аптека № 33 Стратегічне шосе, буд. 35 

Аптека № 54 вул. Саксаганського, буд. 51 

Аптека № 60 (чергова) вул. Велика Васильківська,  буд. 101 

Аптека № 83 пр. Голосіївський, буд.46/1 

Аптека № 84 вул. Лятошинського, буд. 24 

Аптека №127 вул. В. Васильківська, буд. 55 

Аптека «7х7» пр-т Науки, буд. 4 

Аптека «Айболит», пр-т Голосіївський, буд. 106/2 

Аптека «Альго-Фарм» ул. Володимиро-Либідська, буд. 22 

Аптека «БІОКОН» вул. Ломоносова, буд. 33/43 

Аптека «Гален» пр-т. Науки, буд. 42/1 корп.11 

Аптека «ЄВГЕНІЯ» (аптечний 

пункт) 

пр-т Голосіївський, буд. 59б, поліклініка № 10 

Аптека «ОПТІМА - ФАРМ вул. Велика Васильківська, буд. 81 

Аптека «СМЕРЕКА» пр-т Науки, буд. 21 

Аптека «ФАЛБІ» вул. Деміївська, буд.41 
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Аптека «ФАЛБІ» вул. Родимцева, буд. 11 

Аптека «ФАЛБІ» пр-т Голосіївський, буд. 90 

Аптека «ФАРМА-НЕТ» вул. Велика Васильківська, буд. 45 

 

У населених пунктах, що прилягають до Парку, є фельдшерсько-

акушерські пункти. 

3.8.2. Перспективи розвитку системи охорони здоров’я 

Перспективи розвитку охорони здоров’я безпосередньо пов’язані з 

врахуванням планів розвитку м. Києва, відомчих планів розвитку, а також 

можливостей адміністрації Парку у сприянні оздоровленню, що має робитися 

під безпосереднім контролем державних медичних закладів. 

3.9. Збереження історико-культурної спадщини 

3.9.1. Стан об'єктів історико-культурної спадщини та заходи щодо 

їх відновлення 

Територія Парку та прилеглі до нього ділянки мають цікаве історичне 

минуле, проявами якого є численні пам’ятки історії та архітектури (табл. 

2.38, 2.39). Територія парку багата й на археологічні пам’ятки. Тут знайдені 

городища різних культур, поселення скіфської доби, доби бронзи, 

ранньозалізного часу, залишки так званих змієвих валів, декілька 

давньоруських поселень і городищ. 

Місцевість приваблювала увагу багатьох історичних осіб. Наприклад, 

діяльність київського митрополита Петра Могили (1614-1647 рр.), настоятеля 

Києво-Печерської Лаври, засновника першої в Україні та східній Європі 

вищої школи (Києво-Могилянської колегії), тісно пов’язана з територією 

парку. Він відбудував Софійський та Успенський собори, церкву Спаса на 

Берестові, заснував Голосіївський скит, а у 1631 році на території скиту – 

перший у Києві парк. 
 

Таблиця 1.37. Пам’ятки археології, що розташовані на території НПП 

«Голосіївський» та в безпосередній близькості 
Пам’ятки Дата створення Загальна характеристика 

 

Поселення 

давньоруського 

часу 

XII ст. 
Знаходиться на зх. околиці с. Лісники. Площа 200х70. 

Існувало в пізньо-середньовічний період. 

Китаївське 

городище і 

курганний 

могильник 

ІX - XIIІ ст. 
Знаходиться поблизу Свято-Троїцького монастиря 

(Китаївської пустині) 

Поселення 

скіфської доби 
VI ст. до н.е. 

Знаходиться на 250 м на Пдн від с. Лісники. Площа 

20х600 

Поселення 

Ходосівка-

Рославське 

VIII – VI до 

н.е. (неоліт), 

ІІ – І тис до 

Урочище Лісники, нововиявлена пам’ятка археології 
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н.е. 

ХІ – ХІІ ст. , 

ХІІІ – ХІV ст 

Поселення 

Ходосівка-Чумаків 

куток 

І тис до н.е., 

ХVІІ – ХVІІІ 

ст 

Урочище Лісники, нововиявлена пам’ятка археології 

Ходосівка-Березове 

ІІ – І тис до 

н.е. 

 

Урочище Лісники, нововиявлена пам’ятка археології 

Ходосівка-

Снігурове 

І тис до н.е., 

рубіж н.е., 

ХVІІ – ХVІІІ 

ст 

Урочище Лісники, нововиявлена пам’ятка археології 

Ходосівка-Високе 

І тис н.е. 

(ранні 

слов’яни) 

Урочище Лісники, нововиявлена пам’ятка археології 

 

Таблиця 1.38. Перелік пам`яток історії, що розташовані на території 

НПП «Голосіївський» та в безпосередній близькості 
Пам'ятки icтоpiї та 

культури 

Дата 

створення 
Загальна характеристика 

Архітектурний 

комплекс 

Голосіївського скиту 

cepедина 

XIX - 

початок ХХ 

ст. 

Комплекс храмових споруд був розташований на 

пагорбі серед Голосіївського лісу над Китаївським 

струмком, що нині перекритий греблями. До його 

складу входили церква Покрови, церква ікони Божої 

Матері, будинок митрополитів 

Будинок митрополита 

Троїцької Голосіївської 

пустині 

1840р 

 

 

 

 

Кладовище Голосіїв-

ської пустині з 

могилою 

Преподобного Олексія 

XIX ст. 
Розміщено на сх. від будинку митрополитів. Збереглось 

частково. Мощі Преп. Олексія зберігаються в пустині. 

Залишки лінії оборони 

(окопи) м. Києва 
1941 р. Голосіївський ліс 

Феофанівське кладовище 

Могила Настоятеля 

монастиря Іринарха 

1817-

1901 рр. 

Вніс визначний вклад в розбудову монастиря. За 30 

років перебудував вci дерев'яні будівлі на муровані. 

Спорудив житлові та господарчі будівлі, підвів водогін. 

Могила Отця Тарасія  
Відомий богослов. Ченець-довгожитель, що активно 

працював до ста років, мав несивіючу голову, читав без 

окулярів. 

Могила Ієромонаха 

Костянтина 
 

Осліп в зрілому віці. Відомий своєю феноменальною 

пам'яттю. Декламував повні тексти шестипсалмія, 

апостольські посланія молитви. 

Літературно-

меморіальний музей 

М.Т. Рильського 

1968 р 

Знаходиться на вулиці Максима Рильського, 7, де жив і 

працював поет. Музей має 8 залів. У вітальні та 

робочому кабінеті розміщена бібліотека – близько 8 тис. 

книг. Три кімнати займає експозиція. Навколо будинку – 

сад, посаджений поетом 

 



152 

 

Пам'ятки icтоpiї та 

культури 

Дата 

створення 
Загальна характеристика 

Печерні лабіринти 

Печерний комплекс в 

Церковщині 

“Антонієві печери” 

ХІІ-ХVІІ ст. 

Печери влаштовані в пагорбі, що обмежує балку з пн. 

боку. Вхід в печери – на південному схилі. Існував ще 

один вхід – з вершини пагорба. Підземні галереї в три 

яруси. Мають три підземні храми та підземні 

кладовища. 1998 р. проводилась очистка печер та їх 

археологічне дослідження. Загальна довжина підземного 

лабіринту біля 300 м, в глибині – підземна церква 

Феодосія Печерського. Вздовж галерей розміщені 

крипти-приміщення на кілька поховань. При вході, на 

терасі, отець Мануїл, 1907 р., розпочав будівництво 

храму на честь святителя Миколи Чудотворця, яке не 

було завершене. 

Печерна церква 

Феодосія Печерського 
ХІІ 

Знаходиться в глибині печерного лабіринту. Відновлена 

1905 р. отцем Мануїлом. Нині проводиться розчистка 

приміщення. Розмір підземного храму близько 3х5 м. 

Всередині приміщення споруджено ківорій – мурована 

споруда на 4-х стовпах, завершена зводом. 

 

Таблиця 1.39. Визначні історичні особи 

Визначні історичні 

особи 

Період 

діяльності 
Зміст діяльності, значення доробку 

Феодосій XII ст. 
Чернець Києво-Печерського монастиря, що 

усамітнювався в печері Гнилецького урочища. 

Димитрій 

(Ковальницький) 

 

кін. XIX- 

поч. ХХ ст. 

Засновник відновленої Гнилецької обителі. 

Настоятель Києво-Братського монастиря, ректор 

Київської духовної академії. Коштами старанням 

преосвященного Димитрія збудована церква Різдва 

Пресвятої Богородиці (1902 р.) в Церковщинi. Надав 

комплексу архітектурного i благоустроєного 

вигляду. 

Ігумен Мануїл (в схимі 

Серафим) 

1850- 

1920 рр. 

Колишній інок Києво-Троїцького монастиря. За 6 

років настоятельства в Церковщині Мануїл збудував 

5 дерев'яних та цегляних житлових будинків, 

братський корпус, готель, господарські будівлі. 

Привів до порядку печери, встановив стародавню 

печерну церкву,укріпив зводи цеглою. 

Петро Могила, 

православний 

архієпископ Київськийi 

всієї Малорociї 

1614- 

1647 pp. 

Київський митрополит, настоятель Лаври. Фундатор 

латино-руських київських шкіл. Відбудував 

Софійський собор, Успенський собор. Церкву Спаса 

на Берестові. Видав «Требник», 1646 р. Засновник 

Голосіївського скиту, збудував митрополичий 

будинок, заснував сад. Заклав 1631 р. на території 

скиту перший парк у Києві. Збудував 1631 р. церкву 

Св. Великомученика Іоанна Сочавського. Помер 

11.01.1647. Похований у Великій Києво-Печерській 

церкві. 

Зосим Валькевич, 

архімандрит Києво-

Печерської Лаври 

 

Зробив значний внесок в благоустрій та озеленення 

Голосіївського монастиря: розбив сад, розсадив гай. 

Посадкою дерев в парку зобразив план Великої 

Лаврської церкви. 

Філарет Раїч- 1837-1857 рр. Зробив значний внесок в розбудову Голосіївського 
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Визначні історичні 

особи 

Період 

діяльності 
Зміст діяльності, значення доробку 

Амфітеатров монастиря. Власним коштом спорудив у 1845 р. 

муровану церкву Покрови Пресвятої Богородиці, 

збудував братські келії, оточив пустинь мурованою 

огорожею. 

Єпископ Феофан 

(Шиян) 

Близько 1760-1880 

рр. 

Заснував (1800 р.) Феофанієвську пустинь. Вів 

суворе самітницьке життя, 1802 р. спорудив 

архієрейський будинок, 1803 р. – церкву «Чудо Св. 

Архістратига Михаїла». 

Ієромонах Воніфатій 1787-1871 рр. 

Ієромонах Золотоверхого Михайлівського 

монастиря. Завзятий будівельник. Збудував готель, 

дерев’яну дзвіницю, муровану церкву во ім’я Всіх 

Святих. 

Архієпископ Інокентій 

Борисов 
 

Київський вікарій. Філософ, естет і богослов. Дав 

назви окремим куточкам та урочищам Феофанії, 

запозичивши їх із Євангелія. В особливо 

привабливих місцях влаштував альтанки, над 

цілющим джерелом – каплицю. До цих місць серед 

лісу були прокладені широкі алеї. 

Єпархіальний 

архітектор Євген 

Єрмаков 

1868-1914 рр. 

Талановитий київський зодчий, за проектом якого у 

1912 р. збудована основна споруда Феофанівського 

скиту – собор Св. Пантелеймона. На той час 

Є.Єрмаков вже спорудив Покровську церкву, 

будинок духовної семінарії, низку житлових 

будинків. 

Лісничий, селекціонер 

Федір Голоядов 

близько 1908-

1982 

Талановитий вчений-селекціонер, вмілий 

організатор лісового господарства. Вивів нові сорти 

плодових дерев. Зазнав утисків від високопосадових 

чиновників з Академії Наук. 

Академік Палладін 

Олександр 

Володимирович 

1885-1972 рр. 

Український біохімік. Збереглась садиба О.В. 

Палладіна в Феофанії з будинком і т. зв. ставком 

Палладіна. Досліджував вітаміни та обмін у тканині 

при авітамінозному стані. Нагороджений п’ятьма 

орденами Леніна. 

 

Таблиця 1.40. Пам’ятки архітектури національного значення, що 

розташовані на території НПП «Голосіївський» та в безпосередній 

близькості 
Пам’ятка Дата створення Загальна характеристика 

Собор Святого 

Пантелеймона 
1905-1912 рр. 

Знаходиться на плато гори Фавор. Збудований за проектом 

єпархіального архітектора С.Ф. Єрмакова в еклектичному 

стилі. Храм хрещатий в плані, чотирьохстовпний, увінчаний 

банею. Чотири високі вежі розташовані в міжруків’ях хреста і 

завершені шатрами. Споруду Свято-Пантелеймонівського 

православній церкві повернули 20 травня 1990 року: невдовзі 

коштом парафіян собор відреставрували. Неподалік від храму 

б’ють цілющі джерела, а трохи далі розкинулися знамениті 

Палладінські ставки — поряд була дача першого президента 

Національної академії наук України академіка Палладіна. А 

відразу за озерами розташувалися залишки давніх Змієвих 

валів — оборонних споруд, які вочевидь використовувалися 

як прикордонні форпости на підступах до Києва. 
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Пам’ятка Дата створення Загальна характеристика 

Троїцька церква 

Китаївської 

пустині (мур.) 

1767 р. 

Троїцька церква збудована протягом 1763—1767 років 

відомим лаврським майстромСтепаном Ковніром за 

проектом архітектора Петра Неєлова.У 1954 і 1992 роках 

церква зазнавала перебудов. Реставрація і відбудова бань 

проводились за проектом архітекторів Раїси Бикової і 

Василя Безякина. 

 

Таблиця 1.41. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

Пам’ятка Дата 

створення 

Загальна характеристика 

Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 

загальнодержавного 

значення: 

«Голосіївський парк ім. 

М. Рильського». 

1957-

1962 рр. 

Утворений в північній частині Голосіївського лісу. Пост. 

Ради Міністрів від 29.01.60 №105. Автори – архітектори 

В.Є. Ладний, З.Г. Хлєбнікова. Площа пейзажного парку 

близько 150 га. Площа ставків – 5,97 га. На осі 

Голосіївської балки споруджено каскад із чотирьох ставків. 

До їх берегів виходять архітектурні об’єкти: зелений театр, 

кінотеатр, бібліотека, атракціони, дитячі майданчики. 

Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 

загальнодержавного 

значення: 

«Голосіївський ліс» 

 

Голосіївський район, Голосіївське лісництво, кв. 1-28. 

Територія надається адміністрації НПП «Голосіївський». 

Оголошено: постан. РМ УРСР від 29.01.60 № 105, 

перезатверджено постановою колегії Держкомприроди 

від 30.08.90 № 18. 
 

 

Таблиця 1.42. Об’єкти монументального мистецтва 

Пам’ятки 
Дата 

створення 
Загальна характеристика 

1. Пам’ятник 

учасникам оборони 

Києва 

1941 р. 

Встановлений на території Голосіївського парку та 

відпочинку. Стеля з граніту на стилобаті висотою 5,5 м. 

Автор – архітектор В.Л. Суворов. 

3. Пам’ятник М.Т. 

Рильському 1968 р 
Встановлений перед будинком-музеєм М.Т. Рильського. Пам’ятник 

(вис. 2,7 м) – бронзовий бюст на гранітному постаменті. Скульптор 

А.А. Ковальов. 

 

Головними історико-культурними пам’ятками, які розташовані на 

території Парку та в безпосередній близькості до нього є монастир 

Китаївська Пустинь, монастир Голосіївська Пустинь, Гнилецький монастир 

та споруди Київського укріпленого району. 

Монастир Китаївська Пустинь розташований в Голосіївському лісі в 

місцевості Китаєво. Він діяв у XVIII — на початку XX ст. Відновлений у 

1990-і роки. 

Засвідчена документами історія обителі починається з 1716 р., і вже з 

цього ж століття Китаїв зажив слави київського Афону, ставши місцем 

паломництва. Найвідомішими з китаївських старців (подвижників-ченців) 

були Досифей і Феофіл. 

До кінця XIX ст. остаточно склався архітектурний ансамбль 

монастирського подвір'я, яке мало форму шестикутника. До нього увійшли 
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цегляна Троїцька церква, 45-метрова дзвіниця, трапезна з церквами 

Дванадцяти апостолів і Трьох російських святителів  Петра, Олексія та Іони, 

будинок настоятеля, братський корпус, двоповерховий дім для старих 

священнослужителів, келійні корпуси та цегляна огорожа з економічною 

брамою. З 1898 р. на території господарчого двору діяв лаврський свічний 

завод. До нового корпусу богадільні 1904 р. прибудовано церкву св. 

Серафима Саровського. 

У 1920-і роки храми продовжували діяти, але сама пустинь ченцям вже 

не належала: у келіях розмістилася дитяча колонія, частина споруд 

використовувалася сільськогосподарськими закладами. 1930 р. пустинь було 

ліквідовано, територію та будівлі передано Всесоюзному дослідному 

інституту плодового та ягідного господарства (з 1954 р.  Український НДІ 

садівництва). Дзвіницю розібрали 1932 р., інші споруди сильно постраждали 

під час Другої світової війни. Після війни у пустині розміщувалися 

Республіканський навчально-виробничий комбінат бджільництва і 

Український науково-дослідний інститут захисту рослин. 

Після реставрації на початку 1990-х років Троїцьку церкву як 

парафіяльну було передано УПЦ (1992) разом з відремонтованою трапезною 

з келіями. 1994 р. відродилося монастирське життя. Першим начальником 

відновленого скиту став архімандрит Пафнутій (Россоха, у схимі Феофіл; 

19291996). Після археологічних досліджень 199394 рр. впорядковано 

печери, де освячено храм в ім'я св. Досифея. З 1996 р. обитель має статус 

самостійного монастиря. 

Монастир Голосіївська Пустинь (Свято-Покровський монастир) 

зараз розташований на території ботанічного саду НУБіП (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України). У 1631 році його 

заснував Петро Могила. Наступники Петра Могили теж багато зробили для 

розбудови та прикрашання монастиря, перетворивши його на заміську 

резиденцію. У 1780-х роках архімандритом Варлаамом Ясинським було 

споруджено церкву на ім’я пре подобних Варлаама та Іосафа Індійських, 

1764 року  третю дерев’яну церкву на честь ікони Божої Матері 

«Живоносне Джерело». Голосіївська пустинь підлягала Лаврі до 1786 року, 

коли в єпархії в Україні було введено духовні штати. 

У 1800 році Голосіївський монастир зі штатом монахів було скасовано і 

всі землі разом з господарчими будівлями були приписані знову до Лаври. 

Через віддалене розташування київські митрополити обирали його 

переважно для свого літнього перебування. Особливо любив цю обитель 

митрополит Філарет Раіч-Амфітеатров, який брав участь у будівництві тут 

кам’яної церкви на ім’я Покрова Пресвятої Богородиці. Крім того, 
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митрополит Філарет побудував тут дерев’яні келії, кам’яні дім митрополита, 

кухню і трапезну з глибоким склепінчастим льохом, кам’яну огорожу. 

Цегляна однобанна Покровська церква із західною дзвіницею (18481850рр.) 

і будинок митрополита (1840 р.) були запроектовані єпархіальним 

архітектором П. Спарро у перехідних формах від класицизму до російсько-

візантійського стилю.  

1852 року пустинь названо Свято-Покровською, а її старовинний 

дерев’яний храм св. Іоанна Сочавського перейменовано на церкву Ікони 

Пресвятої Богородиці «Живоносне Джерело». Будівельними роботами у 1860 

 поч. 1870-х роках (надбудова цегляних келій, спорудження з дерева 

келійного та готельного корпусів) керував лаврський ієромонах Євкарпій (в 

миру інженер Наумов). У кінці ХІХ століття замість розібраних дерев’яних 

зводяться двоповерхові цегляні келії за проектом Є. Єрмакова. Він також 

розробив варіанти проекту нового дерев’яного храму на місці старої церкви 

св. Іоанна Сочавського (проект не реалізовано). Найбільш масштабною та 

останньою за часом спорудою ансамблю стала цегляна церква в ім’я 

Живоносного Джерела Пресвятої Богородиці (19101912), вирішена 

архітектором Є. Єрмаковим у вигляді хрещатого п’ятибанного храму з 

пишним пластичним оздобленням у формах московсько-ярославської 

архітектури XVI-XVII століть.  

У радянські часи монастир було закрито (1926), і його територія 

використовувалася для інших цілей, зокрема, у 19201930 роки тут було 

зведено кілька споруд аграрного університету, в тому числі і за рахунок 

руйнації колишніх монастирських. Зрештою, до кінця ХХ сторіччя з 

монастирських будівель «дожив» лише літній будинок митрополитів.  

Після здобуття Україною незалежності, у 1991 частину монастирських 

земель повернули церкві (зараз його територія майже дорівнює 

дореволюційній) і тут був заснований скит Лаври. З 1996 року  окремий, 

Свято-Покровський чоловічий монастир.  

У 1994-1995 роках інститутом «Укрпроектреставрація» було 

розроблено проектні пропозиції щодо регенерації ансамблю і відновлення у 

первісному вигляді церкви Живоносного Джерела Пресвятої Богородиці (арх. 

В. Хромченков, О. Нікітіна). У 19971998 роках АТ «Київпроект» виконало 

проект відновлення комплексу споруд Голосіївської пустині (арх. Г. 

Гречина).  

На сьогодні вже відновлено храм Іоанна Милостивого, відновлюється 

храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», монастирське 

кладовище, келії, огорожа, господарські споруди. При монастирі діє 

заміський скит Різдва Богородиці у Церковщині.  



157 

 

Гнилецький монастир (Пречистенський монастир) виник на межі 

ХІХІІ століть. Розташований він поряд із Обухівським шосе у місцевості що 

раніше називалась Гнилеччина (інші назви Церковщина та Вільний Хутір). 

Батиєва навала 1240 року завдала обителі великої шкоди, але її було 

відновлено. Проте після сплюндрування нападниками чи то хана Адигея 

(1416 рік), чи то хана Менглі-Гірея (1482 рік) вона припинила своє існування, 

а місцевість вкрилася густим лісом. Перша офіційна згадка про неї міститься 

в датованій початком XVI століття грамоті митрополита Київського Йосипа 

II Солтана, якою право тимчасового володіння цією місцевістю, що 

перебувала у власності київського митрополітанського дому, надавалося 

Видубицькому монастиреві. Увесь цей час залишки Богородицької церкви 

поступово розбирали місцеві жителі для господарських потреб. Ділянка 

землі, де ці залишки зберігалися, іменувалася в народі Церковищем, від якого 

і походить більш пізня назва місцевості  Церковщина.  

Після упорядкування в Україні духовних штатів Гнилеччина 

(Церковщина) 1786 року відійшла до казни. Відродження тут обителі 

ознаменувалося спорудженням у 1900-1902 роках за проектом єпархіального 

архітектора Є.Ф. Єрмакова дерев’яного (з наступним обкладенням його 

цеглою) храму в ім`я Різдва Пресвятої Богородиці. Поруч постали невдовзі 

братський корпус, поварня й пекарня. Так розпочав своє життя у Церковщині 

підпорядкований Богоявленському Братському монастирю Різдво-

Богородицький монастир під назвою «Скит Пречистої». Його ченці частково 

розчистили печери й поновили стародавній печерний Феодосіївський храм, 

освячений 21 серпня 1905 року. А 17 липня 1907 року відбулося закладення 

біля печер ще одного храму в ім’я св. Миколая з бічними вівтарями на честь 

святих Антонія Печерського й Серафима Саровського.  

Радянська влада існування скиту припинила десь після 1928 року. А до 

цього часу він «успішно» співіснував із влаштованою тут 1922 року колонією 

для малолітніх злочинців. За німецької окупації Києва обитель знову стала 

діючою, але так продовжувалося лише до кінця 1940-х років, коли у її 

приміщеннях розмістили спочатку лікарню, а з 1969 року  санаторій МВС 

УРСР «Вільний хутір», який функціонує тут і сьогодні.  

Богослужіння у печерному Феодосіївському храмі відновилися 27 

серпня 1999 року, в день вшанування пам’яті преподобного Феодосія. Його 

почали здійснювати по недільних і святкових днях ченці сусідньої 

Голосіївської пустині, під церковним опікунством якої і перебуває нині 

колишня обитель. З метою заснування у Церковщині власного скиту вони 

домоглися 2001 року отримання у своє розпорядження незавершену на 

початку XX століття будівлю Миколаївської церкви.  
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Київський укріплений район (КиУР) будувався протягом 19291935 

років. Він охоплював Київ напівколом, спираючись флангами на р. Дніпро. 

Його перша смуга проходила на півночі і заході від сіл Бірки і Демидів 

уздовж правого берега р. Ірпінь (природного протитанкового рубежу) до села 

Білогородка, потім повертала на південний схід до сіл Тарасівка, Юрівка, 

Кременище, Мриги. На півдні частина дотів була вписана в залишки 

стародавнього «Змієвого валу».  

КиУР поділявся на 14 батальйонних районів з різною кількістю 

оборонних споруд. Загальна протяжність переднього краю Київського 

укріпрайону склала 85 кілометрів, глибина оборонної смуги  до 5 км. Всього 

було побудовано 217 довготривалих вогневих (огневых) точок (дотів). 

Вогневі точки об'єднувалися в опорні пункти по 615 дотів. 

Головним чином, будувалися кулеметні доти на 14 амбразури. Для 

підсилення оборони, через 45 кулеметних доти, зводилися довготривалі 

артилерійські споруди  напівкапоніри на дві гармати, які будувалися для 

фланкування великих заплавних ділянок річок, або стаціонарні артилерійські 

позиції типу ТАУТ. Крім того, були побудовані командні пункти (на деяких 

встановлювалися 12 броне ковпаки з товщиною броні до 200мм), 

майданчики для встановлення кулеметів, укриття для людей і боєприпасів.  

У межах Парку та поряд із ним розташована Південна ділянка КиУР, 

зокрема доти між селами Мриги та Лісники. 

Заходи з відновлення історико-культурної спадщини. 

Безпосередньо на території, наданій в постійне користування Парку, 

розміщено кілька археологічних пам’яток (Китаївське городище, окремі 

ділянки нововиявлених стародавніх поселень в урочищі «Лісники»), 

фрагмент Київського укріпрайону, а також історичні пам’ятки часів ІІ 

світової війни в урочищі «Лісники» та Голосіївському лісі. 

Серед заходів, покликаних зберігати історико-культурні зазначені 

історико-культурні об’єкти, на перших етапах слід виокремити наступні: 

- сприяння подальшим археологічним дослідженням на території 

урочища «Лісники» та виявлення нових археологічних пам’яток на території 

Парку (за умови погодження ділянок досліджень науково-дослідним відділом 

парку); 

- розчистка від піщаних завалів та сміття дотів Південної ділянки 

КиУРу в урочищі «Лісники», встановлення загального інформаційного 

стенду біля меморіального комплексу (схема розташування дотів ділянки), 

розробка пізнавального маршруту на дану тематику із відповідним 

облаштуванням та інформаційним забезпеченням (стенди, щити, буклет, 

путівник та ін.); 
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- встановлення інформаційного знаку біля Китаївського городища з 

боку Свято-Троїцького монастиря та каскаду ставків (при сходах, що ведуть 

до печер); 

- встановлення інформаційних знаків біля залишків окопів часів ІІ 

світової війни; 

- поповнення інформаційної бази щодо історико-культурних пам’яток 

та інших об’єктів, збір музейних експонатів, освітньо-виховна робота в 

даному напрямку. 

3.9.2.Система закладів культури та перспективи їх розвитку 

У межах Парку та на прилеглих територіях присутні наступні заклади 

культури: Голосіївський парк культури і відпочинку імені Максима 

Рильського; Національний комплекс «Експоцентр України» (у минулому 

ВДНГ); Національний музей народної архітектури та побуту України (у 

Пирогово). Крім того, слід згадати музеї при Головній астрономічній 

обсерваторії НАНУ та Інституті бджільництва ім. П.І. Прокоповича 

НАГАНУ. 

Голосіївський парк культури і відпочинку імені Максима Рильського 

розташований у південній частині міста Києва, у Голосіївському районі, у 

місцевості Голосів, вздовж проспекту 40-річчя Жовтня. 

Закладений у 1957 році у північній частині Голосіївського лісу. 

Оголошений пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105, 

перезатверджений постановою колегії Держкомприроди УРСР від 30.08.90 р. 

№ 18. Площа  140,9 га. 

Парк має елементи паркового та ландшафтного дизайну, алеї із 

ліхтарями, мережу доріжок, лави; тут розміщені містечко атракціонів, дитячі 

майданчики, колишні танцмайданчик та літній кінотеатр, а також кілька 

кафе. 

Голосіївський парк імені Максима Рильського як культурний заклад є 

перспективним у співпраці з адміністрацією Парку у наступних напрямках: 

-проведення спільних фестивалів та інших масових заходів; 

-проведення пізнавальних та еколого-освітніх екскурсій; 

-розповсюдження інформації щодо еколого-освітньої діяльності Парку; 

-проведення науково-технічних рад, конференцій, семінарів. 

 

Національний музей народної архітектури та побуту 

(http://pirogovo.com.ua/ua) 

Музей являє собою експозицію під відкритим небом етнографічних 

районів країни. Був заснований у 1969 році. За час існування музею на його 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1957
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pirogovo.com.ua/ua
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території сконцентровано більше двох сотень різних будівель, які 

символізують свої регіони й історичні періоди країни. 

Музей народної архітектури та побуту є перспективним у співпраці з 

адміністрацією Парку у напрямках: 

-проведення спільних фестивалів, народних свят та інших масових 

заходів; 

-проведення спільних екскурсій, що включають еколого-просвітні та 

культурні компоненти; 

-розповсюдження інформації щодо еколого-освітньої діяльності Парку. 

 

Національний комплекс «Експоцентр України» 

(http://www.expocenter.com.ua) – організатор міжнародних та національних 

виставок і ярмарків, потужний демонстраційний центр досягнень України в 

економічній, науковій, виробничій, гуманітарній та інших галузях. 

Виставковий центр діє з 1958 року. Він є членом Світової Асоціації 

Виставкової Індустрії (UFI), Виставкової федерації України (ВФУ), а також 

входить до складу Російського Союзу виставок і ярмарків (Росія).  

Щороку на виставкових площах Експоцентру України проводиться 

близько 80 виставкових заходів, з яких половина – міжнародні та національні 

спеціалізовані виставки, решта – виставково-конгресні, ділові, корпоративні, 

спортивні, святкові заходи. У виставках щорічно беруть участь експоненти з 

20 країн світу. 

Національний комплекс «Експоцентр України» є перспективним у 

співпраці з адміністрацією Парку у наступних напрямках: 

- проведення природоохоронних та екологічних виставок; 

- розповсюдження інформації щодо еколого-освітньої діяльності 

Парку; 

- бази налагодження контактів та залучення партнерів. 

 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

(http://www.mao.kiev.ua) 

Головну астрономічну обсерваторію (ГАО) НАН України засновано 

17липня 1944 р. з ініціативи відомого вченого, астронома й геофізика, 

Олександра Яковича Орлова (1880 - 1954). Розташована в Голосіївському 

лісі.  

ГАО проводить наукові дослідження за такими напрямами: позиційна 

астрономія та космічна геодинаміка; фізика Сонця й тіл Сонячної системи; 

фізика й еволюція зір і галактик; фізика космічної плазми; астрономічне та 

космічне приладобудування. Обсерваторія займає провідне місце в Україні з 

http://www.expocenter.com.ua/
http://www.mao.kiev.ua/
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багатьох напрямів астрономії та астрофізики, а саме: дослідження обертання 

Землі й побудова координатних систем у космічному просторі, фізика 

фотосфери Сонця й тіл Сонячної системи, формування й еволюція зір і 

галактик та ін. 

На території ГАО працює Музей історії ГАО НАН України, створений 

у 2004 р. до 60-річчя ГАО. У музеї висвітлено сторінки заснування і розвитку 

Обсерваторії, зберігаються перші телескопи. Крім того, ГАО проводить 

науково-популярні лекції для всіх бажаючих та влаштовує спостереження за 

небесними тілами. 

ГАО є перспективним у співпраці з адміністрацією Парку у напрямках: 

- проведення спільних комплексних  природничих екскурсій та заходів; 

- розповсюдження інформації щодо еколого-освітньої діяльності Парку. 

 

Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича, НААН України 

(http://www.prokopovych.org.ua) 

Інститут здійснює науково-методичне керівництво і координацію 

наукових досліджень, що проводяться організаціями, установами та 

навчальними закладами, господарствами різних форм власності при 

вирішенні ними науково-технічних проблем та завдань галузі. 

На базі Інституту діє Спілка пасічників та Асоціація апітерапевтів 

України, Національна асоціація пасічників України «Укрбджолопром», фонд 

Петра Прокоповича. Створено музей бджільництва, де представлено 

історичні етапи розвитку бджільництва та сучасні технології. Працює 

наукова бібліотека інституту, яка містить ряд рідкісних видань з історії 

бджільництва, технології бджоловедення, переробки продуктів 

бджільництва. 

Музей бджільництва є перспективним у співпраці з адміністрацією 

Парку у напрямках: 

-проведення спільних фестивалів, інших подібних масових 

пізнавальних заходів; 

-проведення спільних комплексних екскурсій, що включають 

компоненти дбайливого ставлення до здоров’я та еколого-освітні  

компоненти ; 

-розповсюдження інформації щодо еколого-освітньої діяльності Парку. 

 

http://www.prokopovych.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Глава ІІ. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП «Голосіївський» 

Розділ 4. Функціональне зонування території 

 

У відповідності до статті 20 Закону «Про природно-заповідний фонд 

України» з метою ефективної реалізації основних завдань-функцій, а саме: 

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів; 

створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 

заповідних природних комплексів та об'єктів; проведення наукових 

досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного 

використання, розробки наукових рекомендацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища та ефективного використання 

природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної роботи 

здійснюється функціональне зонування території національного природного 

парку. 

Згідно із статтею 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», на території національних природних парків встановлюється 

диференційований режим і передбачається створення чотирьох 

функціональних зон: заповідної, регульованої рекреації, стаціонарної 

рекреації та господарської. 

Заповідна зона створюється з метою довгострокового зберігання 

екосистем в режимі якнайменшого втручання у природні процеси. Вона 

повинна включати найбільш цінні та найменш трансформовані екосистеми, 

що мають наукове та природоохоронне значення. Режим зони відповідає 

вимогам, встановленим для природних заповідників. 

Тут можуть визначатися ділянки для виконання відновлювальних робіт 

на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також 

здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок 

антропогенного впливу. 

До заповідної зони НПП включаються існуючі об’єкти і території ПЗФ, 

а також ділянки із найменш порушеними екосистемами, найбільшим 

різноманіттям видів та природних комплексів, наявністю видів з Червоної 

книги України, рідкісними або еталонними ландшафтами.  

Зона регульованої рекреації включає природні території, що мають 

рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне та науково-пізнавальне 

значення. Ця зона також створюється для виконання функцій буфера між 

іншими зонами. У її межах проводиться короткостроковий відпочинок, 

здійснюється екскурссійно-пізнавальна рекреаційно-туристська діяльність, 

прокладаються туристичні маршрути та екологічні стежки, влаштовуються 
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оглядові майданчики. Туристичні стоянки та розкладання багаття можуть 

здійснюватись тільки у спеціально відведених місцях з відповідними 

аншлагами.  

Зона стаціонарної рекреації призначається для довгострокового та 

масового відпочинку.  

Вона повинна характеризуватись: транспортною та пішохідною 

доступністю; наявністю рекреаційно-туристської інфраструктури 

(лікувально-оздоровчих закладів, закладів відпочинку, будівель 

торговельного та культурного призначення тощо); віддаленістю від особливо 

цінних екосистем. Тут також можуть знаходитись об’єкти історико-

культурної спадщини, населені пункти та об’єкти будівництва, передбачені 

на перспективу.  

Господарська зона створюється, насамперед, для забезпечення потреб 

ПП, а також з метою сталого природокористування з якомога найменшим 

впливом на оточуючі природні екосистеми та процеси. До господарської 

зони відносяться землі, які знаходяться в охоронних зонах суворого режиму 

джерел водопостачання, газопроводів, компресорних і газорозподільних 

станцій, прогони тварин, лінії електропередач, нафто - 

продуктопроводи,тощо. До господарської зони також можуть включатись 

землі інших землекористувачів. 

Функціональне зонування Парку проводилося на основі польових 

обстежень, картографічних матеріалів, інформації, що містить дані про:  

1) Об’єкти і території ПЗФ (карта). 

2) Землекористування та категорії земель за лісовпорядним 

класифікатором (карта). 

3) Ландшафтна структура території досліджень (карта): 

- виявлення та територіальна локалізація найбільш цінних ландшафтів 

(з наукової та рекреаційної точки зору); 

- визначення ділянок з найбільшою ландшафтною різноманітністю. 

4) Рослинність (карти, таксаційні описи, польові дослідження, 

літературні джерела, матеріали, надані співробітниками парку): 

- типи лісу; 

- домінуючі породи; 

- визначення ділянок з наявністю й найбільшою концентрацією 

рідкісних і еталонних видів; 

- локалізація угруповань, занесених до Зеленої книги України; 

- виявлення ділянок, що характеризуються найбільшим різноманіттям 

типів рослинності; 

- інформація про знаходження цінних лікарських рослин. 
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5) Тваринний світ (карти, літературні джерела, матеріали, надані 

співробітниками парку): 

- визначення ділянок з найбільшою різноманітністю фауни; 

- ареали мешкання рідкісних видів тварин. 

6) Розміщення історико-культурних об’єктів та об’єктів 

рекреаційно-туристичної інфраструктури (обов‘язково врахувати об’єкти, 

розміщені на прилеглих до парку територіях), а також ділянок, зручних для 

розміщення вказаних вище об’єктів (із врахуванням цінності екосистем).  

Накладання шарів цієї інформації на картографічну основу дають змогу 

виявити розміщення функціональних зон, на основі чого визначаються 

обсяги,напрямки і територіальний розподіл робіт, необхідних для 

додержання режиму території та виконання завдань Парку. 

Функціональне зонування Парку погоджено з усіма 

землекористувачами, що входять до складу Парку. 

4.1. Обґрунтування системи функціонального зонування 

При проведенні функціонального зонування Парку певні проблеми 

виникли з локалізацією рідкісних видів тварин з причини недостатньої їх 

вивченості. Також деякі питання з’явились при аналізі землекористування 

(розбіжна інформація про характер та використання деяких земель, будівель 

тощо).  

Заповідна зона (понад 19 % території). До неї включено чотири 

ділянки. Дві з них знаходяться у Північній частині Парку і дві – у Південній. 

Основним заповідним ядром Парку є заказник загальнодержавного 

значення “Лісники” (Південна частина парку). Територія характеризується 

найбільшим у межах Парку різноманіттям видів рослин і тварин, а також – 

ландшафтів (в основному таких, що зазнали незначних змін). Велику наукову 

та природоохоронну цінність становлять водно-болотні угіддя навколо озера 

Шапарня та заплава річки Віта. Частина заказника не увійшла до складу 

заповідної зони, а саме квартали поблизу Столичного шосе та асфальтної 

автодороги Конча-Заспа – Мриги, а також ті, що традиційно відвідуються 

населенням, територія навколо меморіального комплексу загиблим під час 

оборони та визволення Києва (ІІ світова війна).  

Отже, у межах Південної частини Парку до заповідної зони включено 

дві ділянки: 

- квартали 2, 7, 8, 11–13 (повністю); виділ 18 кв.14; кв. 17 (повністю); 

виділи 1, 3-7, 10-13, 18-23, 28, 40 (частково), 42 - 44 кв. 18; кв. 23 (повністю); 

виділи 1 – 4, 5 (частково), 12-14, 16-18 кв. 24; виділи 1-5, 6 (частково) кв. 28. 

Тут збереглись на значній площі угруповання змішаних дубових лісів 

ведмежецибулевих, занесених до Зеленої книги України. Це рідкісні для 
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території України лісові угруповання, в деревостані яких переважає дуб 

звичайний, значну домішку становить граб та ясен. У трав’яному покриві цих 

угруповань домінує європейський неморальний вид – цибуля ведмежа, 

занесена в Україні до Червоної книги. У цій же частині в заплаві відоме в 

парку місцезростання зозулинця болотного (Червона книга України). На цих 

ділянках виявлено найбільшу в межах парку кількість видів тварин, що 

охороняються міжнародними Конвенціями, занесені до Червоної книги 

України, Європейського червоного списку, а також регіонального червоного 

списку (бугай, деркач, вальдшнеп, чеглик, підорлик великий, горностай, 

борсук, видра річкова, бобер та ін.). 

- на більш підвищених ділянках, у виділах 8-13, 20 (частково), 21 - 23, 

29 (частково), 30, 31, 38 (частково), 40, 41 кварталу 21; кварталах 25, 29 

(повністю) відмічено місцезростання цілої низки рідкісних видів, які 

охороняються на різних рівнях: на міжнародному – козельці українські 

(Європейський Червоний список), сон чорніючий, ковила дніпровська, вовчі 

ягоди пахучі (Червона книга України), сон широколистий,півники сибірські, 

змієголовник Рюйша (3-є видання Червоної книги України), суховершки 

великоквіткові, ялівець звичайний, гвоздика несправжньорозчепірена, вишня 

степова, перстач білий (види, що охороняються в м. Києві – регіонально 

рідкісні). Для вивчення популяцій рідкісних видів саме в цій частині 

закладені моніторингові площадки для вивчення вовчих ягід пахучих (2 

площадки), кв. 25; сон широколистий (1 площадка), кв.29; сон чорніючий (2 

площадки ), кв. 29. Крім того, закладені 4 моніторингові майданчики для 

екологічних досліджень Інститутом ботаніки по 0,25 га кожна в кв.12, 17, 29. 

У Північній частині Парку до заповідної зони включено: 

- найбільш віддалені від міської забудови ділянки Голосіївського лісу у 

верхів’ях Китаївського яру - виділи 1 (частково), 2, 3 кварталу14; виділ 1 

(частково) кварталу 15; виділи 9 (частково), 10, 11 кварталу 16; виділи 1, 10, 

11 (частково) кварталу17; виділи 1 (частково), 2 - 8, 9 (частково), 10 - 16 

кварталу 23; виділи 1, 2, 3, 4 (частково), 5 (частково), 9, 10 (частково) 

кварталу 24. Це верхня частина одного із відрогів Китаївського яру, що 

прилягає до території музею народної архітектури і побуту. На схилах у 

верхів’ї яру знаходяться досить великі популяції підсніжника білосніжного 

(Червона книга України), виду, який майже зник з природних екосистем 

парку. Тут він частково відновлений і добре поширюється по схилу. Це його 

природні умови, можливо збереглись і природні локуси цього виду. Крім 

того, більшість рідкісних видів тварин, що мешкають у Північній частині 

Парку, виявлено саме у кварталах 23 та 24 (мідянка, кібчик, борсук та ін.) З 
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метою збереження та постійних моніторингових досліджень необхідно 

охороняти все верхів’я яру.  

- урочище Теремки - надзвичайно цінний лісовий масив. Збережені 

дубові та дубово-грабові ліси із значною участю черешні, а місцями липи, 

зберігають цілу низку рідкісних видів і угруповань. До заповідної зони 

включено південно-західну, найвіддаленішу від житлових масивів частину 

(виділи 15, 17 кварталу 3), де виявлено великі за кількістю екземплярів 

популяції таких видів із Червоної книги України, як лілія лісова та зозулині 

сльози яйцевидні.  

Приграничне у багатьох місцях розташування заповідної зони парку 

ускладнює додержання відповідного цій зоні режиму.  

До заповідної зони не були віднесені чотири відокремлені ділянки, що 

належать до заказника місцевого значення “Дачне”. Основні причини: 

розміщення в межах території парку лише частини заказника (4,5 з 6 га); 

відсутність єдності розташування (відокремленість - площа найбільшої з 

чотирьох ділянок складає лише 1,1 га), що значно ускладнює утримання 

заповідного режиму; відносно незначний ранг цінності заказника (місцевого 

значення) та широке розповсюдження основного об’єкту охорони заказника – 

конвалії травневої – на інших ділянках в межах Південної частини Парку. 

Найбільшу площу в межах Парку займає зона регульованої рекреації - 

близько 54% території. Ця зона займає більшу частину Голосіївського лісу, 

майже всю територію урочищ Теремки, Бичок та досить значні площі у 

Південній частині Парку. До зони регульованої рекреації віднесено ділянки, 

що одночасно виконують природоохоронні та рекреаційні функції, а також - 

роль буферу між іншими функціональними зонами. У її межах знаходяться 

найбільш зручні місця для короткочасного відпочинку та прогулянок, 

облаштування оглядових майданчиків, об’єднаних мережею туристичних 

маршрутів та екологічних стежок. При цьому в даній зоні розміщені 

природні екосистеми, які при додаткових дослідженнях у майбутньому 

можуть бути віднесені до заповідної зони парку або до інших зон.  

До зони стаціонарної рекреації (близько 3%) потрапляють місця, 

облаштовані для масового або довгострокового відпочинку та лікування: 

Ця зона в парку повинна обмежуватись ділянками, які переважно вже 

освоєні під забудову і не межують із природними комплексами, цінними у 

науковому та природоохоронному відношенні. Також до зони стаціонарної 

рекреації рекомендовано віднести окремі ділянки, де спостерігається масовий 

наплив відвідувачів. Такий крок може спрямувати потоки рекреантів, 

зменшить площу їх впливу та посприяє більш організованому відпочинку 

населення у спеціально облаштованих для цього місцях із відповідною 
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інфраструктурою. Використання ділянок зони стаціонарної рекреації 

землекористувачами може здійснюватись лише в рамках їх установчих 

документів. 

До зони стаціонарної рекреації у Північній частині Парку віднесено 

земельні ділянки: 

- виділи 1 – 5, 8 – 13, 16, 21 – 30, 37 – 46, 50 – 62, 64, 65; 73 - 76, 78 – 85, 

95–102, 112, 114 – 117 – землекористувач КП УЗН Голосіївського району. 

Ділянка включає території, прилеглі до Голосіївського проспекту із 

розвиненою рекреаційної інфраструктурою (кафе, атракціони, спортивні 

майданчики, прокат човнів та ін.) разом із ставками, крім ставка у виділі 63 із 

найбільш різноманітною водною рослинністю; 

- вид. 119, 120 парку ім. М.Т. Рильського – землекористувач КП УЗН 

Голосіївського району. Передбачається розміщення кафе на ділянці, яка 

використовувалася під магазин та кафе; 

- вид. 12, 14 кв. 1 – землекористувач Адміністрація Парку. Ділянки, на 

яких розташовані спортивний та дитячий майданчики; 

- вид. 16 (частково) та 17 (частково) кв. 1 – ділянки із розрідженою 

рослинністю та ущільненим ґрунтом (місця розгалуження стежок) вздовж 

вул. Блакитного, зручні для рекреаційного упорядкування та встановлення 

тимчасових пунктів обслуговування відвідувачів; 

- вид. 2, 8, 27 кв.1 - землекористувач Адміністрація Парку. Ділянка із 

кількома невеликими галявинами, одна з яких зайнята дитячим та 

спортивним майданчиком (ділянка по вул. Рильського, передбачається 

покращення спортмайданчику); 

- вид. 3 (частково), 5, 6 (частково), 7, 13, 16 кв 6; виділи 15 (частково), 

16, 17 (частково) кв 7 – база Національного університету фізичного 

виховання і спорту; 

- вид. 14, 15 кв. 5; вид. 1, 2, 6, 9 (частково), 10, 12, 15 кв. 6, вид. 24 кв. 7 

- землекористувач Адміністрація Парку. Ділянка розташована поряд із 

озером та житловим масивом, спостерігається масове відвідування 

населенням та використання території для спортивних змагань, наявні 

рекреаційні галявини, водойма та інші фактори сприяють облаштуванню 

ділянки для організованого відпочинку населення, спортивних ігор та 

змагань, оглядового майданчику; 

- вид. 5, 7, 8, 9, 10 (частково), 14, 31, 32 кв. 7 - землекористувач 

Адміністрація Парку (каскад Дідорівських озер). Ділянка пропонується для 

зони відпочинку, організації аматорського рибальства. Фактори розміщення: 

каскад ставків, галявини, що масово використовуються населенням в 

рекреаційних цілях і потребують упорядкування; 
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- вид. 4, 6, 14 кв. 17; вид. 7 (частково), 10, 24 кв. 18– землекористувач 

Адміністрація Парку. Ділянка біля Китаївських ставків поблизу Свято-

Троїцького монастиря (Китаївська пустинь), передбачається створення 

елементів інфраструктури для рекреантів і туристів (рекреаційний 

благоустрій, пункт прокату туристичного спорядження, велосипедів, санок, 

лиж тощо); 

- вид. 9 (частково) кв. 18 – землекористувач Адміністрація Парку. 

Ділянка із асфальтним покриттям, що може бути використана для 

встановлення рекреаційного пункту; 

- вид. 12, 24 та 22 - 23 кв. 26 – ділянки поруч із вул. Академіка 

Заболотного, землекористувач Адміністрація Парку, зручне місце для 

розміщення пунктів реалізації продукції парку, а також організації 

фестивалів та виставок продукції народних промислів; 

- вид. 6 (частково), 8, 9 кв. 27 (поворот на лікарню Феофанія) – 

землекористувач Адміністрація Парку, земельна ділянка знаходиться 

неподалік від Музею народної архітектури та побуту України (Пирогово), 

передбачається розміщення закладу продажу сувенірів та продукції Парку 

«Голосіївський»; на галявинах та ділянках із розрідженим деревостаном 

передбачається розміщення адміністративно-господарського комплексу із 

адміністративним будинком, візит-центром, музеєм з природоохоронною 

тематикою; 

- вид. 4 (частково), кв. 28 – земельна ділянка знаходиться поряд з 

Музеєм народної архітектури та побуту України (Пирогово), 

землекористувач Адміністрація Парку. Передбачається облаштування місця 

відпочинку громадян, надання у прокат туристичного спорядження, 

велосипедів, санок, лиж тощо, реалізації сувенірів, путівників-довідників 

іншої друкованої продукції Парку; 

- вид. 54 кв. 29 – землекористувач КП ЛПГ  «Конча-Заспа» (урочище 

Бичок). Існуючий заклад харчування; 

- вид. 59 кв. 29 – землекористувач КП ЛПГ «Конча-Заспа» (урочище 

Бичок). Існуючий заклад харчування. 

У Південній частині парку до зони стаціонарної рекреації віднесено: 

- вид. 8 кв. 5 – ділянка із кількома галявинами, пропонується 

облашування місця для проведення туристичних та екологічних тренінгів; 

- вид. 2, 4-6 кв. 43. (зона відпочинку «Незабудка»). Пропонується 

дооблаштувати існуючу зону відпочинку, створити додаткові умови для 

організації спортивних змагань та інших короткочасних масових заходів; 
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- вид. 1, 8 кв. 43 та вид. 1 кв. 16. Передбачається спорудження 

спортивних та дитячих майданчиків, встановлення пункту прокату 

туристичного та спортивного спорядження; 

- вид. 9, 13, 14, 16 кв. 14. Ділянка із сухостоєм та невеликими 

рекреаційними галявинами. Передбачається облаштування візит-центру 

південної частини Парку (Лісниківського ПНДВ), місця ознайомлення із 

туристичною схемою території, продажу сувенірів та продукції Парку, 

вихідного пункту для системи екомаршрутів та ін.; 

- вид. 6 кв. 19 – ділянка із розрідженою рослинністю, пропонується 

облаштувати місце для наметового табору, значні будівельні роботи не 

рекомендуються; 

- вид. 23, 38 (частково), 39 кв. 18; вид. 6, 7, 8, 15 кв. 24. (поблизу оз. 

Шапарня) – ділянка прилягає до озера із східного боку, значно віддалена від 

об’єктів масового відвідування людей. Під’їзд до ділянки у задовільному 

стані, наявний бетонний фундамент. Пропонується облаштування оглядового 

майданчика з елементами рекреаційної інфраструктури. З огляду на близьке 

розташування заповідної зони, не рекомендуються дозвіл масового 

відвідування та значні будівельні роботи; 

- вид. 37 кв 21 - на цій ділянці розміщений меморіал воїнам, що 

загинули під час боїв за Київ у ІІ світовій війні, тому необхідним є 

облаштування місця зустрічей ветеранів та інших урочистостей; 

- вид. 18 кв. 28 – пропонується встановлення рекреаційно-

інформаційного пункту та облаштування місця перепочинку; 

- вид. 4, 6 кв. 35. (Старообухівська траса). Пропонується створення 

додаткових умов для відпочинку з автостоянкою; 

- вид. 5 (частково) кв. 20 та вид. 3, 10, 13 кв. 22 - землекористувач КП 

ЛПГ «Конча-Заспа». Ділянки, розташовані неподалік від житлових будинків 

Конча-Заспи та зупинки громадського транспорту. Пропонуються для 

встановлення рекреаційно-інформаційних пунктів поблизу шосе, пунктів 

прокату лиж; облаштування місць розведення вогнищ на кількох з ділянок, 

що нині використовуються для стихійних пікніків. 

- вид. 13, 15, 16 кв. 26 - землекористувач КП ЛПГ «Конча-Заспа». 

Ділянки поблизу автодороги із переважанням напіввідкритих просторів, 

зручні для облаштування рекреаційних пунктів із використанням лісових 

меблів. У виділах 13 та 15 на розріджених ділянках трапляються вікові 

дерева (до 170 років), які забороняється пошкоджувати й рекомендується 

використовувати як об’єкти показу в еколого-виховних цілях. 

- вид. 1 (частково) кв. 27 та вид. 1 (частково) кв. 31 – землекористувач 

КП ЛПГ «Конча-Заспа». Дві ділянки площею близько 1 га кожна, 
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розташовані поблизу с. Лісники на Дніпропетровській трасі. Зручні для 

розміщення торгових точок продажу сувенірів, виробів народних майстрів та 

пересувних (тимчасових) закладів харчування. 

- вид. 37 кв. 34; вид. 8 (частково), 9 кв. 38, а також вид. 3 (частково), 4, 

22 (частково) кв. 50; вид. 1 (частково), 2, 9 (частково) кв. 54 - 

землекористувач КП ЛПГ «Конча-Заспа». Дві ділянки, що прилягають до 

перехрестя асфальтних доріг (Столичне шосе та під’їзні дороги), частково 

зайняті напіввідкритими просторами із розрідженим деревостаном і можуть 

бути використані для встановлення рекреаційних пунктів із невеликими 

закладами харчування та точками реалізації сувенірної продукції. 

Трапляються дерева віком понад 100 років, які рекомендується 

використовувати у еколого-виховних цілях. У кварталі 38 поблизу ділянки 

знаходяться місця, пов’язані із історичними подіями Другої світової війни 

(окопи, протитанкові рови та ін.). 

- вид. 2 (частково), 3, 9 кв. 42 - землекористувач КП ЛПГ «Конча-

Заспа». Територія поблизу закладу харчування (ресторан) та зупинки 

автотранспорту із окремими ділянками із розрідженим деревостаном поблизу 

шосе. 

- вид. 3, 14, 21, 26, 29 кв. 73 - землекористувач КП ЛПГ «Конча-Заспа»  

Ділянка, що розташована неподалік від в’їзду у м. Київ. Її частину займають 

простори із розрідженим деревостаном та галявинами. Передбачається 

встановлення точок для продажу виробів народних майстрів та невеликих 

закладів харчування (в т. ч. пересувних). Навколо можливе розташування 

зони відпочинку із використанням лісових меблів та мінімальним 

ландшафтним дизайном. На окремих ділянках трапляються дерева віком до 

100 років, які забороняється пошкоджувати. 

- вид. 12, 13, 15 кв. 81– землекористувач КП ЛПГ «Конча-Заспа». 

Існуюче кафе «Струмок». 

Господарська зона (майже 24%). До неї включені господарські об’єкти 

сільськогосподарського, промислового (головним чином, транспортного), 

комунально-побутового, адміністративного, господарського, наукового 

спрямування. 

У Північній частині Парку це, головним чином, порушені та 

трансформовані ділянки: 

- частково виділи 1, 21, 42, 50, 54, 55, 73, 103 кварталу 1 (парк ім. М. 

Рильського) – у зв’язку із розширенням Голосіївського проспекту, віднесено 

до господарської зони смугу вздовж проспекту завширшки 10 м. 

- смуги, по яких проходить колектор (квартали 4,5,6,7, 9, 11, 12), 

теплотраси, лінії електропередач, водопровід (лінійні об’єкти); 
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- вид. 17, 105 кв. 1,вид. 18 кв.7, вид.9 кв. 9 (землекористувач ВАТ «АК 

Київводоканал») – свердловини та допоміжні споруди Київводоканалу; 

- вид. 105 (КП УЗН) - ГРП; 

- вид. 77, кв. 1 (КП УЗН) очисні споруди; 

- вид. 66, 88-91 кв. 1 - адміністрація парку ім. М.Т. Рильського, КП УЗН 

(контори та підсобні приміщення, сади, розсадники, тепличний комплекс); 

- вид. 9 (частково) кв. 9; вид. 18 (частково) кв. 7 – споруди 

Київводоканалу; 

- вид.1 кв. 26 – (Парк) - розсадники; 

- вид. 1, 2, 3, 6, 7, 9, та 14 (всі частково) кварталу 6 – ділянка із 

асфальтним під’їздом до лижної бази Інституту фізкультури, місце 

розміщення адмінбудівлі Голосіївського природоохоронного науково-

дослідного відділення (ПНДВ); 

- вид. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 кв. 29 (ділянки, що прилягають до приватного 

сектору в урочищі Бичок). 

У Південній частині до господарської зони віднесено земельні ділянки: 

- вид. 20 та вид.12 (частково) кв. 14. Територія з під’їздом та 

потенційним невеликим будмайданчиком (існує фундамент). Передбачається 

розміщення адміністративної будівлі Лісниківського природоохоронного 

науково-дослідного відділення; 

- смуги проходження газопроводу шириною 60 м через квартал 3 та по 

квартальних просіках між 3 та 43, 3 та 5 кварталами, а також на півночі 2 

кварталу; 

- ліній електропередач, зв’язку, які проходять по:кварталах 3, 5, 9, 14; 

просіках між кварталами 19/20, 21/22, 25/26, 29/30, 33/34, 37/38, 40/41, 44/45, 

48/49, 52/53, 55/56, 59/60, 63/64, 67/68, 71/72, 75/76, 79/80 смугою шириною 

10 м, 

- під’їзди до військової частини (кв. 50/54) та запланованого закладу 

освіти (кв. 34/38); 

- адміністрація КП ЛПГ «Конча-Заспа», вид. 24 кв. 14; 

- частина Дачного лісництва КП ЛПГ «Конча-Заспа», що є найбільшою 

ділянкою господарської зони (квартали 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 

58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79); 

- виділ 24 кв 34 – ділянка, що передбачена для розміщення пожежної 

техніки. 

4.2. Визначення площ та меж функціональних зон НПП 

Заповідна зона займає площу 867,06 га або 19,16%, з них майже 99 % - 

землі, що надані адміністрації Парку. 
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Зона регульованої рекреації займає площу 2434,8 га або майже 54 %, з 

них 53,12 % - земельні ділянки, що належать КП ЛПГ «Конча-Заспа» і 39,4 % 

- землі, що надані адміністрації Парку. 

Зона стаціонарної рекреації займає площу 138,17 га або близько 3 %, з 

них найбільша частка – більше 43 % - припадає на земельні ділянки, що 

належать КП УЗН Голосіївського району м. Києва. 

Господарська зона займає площу 1085,49 га або близько 24 %, з них       

98,2 % - земельні ділянки, що належать КП ЛПГ «Конча-Заспа» і 1,0 % - 

землі, що надані адміністрації Парку. 

Дані про розподіл території Парку на функціональні зони наведені у 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Розподіл території НПП «Голосіївський» на функціональні 

зони 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Назва землекористувачів, 

що входять до складу НПП 

Територія НПП «Голосіївський» 
 

Загальна 

площа 

в т.ч. площа за функціональними зонами 

заповідна 
Рекреації 

Господарська 
регульованої стаціонарної 

га % га % га % га % га % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Адміністрація НПП 1888,18 100 858,04 45,44 959,24 50,80 59,6 3,16 11,3 0,6 

2 КП УЗН Голосіївського р-ну 134,74 100   85,85 63,72 41,19 30,57 7,70 5,71 

3 КП ЛПГ «Конча-Заспа» 2397,32 100 - - 1293,4

5 

 

53,95 37,38 1,56 
1066,49 

 

44,49 

4 Інститут зоології НАН України 90,28 100 9,02 9,99 81,26 90,01 - - - - 

5 Національний університет Б і П 15,0 100 - - 15,0 100 - - - - 
  

          

 Р а з о м  по  Н П П: 4525,52 100 867,06 19,16 

 

 

2434,8 

 

 

53,81 138,17 

 

3,05 1085,49 

 

 

23,98 

 

4.3. Режим використання, охорони та відтворення природних 

ресурсів у межах функціональних зон 

Для забезпечення збереження природних комплексів і об’єктів 

необхідним є встановлення відповідного режиму територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, який являє собою сукупність науково 

обґрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий 

статус, призначення цих територій та об'єктів, характер допустимої 

діяльності в них, порядок охорони, використання і відтворення їх природних 

комплексів.  

На території національного природного парку з урахуванням 

природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної 

та інших цінностей об'єктів та природних комплексів, а також їх 
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особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, 

відтворення та використання, який обумовлюється, головним чином, 

системою функціонального зонування. 

Для забезпечення збереження унікальних природних комплексів 

Національного природного парку «Голосіївський» необхідно передбачити, як 

це визначено законодавством, відповідні вимоги використання, охорони та 

відтворення природних ресурсів. 

Заповідна зона. 

До заповідної зони включено: 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Північній 

його частині: виділи 1 (частково), 2, 3 кварталу14; виділ 1 (частково) 

кварталу 15; виділи 9 (частково), 10, 11 кварталу 16; виділи 1, 10, 11 

(частково) кварталу17; виділи 1 (частково), 2 - 8, 9 (частково), 10 - 16 

кварталу 23; виділи 1, 2, 3, 4 (частково), 5 (частково), 9, 10 (частково) 

кварталу 24.  

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Південній 

його частині: квартали 2, 7, 8, 11–13 (повністю); виділ 18 кварталу 14; 

квартал 17 (повністю); виділи 1, 3-7, 10-13, 18-23, 28, 40 (частково), 42 - 44 

кварталу 18; виділи 8-13, 20 (частково), 21 - 23, 29 (частково), 30, 31, 38 

(частково), 40, 41 кварталу 21; квартал 23 (повністю); виділи 1 – 4, 5 

(частково), 12-14, 16-18 кварталу 24; квартали 25, 29 (повністю); виділи 1-5, 6 

(частково) кварталу 28. 

- ділянки в межах урочища Теремки (землекористувач - інститут 

зоології ім.І.І. Шмальгаузена НАН України): виділи 15, 17 кварталу 3. 

Для вказаних ділянок встановлюються наступні вимоги використання, 

охорони та відтворення природних ресурсів: 

Забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що 

суперечить цільовому призначенню заповідної зони, порушує природний 

розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її 

природні комплекси та об'єкти, а саме: 

- будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і 

зв'язку, не пов'язаних з діяльністю парку; розведення вогнищ, влаштування 

місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід 

сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних 

транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування; 

лісосплав; проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, 

подолання літаками звукового бар'єру над територією заповідної зони та інші 

види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;  
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- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин; 

пошкодження ґрунтового покриву, порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режимів; руйнування геологічних відслонень; застосування 

хімічних засобів; усі види лісокористування, а також заготівля кормових 

трав, лікарських та інших рослин, квітів, плодів, насіння, очерету, випасання 

худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, 

гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що 

призводять до порушення природних комплексів;  

- мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і 

рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів 

тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь; збирання 

колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для 

виконання наукових досліджень. 

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, 

проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у 

заповідній зоні відповідно до Проекту організації території та охорони 

природних комплексів дозволяється: 

- виконання відновлюваних робіт на землях з порушеними корінними 

природними комплексами; здійснення заходів щодо запобігання змінам 

природних комплексів внаслідок антропогенного впливу; відновлення 

гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, 

що історично склалися, видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою 

зникнення, тощо;  

- здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують 

режиму території; спорудження в установленому порядку будівель та інших 

об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;  

- збір колекційних та інших матеріалів; виконання робіт, передбачених 

планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень; проведення 

екологічної освітньо-виховної роботи. 

У разі термінової необхідності, за клопотанням НТР Парку, з дозволу 

Мінприроди, можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних 

комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях.  

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких 

виникає пряма загроза життю людей чи знищенню заповідних природних 

комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням дирекції 

природного заповідника. 
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Зона регульованої рекреації. 

До зони регульованої рекреації включено: 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Північній 

його частині: виділи 1, 3-7, 9-11, 13, 15, 16, 17 (частково), 18-26, 70-72 

кварталу 1; квартали 2-4; виділи 1-13 кварталу 5; виділи 8, 9 (частково), 11 

кварталу 6; виділи 1-4, 6, 11-13, 10 (частково), 15 (частково), 17 (частково), 

19-23, 25-30, 34-36, 40-42 кварталу 7; квартал 8; квартал 9 (крім ділянки у 

виділі 9); квартали 10-13; виділи 1 (частково), 4 кварталу 14; 1 (частково), 2-4 

кварталу 15; виділи 1-8, 9 (частково) кварталу 16; виділи 2, 3, 4 (частково), 5-

9, 11 (частково) кварталу 17; виділи 1-6, 7 (частково), 8, 9 (частково), 11-15 

кварталу 18; квртали 19-22; виділи 1, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16 (всі частково) 

кварталу 23; виділи 4 (частково), 5 (частково), 6-8 кварталу 24; квартал 25; 

виділи 2-11, 13-21, 25, 26 кварталу 26; виділи 1-5, 6 (частково), 10 кварталу 

27; виділи 1-3, 4 (частково), 5 кварталу 28; 

- ділянки в межах урочища Теремки (землекористувач - інститут 

зоології ім.І.І. Шмальгаузена НАН України): квартали 1, 2, 4, виділи 1-13, 16 

кварталу 3; 

- квартал 9 (землекористувач - НУБіП); 

-  виділи 6, 7, 14, 15, 18-20, 31-36, 47-49, 63, 67-69, 86, 87, 92-94, 103, 

104, 106, 107 кварталу 1 (парк ім. м. Рильського), квартал 1 (схили біля 

Інституту Фізики) – землекористувач КП УЗН Голосіївського району;  

- виділи 3, 7, 11, 13-15, 17-58, 60-62 кварталу 29 – землекористувач КП 

ЛПГ  «Конча-Заспа» (урочище Бичок); 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування у Південній 

його частині: квартал 3; виділи 1-7, 9-20 кварталу 5; квартал 9; виділи 1-8, 9 

(частково), 10, 11, 12 (частково), 15, 17-19, 21 (частково); 22, 23, 25-30 

кварталу 14; виділи 2, 8, 9, 14-17, 23 (частково), 24-27, 30-37, 38 (частково), 

39 (частково), 40 (частково), 45, 46 кварталу 18; виділи 1-5, 7-38 кварталу 19; 

виділи 1-7, 14-19, 20 (частково), 24-28, 29 (частково), 32-36, 38 (частково), 43 

кварталу 21; виділи 5 (частково), 6 (частково), 9-11, 19, 20, 22 кварталу 24; 

виділи 6 (частково), 8-17, 19, 21-24 кварталу 28; виділи 1 (частково), 2 

(частково), 3, 5 (частково), 7, 21 кварталу 43; 

- ділянки в Південній частині Парку у користуванні КП ЛПГ «Конча-

Заспа»: виділи 7, 31, 32 кварталу 16; виділи 1-4, 5 (частково), 6-9 кварталу 20; 

виділи 1, 2, 3 (частково), 14-16 кварталу 22; виділи 1-12, 14 кварталу 26; 

виділи 1-7, 8 (частково) кварталу 27; квартал 30; виділи 1(частково), 2-4 

кварталу 31; квартал 32; квартал 33; виділи 1-23, 30-36, 39 кварталу 34; 

виділи 3, 4 (частково), 5, 6 (частково), 7-11 кварталу 35; виділи 1-7, 8 

(частково), 10-26, 28-43 кварталу 38; квартал 41; виділи 1, 2 (частково), 8, 11 
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кварталу 42; квартал 45, квартал 46 (в межах НПП); квартал 49; виділи 1, 2, 3 

(частково); 7, 13-15, 22 кварталу 50; квартал 53; виділи 1 (частково), 9 

(частково), 11, 13 кварталу 54; квартал 56; квартал 57 (в межах НПП); 

квартал 60; квартал 61 (в межах НПП); квартал 64; квартал 65 (в межах 

НПП), квартал 68; квартал 69 (в межах НПП); квартал 72; виділи 1, 2, 13, 16, 

17, 20, 25, 28, 35, 40, 43, 51, 59, 62, 69, 71, 72, 85-88 кварталу 73; квартал 76; 

квартал 77; квартал 80; виділи 1-10, 14 кварталу 81; квартал 82. 

Для вказаних ділянок встановлюються наступні вимоги використання, 

охорони та відтворення природних ресурсів. 

Забороняється: 

- рубки головного користування та прохідні рубки;  

- будь-яке будівництво, у тому числі промислових, господарських і 

житлових об’єктів, не пов’язаних із діяльністю Парку; 

- розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення грунтового покриву; 

- промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських 

рослин; 

- проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту, крім 

службового при виконання своїх обов’язків; 

- організація масових спортивних і туристичних заходів, розміщення 

наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені адміністрацією Парку; 

- розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями; 

- застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами 

дикорослих рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування; 

- порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон; 

- використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього 

згоряння, за виключенням плавзасобів, які використовуються спеціально 

уповноваженими органами державної влади в галузі охорони  навколишнього 

природного середовища та природних ресурсів, адміністрацією Парку, а 

також рятувальними службами під час виконання службових обов’язків; 

- миття та обслуговування транспортних засобів та техніки, 

влаштування літніх таборів для худоби в прибережних захисних смугах 

водойм; 

- скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф 

місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки; 

- розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ, гноєсховищ, 

накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, полів фільтрації; 

- інша діяльність, що може вплинути на стан природних комплексів та 

об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність 

території Парку. 
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У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку: 

- влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів та 

екологічних стежок, тимчасових наметових таборів, оглядових майданчиків, 

інших об’єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди; 

- проведення санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, 

відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та 

об’єктів; 

- регульований збір грибів, ягід, плодів, дикорослих плодових рослин із 

дотриманням природоохоронного законодавства; 

- використання в установленому порядку природних ресурсів для 

потреб працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його 

території у сінокосах, випасах, городах і паливі відповідно до діючих 

нормативів на спеціально відведених для цього земельних ділянках. 

Зона стаціонарної рекреації. 

До зони стаціонарної рекреації включено: 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Північній 

його частині: виділи 2, 8, 12, 14, 16 (частково), 17 (частково), 27 кварталу 1; 

виділи 14, 15 кварталу 5; вид. 1, 2, 6, 9 (частково), 10, 12, 15 кварталу 6; 

виділи 5, 7, 8, 9, 10 (частково), 14, 24, 31, 32 кварталу 7; виділи 4, 6, 14 

кварталу 17; виділи 7 (частково), 9 (частково), 10, 24 кварталу 18; виділи 12, 

22, 23, 24 кварталу 26; виділи 6 (частково), 8, 9 кварталу 27; виділ 4 

(частково) кварталу 28; 

- виділи 1 – 5, 8 – 13, 16, 21 – 30, 37 – 46, 50 – 62, 64, 65; 73 - 76, 78 – 85, 

95–102, 112, 114 – 117, 119, 120 кварталу 1 – землекористувач КП УЗН 

Голосіївського району;  

- виділи 3 (частково), 5, 7 (частково), 13, 16 кварталу 6; виділи 15 

(частково), 16, 17 (частково) кварталу 7 – у віданні Національного 

університету фізичного виховання і спорту; 

- виділи 54 (частково), 59 кварталу 29 – землекористувач КП ЛПГ  

«Конча-Заспа» (урочище Бичок); 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Південній 

його частині: виділ 8 кварталу 5; виділи 1, 2, 4-6, 8 кварталу 43; виділи 9, 13, 

14, 16 кварталу 14; виділи 23, 38 (частково), 39 кварталу 18; виділ 6 кварталу 

19; виділ 37 кварталу 21; виділи 6, 7, 8, 15 кварталу 24; виділ 18 кварталу 28; 

- ділянки в Південній частині Парку у користуванні КП ЛПГ «Конча-

Заспа»: виділи 4, 6 кварталу 35; виділ 1 кварталу 16; виділ 5 (частково) 

кварталу 20; виділи 3, 10, 13 кварталу 22; виділи 13, 15, 16 кварталу 26; виділ 

1 (частково) кварталу 27; виділ 1 (частково) кварталу 31; виділ 37 кварталу 

34; виділи 8 (частково), 9 кварталу 38; виділи 2 (частково), 3, 9 кварталу 42; 
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виділи 3 (частково), 4, 22 (частково) кварталу 50; виділи 1 (частково), 2, 9 

(частково) кварталу 54; виділи 3, 14, 21, 26, 29 кварталу 73; виділи 12, 13, 15 

кварталу 81. 

Вказані ділянки призначені для організації масового відпочинку та 

спортивно-оздоровчих заходів, розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, 

інформаційних цетрів, візит-центрів, стоянок автотранспорту, пунктів 

харчування, інших об’єктів обслуговування відвідувачів Парку. 

Забороняється: 

- будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим 

призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан 

природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої 

рекреації; 

- діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану 

навколишнього середовища та зниження рекреаційної цінності території 

Парку; 

- мисливство. 

Господарська зона.  

До господарської зони включено: 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Північній 

його частині: смуги земельних ділянок шириною 10 м (колектор) у кварталах 

4, 5, 6, 7, 9, 11, 12; виділи 1, 2, 3, 6, 7, 9, та 14 (всі частково) кварталу 6; виділ 

1 кварталу 26;  

- ділянки в межах парку ім. М. Рильського (КП УЗН Голосіївського 

району): виділи 66, 77, 88-91; 105 кварталу 1;  

- виділи 17, 105 кварталу 1 (парк ім. М. Рильського), виділ 18 кварталу 

7, виділ 9 кварталу 9, що знаходяться у віданні ВАТ «АК Київводоканал»; 

- виділи 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 кварталу 29 – землекористувач КП ЛПГ  

«Конча-Заспа» (урочище Бичок); 

- ділянки, що надаються Парку у постійне користування в Південній 

його частині: виділи 12 (частково), 20 кварталу 14; виділ 24 кварталу 34. 

- смуги проходження газопроводу шириною 60 м через квартал 3 та по 

квартальних просіках між 3 та 43, 3 та 5 кварталами, а також на півночі 2 

кварталу; 

- смуги ліній електропередач, зв’язку у кварталах 3, 5, 9, 14; просіках 

між кварталами 19/20, 21/22, 25/26, 29/30, 33/34, 37/38, 40/41, 44/45, 48/49, 

52/53, 55/56, 59/60, 63/64, 67/68, 71/72, 75/76, 79/80 смугою шириною 10 м; 

- ділянки в Південній частині Парку у користуванні КП ЛПГ «Конча-

Заспа»:  під’їзди по просіках між кв. 50/54 та кв. 34/38; 

- виділ 24 кварталу 14 (адміністрація КП ЛПГ «Конча-Заспа»); 
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- квартали 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 

70, 71, 74, 75, 78, 79. 

В межах господарської зони здійснюється господарська діяльність, 

спрямована на виконання поставлених перед парком завдань, знаходяться 

населені пункти, об'єкти комунального призначення Парку, а також землі 

інших землевласників і землекористувачів, включені до складу Парку, на 

яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог 

щодо охорони навколишнього природного середовища. Господарська зона 

включає території традиційного землекористування, лісокористування, 

водокористування та інших видів господарської діяльності. На зазначених 

ділянках забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може 

призвести до погіршення стану навколишнього середовища та зниження 

рекреаційної цінності території Парку, а також мисливство. 
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Розділ 5. Поділ території на природоохоронні науково-дослідні 

відділення 

 

Відповідно до Указу Президента України зі змінами Про створення 

Національного природного парку «Голосіївський», до його складу входять 

землі адміністрації Парку, КП УЗН Голосіївського району м. Києва, КП ЛПГ 

«Конча-Заспа», інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та 

Національного університету біоресурсів і природокористування. 

Зважаючи на складність території (складається з кількох відокремлених 

масивів) та велику кількість суміжних землекористувачів, в тому числі 

приватних садиб, а також розміщення Парку в межах великого міста, 

навантаження на одного інспектора з охорони ПЗФ прийнято менше 200 га. 

Територія Парку за природними умовами, рекреаційним освоєнням, 

особливостями землекористування та іншими факторами чітко розділяється 

на дві ділянки: південну та північну, що й стало підставою створення двох 

відповідних відділень - Голосіївського й Лісниківського. 

Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення займає 

площу 772,73 га або 40,92 % площі, наданої НПП у постійне користування. 

Найбільша частка припадає на зону регульованої рекреації – 646,89 (83,7% 

площі відділення); заповідна зона займає 85,97 га (8,9% ), зона стаціонарної 

рекреації – 35,97 га(4,65%), господарська зона – 4,00 га (0,52%). 

До Лісниківського природоохоронного науково-дослідного відділення 

віднесено землі площею 1115,45 га або 59,08 % території у постійному 

користуванні НПП. Найбільша частка припадає на заповідну зону – 772,07 га 

(69,22%), зона регульованої рекреації займає 312,45 га (28,01%), зона 

стаціонарної рекреації – 23,63 га (2,12%), господарська зона – 7,3 га (0,65%). 

Розподіл території Парку на природоохоронні науково-дослідні 

відділення та функціональні зони в їх межах наведено у таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2. Розподіл території НПП «Голосіївський» на 

природоохоронні науково-дослідні відділення  

Природоохоронні 

науково-дослідні 

відділення НПП 

«Голосіївський» 

Територія НПП «Голосіївський» 

 

Загальна площа 

в т.ч. площа за функціональними зонами 

заповідна 
рекреації 

Господарська 
регульованої стаціонарної 

га % га % га % га % га % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Голосіївське ПНДВ 772,73 40,92 85,97 10,02 646,79 67,43 35,97 60,35 4,00 35,40 

Лісниківське ПНДВ 
1115,45 59,08 772,07 89,98 312,45 32,57 23,63 39,65 7,30 64,60 

Разом 
1888,18 100 858,04 100 959,24 100 59,60 100 11,3 100 
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Глава ІІІ. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ НПП 

«ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» 

Розділ 6. Організація управління територією НПП «Голосіївський» 

6.1. Структура управління 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» управління територією НПП здійснюється їх спеціальними 

адміністраціями.  

Парк створено з метою збереження, відтворення та раціонального 

використання особливо цінних природних комплексів та об’єктів Київського 

Полісся, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, 

рекреаційне та оздоровче значення, а також для поліпшення екологічного 

стану міста Києва. Державний контроль за додержанням заповідного режиму 

на території Парку здійснюється Міністерством екології та природних 

ресурсів України. 

До основних завдань парку належать: 

- збереження цінних природних та історико-культурних 

комплексів і об’єктів; 

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших 

видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму 

охорони заповідних природних комплексів та об’єктів; 

- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх 

змін в умовах рекреаційного використання; 

- розроблення наукових рекомендацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища та ефективного використання 

природних ресурсів; 

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо. 

Враховуючи значну кількість землекористувачів і розташування парку 

в межах міста, поряд з виконанням безпосередніх обов'язків адміністрація 

змушена значно зменшити обсяги закріплюваної території за конкретним 

інспектором, відповідно зробивши поділ території на два відділення. 

Структура управління територією пропонується відповідно до необхідності 

забезпечення державного контролю за режимом природокористування на 

всій території Парку, в тому числі на землях, які входять до складу парку без 

вилучення, та з метою виконання решти функцій, покладених на 

адміністрацію.  

До спеціальної адміністрації входять такі структурні підрозділи:  

- керівництво; 

- науковий відділ; 

- відділ державної охорони природно-заповідного фонду; 
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- відділ відтворення збереження та використання природних екосистем; 

- відділ рекреації; 

- відділ екоосвіти; 

- фінансово-економічний відділ; 

- адміністративно-господарський відділ. 

Крім того, в структурі управління виділяється сектор рекреаційного 

благоустрою, а також Голосіївське та Лісниківське природоохоронні 

науково-дослідні відділення.  

Керівництво координує й контролює роботу структурних підрозділів і 

землекористувачів, представляє інтереси Парку в інших установах, 

організаціях, підприємствах, в органах суду, місцевої представницької та 

виконавчої влади тощо. Керівництво поточною діяльністю Парку здійснює 

Директор, якого призначає за контрактом і звільняє з посади Міністерство 

екології та природних ресурсів України за поданням Департаменту 

заповідної справи й погодженням з територіальним органом державної 

адміністрації. 

Директор НПП «Голосіївський» має такі повноваження: 

- на підставі рішень виконавчої ради видає розпорядження 

(накази), які є обов’язковими для виконання (дотримання) всіма суб’єктами 

господарювання, що знаходяться на території Парку та в межах його 

охоронних зон; 

- без довіреності представляє Парк в органах держаної влади, органах 

місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм власності; 

- забезпечує виконання рішень Мінприроди, Департаменту заповідної 

справи, виконавчої ради та науково-технічної ради Парку; 

- звітує про результати діяльності Парку перед Мінприроди та 

Департаментом заповідної справи; 

- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження; 

- визначає функціональні обов’язки працівників; 

- погоджує призначення на посаду керівників регіональних 

ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, які розташовані на території 

Парку; 

- входить до складу науково-технічної ради при Департаменті 

заповідної справи; 

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

Директор призначає й звільняє своїх заступників за погодженням з 

Департаментом заповідної справи, а головного бухгалтера - з головним 
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бухгалтером Міністерства, решту працівників призначає й звільняє з посад 

згідно з чинним законодавством за поданням керівників структурних 

підрозділів і відповідних заступників директора. Юрисконсульт 

призначається також за погодженням юридичного Департаменту 

Міністерства.  

Науковий відділ організовує моніторинг природних комплексів, 

розробляє заходи щодо забезпечення збереження, охорони та відновлення 

екосистем. Крім того, Парк відповідно до покладених на нього завдань, 

проводить наукові дослідження за такими основними напрямами: 

- інвентаризація флори, фауни, а також природних комплексів і 

окремих природних об’єктів на його території; 

- виявлення природних комплексів, найбільш характерних для Парку, 

визначення еталонних екосистем; 

- вивчення міжсистемних екосистем, структури і закономірностей 

функціонування природних комплексів, еволюції природних процесів, 

діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них чинників довкілля; 

- здійснення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень з 

питань збереження унікальної та типової флори та фауни на території Парку. 

Тематика наукових досліджень визначається також, виходячи з 

актуальних регіональних запитів і потреб, а також замовлень сторонніх 

організацій на госпдоговірних засадах. 

Відділ державної охорони природно-заповідного фонду забезпечує 

додержання режиму охорони територій та природних комплексів Парку, 

здійснює попередження та припинення порушень природоохоронного 

законодавства на території Парку, охорону диких тварин і місць їх 

перебування у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 

забезпечує  порядок використання природних ресурсів. До служби державної 

охорони Парку входять: директор, головний природознавець, начальник та 

спеціалісти відділу державної охорони природно-заповідного фонду, 

начальники і заступники начальників природоохоронних науково-дослідних 

відділень, майстри з охорони природи, інспектори з охорони природи. 

Відділ відтворення, збереження та використання природних 

екосистем забезпечує своєчасне проведення природоохоронних заходів,  

організовує і приймає участь у проведенні наукових робіт і спостережень; 

сприяє  попередженню пошкоджень лісових насаджень унаслідок незаконних 

рубок; забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних 

комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об'єктів на території 

установи; здійснює заходи щодо виконання лісокультурних та інших 

лісогосподарських робіт, заходів з охорони лісів від самовільних рубань, 
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робіт із захисту насаджень від шкідників та хвороб, лісонасіннєвої справи, 

раціональне користування природними ресурсами та ін.; здійснює заходи 

щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних 

ситуацій та їх ліквідації тощо. 

Відділ рекреації організовує і забезпечує відпочинок й оздоровлення 

населення, улаштовує зони відпочинку; розробляє та створює туристичні, 

прогулянкові маршрути, улаштовує рекреаційні пункти та водойми; здійснює 

рекреаційно-екскурсійну діяльність; готує проекти договорів про рекреаційну 

діяльність; спільно з науковим відділом розробляє норми рекреаційного 

навантаження на екосистеми; сприяє створенню туристичних комплексів, 

стаціонарних рекреаційних закладів та інших об'єктів обслуговування 

відвідувачів з дотриманням відповідних норм і правил; формує в установі 

необхідну організаційну і матеріально-технічну бази рекреаційної діяльності, 

рекламно-інформаційне забезпечення рекреаційної діяльності установи 

(виготовлення інформаційних щитів, панно та ін.) тощо.  

Відділ екоосвіти сприяє розвитку загальноосвітньої сфери населення, 

розширенню його природничого і краєзнавчого світогляду; організовує 

культурно-просвітницьку роботу, формує та виконує культурно-освітні 

програми; запроваджує заходи щодо розвитку культури населення; 

організовує і проводить екологічні екскурсії, розробляє спеціально обладнані 

екологічні стежки і маршрути, сприяє розвитку пізнавального туризму, 

організовує етнокультурні роботи (секції, гуртки, народні ремесла та інше); 

організовує міжнародну співпрацю з питань, що відносяться до компетенції 

Парку; здійснює проведення рекламно-видавничої діяльності: виготовлення і 

тиражування інформаційних буклетів, брошур, наборів листівок, календарів, 

поштових конвертів із зображенням природних комплексів установи ПЗФ, 

створення кіно- і відеопродукції; створення і благоустрій музеїв природи та 

інформаційних центрів для відвідувачів установи тощо. 

Фінансово-економічний відділ веде бухгалтерський облік і забезпечує 

фінансову та статистичну звітність, організовує ревізії фінансово-

господарської діяльності відділень і руху матеріалів у Парку. 

Адміністративно-господарський відділ забезпечує нормальні 

побутові умови для роботи працівників Парку, веде облік руху документів, 

здійснює контроль виконавчої дисципліни та дотримання режиму 

внутрішнього розпорядку дня працівниками, оформлення документів з 

кадрових питань. 

Сектор благоустрою забезпечує виготовлення та встановлення 

лісових меблів, улаштування та утримання рекреаційних об’єктів 

короткострокового відпочинку, місць для розведення вогню, оглядових 
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майданчиків, облаштування та утримання туристичних маршрутів, 

екологічних стежок, здійснює прибирання території парку від сміття тощо. 

Природоохоронні науково-дослідні відділення виконують комплекс 

природоохоронних заходів щодо збереження унікальних природних 

комплексів, здійснюють оперативне патрулювання території інспекторами та 

мобільними групами, забезпечують утримання рекреаційних об’єктів 

короткострокового відпочинку, місць для розведення вогню, оглядових майданчиків, 

туристичних маршрутів, екологічних стежок, відповідають за збереження майна, що 

знаходиться у відділенні, підтримує у належному стані мережу доріг, приймає участь у 

проведенні наукових досліджень, проведенні екскурсій, організації екологічних таборів 

тощо. 

У своїй роботі адміністрація Парку керується Положенням про 

Національний природний парк «Голосіївський», затвердженим 

Міністерством екології та природних ресурсів України. 

6.2. Кадрове забезпечення 

Комплектування кадрів потребує різних підходів. Наукові 

співробітники комплектуються за результатами оголошених конкурсів, а 

решта спеціалістів - на загальних підставах, згідно чинного трудового 

законодавства. 

Вимоги до рівня кваліфікації спеціалістів з природоохоронної 

діяльності викладені у Тарифно-кваліфікаційному довіднику, випуск 3. 

Заповідна справа. К-2003. 

Кадрове забезпечення Парку необхідно здійснювати відповідно до 

штатного розпису. Чисельність й посадові оклади наведено у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Схема посадових окладів працівників 

НПП «Голосіївський» (мінімальна зарплата 1147 грн.) 

№ 

з/п 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

К
іл

-т
ь
 ш
та
тн
. 
п
о
са
д

 

Посадовий 

оклад (грн.) 

Доплати (грн.) 

Фонд 

заробіт-ної 

плати на 

місяць (грн.) 

Фонд заробіт-

ної плати на 

2013 рік (грн.) 

за
 в
ч
ен
е 
зв
ан
н
я
 

за
 н
ау
к
о
в
и
й
 

ст
у
п
ін
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Керівництво             

1. Директор 1 3101,00     3101,00 37212,00 

2. Заступник директора – 

головний природознавець 1 2946,00     2946,00 35352,00 

  Разом: 2 6047,00     6047,00 72564,00 

3. Провідний юрисконсульт  1 1551,00     1551,00 18612,00 
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4. Провідний інженер з 

охорони праці  
1 1551,00     1551,00 18612,00 

5. Провідний фахівець з кадрів 1 1551,00     1551,00 18612,00 

  Науковий відділ             

1. Заступник директора з 

науково-дослідної роботи - 

начальник відділу 
1 2791,00   418,65 3209,65 38515,80 

2. Провідний науковий 

співробітник 
0,5 2198,00 549,50 329,70 1538,60 18463,20 

3. Провідний науковий 

співробітник 
0,5 2198,00   329,70 1263,85 15166,20 

4. Старший науковий 

співробітник 
2 2062,00   309,30 4742,60 56911,20 

5. Науковий співробітник 1 1934,00 483,50 290,10 2707,60 32491,20 

6. Молодший науковий 

співробітник 
1 1806,00     1806,00 21672,00 

7. Технік – лаборант I 

категорії 
1 1551,00     1551,00 18612,00 

  Разом: 7 14404,00 758,25 1657,05 16819,30 201831,60 

  
Відділ державної охорони 

природно-заповідного 

фонду 

          

  

1. Начальник відділу 1 2735,00     2735,00 32820,00 

2. Провідний інженер з 

охорони тваринного світу 1 1551,00     1551,00 18612,00 

3. Провідний інженер з 

охорони природних 

екосистем 

1 1551,00     1551,00 18612,00 

4 Інженер з охорони 

природних екосистем І кат. 1 1474,00     1474,00 17688,00 

  Разом  4 7311,00     7311,00 87732,00 

 Відділ відтворення 

збереження та 

використання природних 

екосистем 

 
 

 
    

1. Начальний відділу 1 2735,00     2735,00 32820,00 

2. Провідний інженер з 

відтворення природних 

екосистем 

1 1551,00     1551,00 18612,00 

3. Провідний інженер з 

природокористування 
1 1551,00     1551,00 18612,00 

4. Провідний інженер з 

природокористування І кат. 
1 1474,00   1474,00 17688,00 

 Разом 4 7311,00   7311,00 87732,00 

  Відділ рекреації             

1 Заступник директора з 

рекреації  - начальник 

відділу 

1 2791,00     2791,00 33492,00 

2 Провідний інженер з 

рекреаційного благоустрою 
1 1551,00     1551,00 18612,00 

3 Провідний  фахівець з 

рекреації 
5 1551,00     7755,00 93060,00 
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4 Інженер з рекреаційного 

благоустрою 2 1312,00     2624,00 31488,00 

  Разом: 9 14721,00     14721,00 176652,00 

  Відділ екоосвіти             

1 Начальник відділу 1 2735,00     2735,00 32820,00 

2 Провідний  фахівець з 

екологічної освіти 
2 1551,00     3102,00 37224,00 

3 Провідний  гід-перекладач 1 1551,00     1551,00 18612,00 

  Разом: 4 7388,00     7388,00 88656,00 

  Фінансово-економічний 

відділ 
          

  

1 Головний бухгалтер-

начальник відділу 1 2791,00     2791,00 33492,00 

2 Провідний бухгалтер 1 1551,00     1551,00 18612,00 

3 Бухгалтер І категорії 1 1474,00     1474,00 17688,00 

4 Провідний економіст 1 1551,00     1551,00 18612,00 

5 Старший касир 1 1235,00     1235,00 14820,00 

  Разом: 5 8602,00     8602,00 103224,00 

  
Адміністративно-

господарський відділ 
          

  

1. Начальник відділу 1 1678,00     1678,00 20136,00 

2. Завідувач канцелярії 1 1397,00     1397,00 16764,00 

3. Завідувач господарства 1 1397,00     1397,00 16764,00 

4. Завідувач складу 1 1397,00     1397,00 16764,00 

5. Секретар 1 1182,00     1182,00 14184,00 

6. Водій автотранспортних 

засобів  
2 1172,00     2344,00 28128,00 

7. Тракторист 1 1172,00     1172,00 14064,00 

8. Сторож 2 1152,00     2304,00 27648,00 

  Разом: 10 12871,00     12871,00 154452,00 

 Сектор благоустрою       

1 Начальник відділу 1 1678,00     1678,00 20136,00 

2 Робітник  з благоустрою 1 1152,00   1152,00 13824,00 

3 Прибиральник території 1 1152,00   1152,00 13824,00 

 Разом: 3 3982,00   3982,00 47784,00 

  Голосіївське 

природоохоронне науково-

дослідне  відділення 

          

  
1 Начальник відділення 1 1678,00     1678,00 20136,00 

2 Заступник начальника 

відділення 
1 1551,00   1551,00 18612,00 

3 Майстер з охорони природи 2 1397,00     2794,00 33528,00 

4 Інспектор з охорони 

природно-заповідного 

фонду І кат. 

6 1474,00     8844,00 106128,00 

  Разом: 10 14867,00     14867,00 178404,00 

  Лісниківське 

природоохоронне науково-

дослідне  відділення 
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1 Начальник відділення 1 1678,00     1678,00 20136,00 

2 Заступник начальника 

відділення 
1 1551,00   1551,00 18612,00 

3 Майстер з охорони природи 2 1397,00     2794,00 33528,00 

4 Інспектор з охорони 

природно-заповідного 

фонду І кат. 

6 1474,00     8844,00 106128,00 

  Разом: 10 14867,00     14867,00 178404,00 

Всього по посадових окладах 71 117024,00 758,25 1657,05 119439,30 1433271,60 
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Розділ 7. Наукова та міжнародна діяльність 

 

7.1. Наукова діяльність 

Науково-дослідна діяльність у межах парку спрямовується на 

визначення стратегії розвитку Парку, підвищення наукової обґрунтованості 

управлінських 

рішень, на покращення функціонування (життєдіяльності) природних, 

історико-культурних та рекреаційно-туристських об’єктів, а також 

забезпечення комфортності перебування відвідувачів парку. Вона включає 

інвентаризаційно-наукові, моніторингові та спеціалізовані наукові 

дослідження. 

Інвентаризаційно-наукові дослідження: 

 інвентаризація рослинного і тваринного світу, історико-

культурних та рекреаційно-туристських об’єктів, природних і природно-

історичних систем, унікальних, рідкісних та особливо цікавих об’єктів та їх 

поєднань, тематичне картографування території парку, локалізація особливо 

цінних об’єктів і ділянок (з природоохоронної, рекреаційної, пізнавальної, 

естетичної та інших точок зору); 

 визначення показників стану природного середовища та 

порівняння їх з допустимими нормами (природні, рекреаційні, історико-

культурні об’єкти і комплекси). 

Основними напрямками моніторингу є спостереження за станом і 

динамікою: 

 біорізноманіття; 

 популяцій зникаючих та рідкісних видів рослин і тварин 

(особливо – занесених до Червоної книги України); 

 унікальних та найбільш вразливих об’єктів живої та неживої 

природи (пам’яток природи, гніздувань птахів, поселень ссавців, мінеральних 

та цілющих джерел тощо); 

 еталонних та унікальних для фізико-географічного регіону 

екосистем; 

 комплексів та об’єктів з найбільшою природоохоронною, 

історичною, культурною, рекреаційно-туристською цінністю. 

Моніторинг за характером, спеціалізацією та обсягами робіт можна 

розділити на декілька типів: 

 комплексний моніторинг – влаштування спеціальних полігонів 

для спостереження, збору, обробки, збереження та аналізу інформації про 

фоновий стан екосистем парку. Рекомендується його здійснення в межах 
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репрезентативних екосистем на границях та в центральних частинах 

функціональних зон або територіальних масивів парку; 

 стаціонарний моніторинг – здійснюється на певній ділянці, 

досліджуваним об’єктом виступає один або певна група компонентів 

природних, туристсько-рекреаційних комплексів, показників рекреаційної 

діяльності та ін.; 

 вибірковий – моніторинг, що базується на одноразовому зборі 

інформації в довільно обраних точках, охоплюючи всю територію парку; 

 спрямований – моніторинг, що здійснюється у межах певних 

дослідних програм у певний проміжок часу і має за мету отримання кінцевих 

результатів науково-дослідної діяльності. 

Науково-дослідна діяльність здійснюється на основі розробленої 

парком програми науково-дослідних робіт із залученням наукових закладів. 

Результати цього виду діяльності Парку бажано відображати у річних звітах, 

в яких також можуть міститись план та графік робіт з проведення 

моніторингу, узгоджені з планами інших видів діяльності парку 

(рекреаційною, еколого-освітньою, природохоронною). 

Основними першочерговими напрямками науково-дослідної діяльності 

Парку є дослідження: 

- ландшафтні; 

- ботанічні; 

- зоологічні; 

- загального екологічного стану; 

- екосистем та умов виживання найбільш цінних видів тварин і рослин; 

- рекреаційно-туристичного потенціалу території. 

Тематику науково-дослідних робіт у межах парку пропонується 

наступна: 

1. Інвентаризація і територіальна локалізація (визначення ареалу або 

місця знаходження) досліджуваних об'єктів або комплексів (природних, 

історико-культурних, туристично-рекреаційних). 

2. Створення картографічних матеріалів та інформаційного банку 

даних. 

3. Попереднє прогнозування та вибір пріоритетних напрямків, об'єктів, 

територій детальніших досліджень, а також розробки робочих методик і 

комплексу заходів з охорони території, регулювання чисельності та 

відновлення корінних видів. 

4. Моніторинг (комплексний, стаціонарний, вибірковий, спрямований). 

5. Систематичне поповнення банку даних та забезпечення відкритості 

інформації. 
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Головна ціль заходів, пов'язаних із збереженням рослинного світу – 

забезпечити стабільність природного розвитку екосистем (лісових, водних, 

лучних, степових). 

У межах Парку першочерговими завданнями для збереження 

рослинного світу є: 

1. Облік фітоценотичного різноманіття в межах парку. 

2. Виявлення найбільш цінних рослинних угруповань і окремих видів 

(особливо тих, що занесені до Червоної книги України) 

3.Визначення просторового розповсюдження (ареалів) рослинних 

угруповань та окремих видів. 

4. Створення картографічного матеріалу та банку даних (окрема увага 

приділяється рідкісним та зникаючим видам і угрупованням). 

5. Вибір заходів та методів їх впровадження, що повинні забезпечити 

нормальні екологічні умови для динамічного розвитку рослинності. 

6. Встановлення ділянок та об'єктів моніторингу стану рослинного 

світу.  

Перші три завдання можна виконувати комплексно, базуючись на 

методиці обліку фітоценотичного різноманіття для ведення державного 

кадастру рослинного світу (П.М. Устименко, Л.В. Дубина, Ю.Р. Шеляг-

Сосонко). 

Для спрощення виконання встановлених завдань необхідно визначити 

ділянки із різними типами рослинності - лісової, трав'янистої (степової, 

лучної), водної та ін. 

Результати інвентаризації у вигляді таблиць заносять до банку даних. 

Зважаючи, що Парк не має суцільної території й враховуючи функціональне 

зонування, інформацію про результати досліджень рекомендується подавати 

у розрізі окремих територіальних масивів і функціональних зон. 

Інвентаризація тваринного світу 

У межах Парку першочерговими завданнями для збереження 

тваринного світу на першому етапі функціонування є: 

1.  Інвентаризація видового складу тварин в межах парку. 

2. Визначення ареалів та умов їх мешкання (особлива увага рідкісним 

та зникаючим видам). 

3. Складання картографічних матеріалів та інформаційного банку. 

4. Вибір заходів для збереження видового складу тваринного світу, а 

також визначення та обґрунтування необхідності регулятивних та 

відновлювальних заходів в межах парку. 

5. Вибір ділянок та об'єктів моніторингу. 
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Результати інвентаризаційних робіт подаються у вигляді таблиць для 

території всього парку, його територіальних масивів, функціональних зон. 

Дослідження ландшафтів 

Дослідження ландшафтів та створення відповідних картографічних 

матеріалів є важливою складовою функціонування будь-якої природно-

заповідної території.  

Наявність інформації про ландшафти дає змогу комплексно підходити 

до питань збереження всіх компонентів природи, в тому числі рослинного і 

тваринного світу.  

Ландшафтна структура є важливим фактором при функціональному 

зонуванні, визначенні напрямків, територіального розподілення, характеру 

багатьох науково-дослідних робіт та моніторингу.  

Ландшафтно-екологічний та ландшафтно-геохімічні підходи можуть 

застосовуватись для оцінки стану природного середовища в межах парку; 

прогнозування зміни природних комплексів як природним шляхом, так і 

внаслідок певної діяльності людини; прогнозування розподілу та 

перерозподіл забруднюючих речовин по території. До того ж ландшафти 

значною мірою визначають оцінку рекреаційного потенціалу (естетична 

оцінка, рекреаційне навантаження, комфортність перебування тощо). 

Інвентаризація та моніторинг екосистем 

Здійснення періодичної інвентаризації та моніторингу екосистем 

парку дозволяє комплексно підходити до управлінських рішень щодо 

збереження біорізноманіття та природних умов, що його забезпечують. 

Роботи, що потрібні для визначення функцій екосистем та їх 

збереження включають: 

1. Інвентаризація екосистем. 

2. Моніторинг. 

3. Визначення шляхів нормального функціонування і природного 

розвитку екосистем. 

Інвентаризація проводиться на основі ландшафтної карти. Її 

результатом є визначення основних груп природних середовищ, їх площ, 

розподілу по функціональних зонах. 

Поширення (площа) природного середовища подається в гектарах та 

відсотках (прийнятною є оцінка в цілих відсотках). Точність оцінки залежить 

від можливостей виміру. 

Тенденція змін екологічного стану природного середовища певного 

типу визначається наступними характеристиками: екологічний стан 

задовільний і стабільний (задов.), екологічний стан погіршується (погірш.), 

екологічний стан поліпшується (поліпш.). 
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Значущість збереження природного середовища певного типу на даній 

території визначається такими характеристиками: надзвичайно важливо 

зберігати, оскільки тип природного середовища є рідкісним для України або 

характерним для регіону (надзв.); тип природного середовища знаходиться 

на межі свого поширення (на межі); тип природного середовища широко 

поширений (пошир.); територія не є важливою для збереження цього типу 

природного середовища (неважл.). 

Актуальність збереження природного середовища певного типу на 

даній території: проводиться постійний моніторинг за поширенням та 

екологічним станом типу природного середовища (контрол.), заплановані 

спеціальні заходи щодо збереження типу природного середовища (план.), 

здійснення природоохоронних заходів щодо збереження типу природного 

середовища передбачається згодом (передб.), збереження типу природного 

середовища на даній території проблематичне (проблем.). 

Програми моніторингу екосистем включають спостереження за 

станом: 

- еталонних, рідкісних та унікальних для даного регіону екосистем, 

що відіграють особливу роль у виживанні рідкісних видів і угруповань 

рослин, а також тварин; 

- біорізноманіття; 

- популяцій рідкісних видів рослин і тварин, включених у Червону 

книгу України та список рідкісних видів м. Києва та його зеленої зони; 

- особливо цінних лікарських рослин та інших видів, що мають 

велике господарське, соціальне значення; 

- особливо вразливих видів. 

Моніторинг доцільно здійснювати по окремих функціональних зонах 

та, враховуючи подрібненість парку, територіальних масивів, після чого – 

узагальнювати дані в цілому по території Парку. 

7.2. Міжнародна діяльність 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони і використання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється на основі 

багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод. З метою їх реалізації 

розробляються міжнародні наукові та науково-технічні програми, 

забезпечується обмін одержаною науковою інформацією, створюються на 

суміжних територіях заповідники, національні природні парки і інші 

території та об'єкти природно-заповідного фонду, організовується спільна 

підготовка науковців і фахівців, еколого-виховна та видавнича діяльність.  
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Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлені інші 

правила, ніж ті, що містяться в Законі України «Про природно-заповідний 

фонд України», то застосовуються правила міжнародного договору.  

Плани роботи установи ПЗФ з питань охорони та використання 

територій й об’єктів ПЗФ в частині співпраці з установами інших держав 

може здійснюються виключно в межах укладених міжнародних договорів. 

До планів роботи пропонується перелік питань на таку тематику: 

1. Обмін досвідом з питань організації, технології здійснення охорони, 

збереження заповідних природних територій; 

2. Організація наукових досліджень екологічного стану, вплив на 

природне середовище людини внаслідок господарської діяльності; 

3. Прогресивні форми організації еколого-освітньої діяльності, способи 

і методи взаємодії з місцевим населенням в частині сталого розвитку регіону; 

4. Особливості підготовки науковців і фахівців з питань охорони, 

збереження та відновлення екосистем; 

5. Співпраця у підготовці та виданні матеріалів на природоохоронну 

тематику. 
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Розділ 8. Екологічна освіта та робота з громадськістю 

 

Еколого-освітня діяльність є одним з основних завдань, які покладені 

на національний природний парк. Парк має стати регіональним центром 

екологічної пропаганди, освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на 

світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної 

свідомості та залучення людей до збереження природної та історичної 

спадщини. 

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, 

екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові 

методики екологічного виховання, розробляє рекомендації щодо формування 

екологічної етики й естетики. 

Напрямки екоосвіти: 

• Робота з дітьми та молоддю (робота екологічного гуртка з дітьми 

шкільного віку, підготовка учнів до екоолімпіад та МАН, студентські 

практики, природничі школи тощо) 

• Співпраця з екогромадськістю 

• Співпраця з екоосвітніми установами та навчальними закладами 

• Робота із ЗМІ 

Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і 

національних природних парків (наказ Мінекобезпеки України від 21.09.1998 

р. №140) визначає такі основні напрями еколого-освітньої діяльності: 

- ведення пропагандистської діяльності шляхом ознайомлення з 

нормативно-правовими актами в галузі заповідної справи; пропаганди ролі й 

місця заповідної справи в рішенні актуальних наукових, науково-

обгрунтованих господарських завдань охорони, використання та відновлення 

природних ресурсів, навколишнього природного середовища в цілому та 

інших заходів з охорони природи;  

- розповсюдження екологічних, біологічних, географічних, 

краєзнавчих, природознавчих знань про природоохоронні об'єкти; 

інформування про охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин;  

- учбова, науково-дослідна, практична та методична робота з 

учнівською та студентською молоддю шляхом формування та виконання 

спільних еколого-освітніх програм, проектів, угод, планів-заходів з різними 

установами та організаціями природоохоронного спрямування; 

- організація масових природоохоронних та еколого-освітніх заходів на 

підтримку акцій: „Міжнародний день водно-болотних угідь" (2 лютого), 

„День довкілля" (третя субота квітня), „Міжнародний день Землі" (22 

квітня), „Міжнародний день біологічного різноманіття" (22 травня), 
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Всесвітній день захисту навколишнього середовища" (5 червня), Всесвітній 

день туризму" (27 вересня); 

- співпраця з місцевим населенням, громадськими (неурядовими), у 

тому числі міжнародними, еколого-освітніми організаціями. 

- створення та підтримка сайту Парку.  

8.1. Співробітництво із ЗМІ, ведення сайту 

Систематичне інформування щодо діяльності Парку передбачає тісну 

співпрацю із засобами масової інформації. Для цього розсилаються прес-

анонси та прес-релізи про проведені заходи, акції та інші події, що 

проводяться в межах Парку або організовуються Парком за його межами. В 

друковані ЗМІ надсилаються статті, даються інтерв’ю та ін. Оптимальним 

для Парку є співробітництво в рамках ведення тематичних рубрик або 

колонок в друкованих ЗМІ, ведення радіопередач на радіо та участь в ток-

шоу на телебаченні. Відділ екоосвіти має постійно співпрацювати із ЗМІ та 

вести бази даних журналістів, що працюють в сфері екожурналістики. Парк 

має визначити ключові цільові аудиторії, на які орієнтується при розробці 

новин та плануванні просвітницької діяльності. 

Обов’язковим для інформування населення є робота в Інтернеті. 

Ключовим елементом роботи в Інтернеті є постійне наповнення сайту. 

Також, крім роботи сайту, створюються сторінки в соціальних мережах та 

твіттері, організовуються розсилки та форуми. Ця діяльність здійснюється 

для отримання зворотного зв’язку від громади щодо роботи Парку.  

8.2. Робота з громадськістю, ВУЗами, школами, дитячими 

садочками 

Першочергові завдання, пов'язані з еколого-освітньою діяльністю 

Парку: 

- налагодження зв’язків з громадськістю, а також з учбовими 

закладами різного рівня. 

- робота з відвідувачами парку у співпраці з рекреаційним відділом 

(екскурсійна діяльність, екотуризм, співпраця з закладами рекреації, розваг, 

музеями, що знаходяться на території парку та у безпосередній близькості 

до нього). 

Адміністрацією парку в еколого-освітній сфері вирішуються наступні 

завдання: 

- цілеспрямована системна робота з усіма групами населення; 

- робота з відвідувачами природно-заповідних територій; 

- тісне співробітництво з освітніми закладами, органами державної 

влади та місцевого самоуправління, засобами масової інформації, іншими 

зацікавленими установами, надання їм методичної допомоги; 
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- професійна підготовка спеціалістів відповідного профілю; 

- участь у створенні єдиного інформаційного простору для обміну 

інформацією в галузі охорони природи, екологічної освіти та виховання, а 

також позитивним досвідом роботи з населенням на різних адміністративно-

територіальних рівнях; 

- формування необхідної організаційно-матеріальної бази еколого-

освітньої діяльності, а саме: створення спеціалізованих структурних 

підрозділів в об'єктах природно-заповідного фонду; організація еколого-

освітніх (інформаційно-навчальних) центрів (візит-центрів); створення 

Музеїв природи; розробка і обладнання екологічних стежок, видання 

буклетів та іншої інформаційно-рекламної продукції еколого-

просвітницького змісту тощо; 

- розробка цільових програм, орієнтованих на різні вікові та фахові 

групи населення, а також місцевих жителів з урахуванням усталеного 

способу життя та традиційного господарювання; 

- постійний розвиток та зміцнення методичної бази для 

проведенняефективної еколого-освітньої роботи на сучасному рівні, що 

акумулює відповідний вітчизняний та зарубіжний досвід, а також розробка 

методичних документів. 

Учбова, науково-дослідна практична та методична робота з 

учнівською та студентською молоддю може проводитись шляхом 

формування та виконання спільних еколого-освітніх програм та заходів: 

- співпраця з шкільними навчальними закладами по проведенню 

лекцій, екскурсій, акцій по впорядкуванню територій тощо; 

- організація та проведення дипломної, наукової, польової практики 

студентів: біологів, географів, істориків. 

Освітня робота із студентами і учнями проводиться також шляхом 

організації літніх експедицій і таборів екологічного напрямку: навчання 

юних натуралістів, організації екологічних гуртків, проведення екологічних 

олімпіад, організації масових еколого-освітніх заходів та свят.  

8.3. Пропаганда екологічних знань 

Робота Парку в екоосвітньому напрямку проходить як на території 

Парку так і за її межами. 

На території Парку виконується наступна екоосвітня робота: 

• Екскурсії та уроки на еколого-пізнавальних стежках 

• Табори (школи у природі, волонтерські табори) 

• Акції з благоустрою (інформаційні,практичні) 

• Заняття на природі 

• Студентські практики 
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Робота за межами Парку: 

• Тренінги по школах 

• Еколого-просвітницькі заходи 

• Робота із ЗМІ та в мережі Інтернет 

• Участь в семінарах, круглих столах, виставках 

Рекламно-видавнича діяльність та формування стаціонарних і 

пересувних рекламно-інформаційних експозицій включає фотовиставки, 

виставки дитячої творчості, традиційних ремесел та ін..). 

Видавнича діяльність як засіб пропаганди включає видання буклетів, 

листівок, плакатів, рекламних проспектів, путівників тощо. 

Стратегічні завдання: 

- Створення візит-центру. 

- Створення музею природи Парку (на зразок краєзнавчого). 
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Розділ 9. Рекреаційна діяльність 

 

9.1. Рекреаційні ресурси території 

Враховуючи те, що Парк не має цілісної території з відповідними 

закріпленими межами, а складається з окремих урочищ, його частини 

набувають певних рекреаційних функцій, властивих тільки для них. У зв’язку 

з цим парк представляє собою сукупність природно-рекреаційних комплексів 

на основі урочищ: 

 Голосіївський ліс, парк культури та відпочинку ім. М. Рильського,  

 Теремки; 

 Урочище «Лісники» та землі ЛПГ «Конча-Заспа». 

Аналіз рекреаційних та лікувальних ресурсів базується на 

характеристиці природних та історико-культурних цінностей, а також 

рекреаційно-туристської інфраструктури.  

Найважливішими факторами, які слід враховувати при визначенні 

рекреаційної цінності природних умов території, є рельєф, клімат, води, 

рослинний світ, ландшафти. Вони впливають на пейзажну оцінку, визначають 

види рекреаційної діяльності. 

Парк розташований в межах Київської височинної області 

Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю (північна частина Парку) та 

Північно-Придніпровської терасово-низовинної області Лівобережно-

Дніпровського краю (південна частина Парку) лісостепової зони. На 

природні умови парку відчувається також вплив фізико-географічних 

особливостей області Київського Полісся зони мішаних лісів, межа якої 

проходить через місто Київ дещо північніше від території НПП 

«Голосіївський». Також слід зазначити, що територія парку частково 

знаходиться у долині Дніпра, через яку проходить межа між 

Придніпровською височиною та Придніпровською низовиною. Отже, 

територія парку характеризується досить значною різноманітністю 

природних ландшафтів, що, в свою чергу, обумовлює різноманітність 

вражень від перебування у різних частинах парку, а також інформаційно-

пізнавальну насиченість  

Рельєф у межах Парку також різноманітний для рівнинної території, що 

обумовлюється розчленованістю поверхні Київського плато, а також 

наявністю долини р. Дніпро (надзаплавні тераси), болотного масиву у долині 

річки Віта. При цьому прохідність території є досить високою. Рослинність 

також відзначається неоднорідністю. Хоча ліси займають більше 90% 

території, в парку присутні як широколистяні, так і хвойні лісові масиви із 
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своїми рекреаційно-оздоровчими властивостями. Крім того, в межах парку 

представлені водна, болотна та лучна рослинність.  

На території парку знаходиться досить значна кількість водних об’єктів: 

в північній частині парку – невеликі водотоки розчленованого Київського 

Плато із каскадами ставків (Горіхуватський, Голосіївський, Китаївський); в 

південній частині – річка Віта та озеро Шапарня в її заболоченій долині. 

Враховуючи значну лісистість території парку, саме поблизу водойм, як 

правило, відкриваються найбільш вдалі з естетичної точки зору краєвиди. 

В північній частині парку, в урочищі Голосіївський ліс, спостерігаються 

виходи підземних вод на поверхню у вигляді джерел, одне з яких є пам’яткою 

природи місцевого значення («Святе цілюще джерело»). На даний час 

властивості джерел не вивчені, хоча вода деяких вважається цілющою. 

Неподалік від Свято-Покровського (Голосіївського) та Свято-Троїцького 

(Китаївського) монастирів поблизу двох джерел облаштовано купальні. 

Вивчення місцезнаходження та оздоровчих властивостей джерел 

Голосіївського лісу є важливим завданням. 

Територія парку належить до області помірно-континентального 

клімату з фоновим мікрокліматичним впливом великого індустріального 

міста. Середньорічне значення температури найтеплішого місяця - липня за 

період спостережень складає +19,5
º
. Коливання середніх липневих 

температур незначне: від +17,5 до +23
º
. Середня багаторічна температура 

найхолоднішого місяця - січня складає –5,8
º
. Коливання температур січня по 

роках дуже значне: від –0,2 до –14,5
º
. Cередньорічна кількість днів з морозом 

складає близько 140 днів. Сумарна річна кількість годин сонячного сяяння 

складає 1700 годин. Тривалість сприятливого періоду для зимових видів 

рекреації (лижі, сані, ковзани) до 40 і більше днів для північної та північно-

східної частини України. Середня тривалість снігового покриву в регіоні 

становить 105 днів. Коливання тривалості снігового покриву - 40-160 днів. В 

цілому природні кліматичні ресурси сприятливі для організації як літніх 

видів відпочинку, так і зимових. 

Отже, природні умови Парку сприятливі для: 

- знаходження значної кількості зручних місць для оглядових майданчиків 

(особливо в північній частині Парку завдяки горбистому рельєфу); 

- досить легкого пішого пересування по території парку; 

- досить швидкої зміни вражень при пересуванні; 

- широкого вибору видів відпочинку (як літніх, так і зимових). 

На основі функціонального зонування після спеціальних досліджень 

визначаються види та інтенсивність рекреаційної діяльності, характер 
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рекреаційної цінності природних ресурсів, площі рекреаційних територій, 

рекреаційна ємність в розрізі урочищ, які складають Парк. 

Рекреаційна ємність Парку — один з найголовніших техніко-

економічних показників, її визначають як соціальну та економічну 

ефективність організації парку, так і можливість збереження природних 

екосистем в майбутньому. 

При визначенні рівня допустимої рекреаційної ємності території 

використовується наступна формула: 

W=NP, 

W – рекреаційна ємність; 

N – рекреаційне навантаження (ДБН 360-92: Лісопарк: 

широколистяний – 10 люд/га; парки зони короткочасного відпочинку: 

широколистяний – 19 чол/га; рекреаційний ліс: широколистяний – 4,5 люд/га; 

ліс зеленої зони: змішаний ліс – 1,5 люд/га, широколистяний – 2,3 люд/га, 

світлохвойний ліс – 1 люд/га); 

P – площа природних комплексів (га), що беруться до розрахунку. 

Специфіка розташування Парку всередині міста передбачає відмінності 

у підходах до обчислення величин навантаження. За міжнародним досвідом 

природоохоронна функція у рекреаційних зонах парку іноді може відходити 

на другий план (окрім ділянок зони регульованої рекреації, що межують із 

заповідними зонами). Розрахунок рекреаційної ємності певної території при 

плануванні виконується на основі оптимізаційної моделі, де критерієм є 

індекс ефективності рекреаційної діяльності, що відображає структуру 

потреб населення (вибірковість територій певного виду). Тому наші 

обрахунки рекреаційної ємності в розрізі окремих урочищ (таблиця 4.1), з 

яких складається парк, можуть бути використаними працівниками парку для 

розрахунку рекреаційної ємності парку за функціональними зонами із 

певними відхиленнями показників. 

Дані про рекреаційну ємність території Парку наведені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Рекреаційна ємність території НПП «Голосіївський» 

Назва урочищ 
Площа, 

 га 

Рекреаційне наван-

таження (люд./га) 

Рекреаційна 

ємність 

(чол.) 

Урочище Теремки 90 19 1710 

Голосіївський ліс 814 10 8140 

Парк Рильського 125 19 2375 

Землі КП ЛПГ «Конча-Заспа» 2270 1,5 3405 

Урочище Лісники 1110 1 1110 

Урочище «Бичок» 57 10 570 

Інші території 59 10 590 

Всього в межах НПП 

«Голосіївський»: 
4525 3,96 17900 
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Транспортний зв’язок між названими територіальними природно-

рекреаційними комплексами здійснюється за наявними автомагістралями: 

проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), акад. Заболотного, просп. 

Глушкова, Столичне шосе, Дніпропетровське шосе.  

На території Парку можна здійснювати такі види рекреаційної 

діяльності: 

Оздоровчий відпочинок: пішохідні, бігові, лижні, велосипедні 

прогулянки (урочище «Голосіївський ліс», Парк Рильського, урочище 

Теремки, південна частина парку).  

Спортивний відпочинок: спортивне орієнтування, школа виживання 

для молоді та юнацтва, велосипедні, лижні, бігові змагання (Голосіївський 

ліс, Південна частина парку). 

Аматорські промисли: збирання грибів та ягід (південна частина 

парку). 

Пізнавальний відпочинок: екскурсії еколого-пізнавальними маршрутами 

(стежками), фенологічні спостереження за тваринним і рослинним світом 

(Голосіївський ліс, Парк Рильського, південна частина парку, урочище 

Теремки). 

Тематикою для створення екостежок можуть бути такі напрямки: 

- Історичні – по музеях Києва, по історичних місцях Київщини, 

історичні імена, події, стежка М.Т. Рильського; 

- Архітектурні – фортеці, архітектурні пам’ятки; 

- Релігійні – Свято-Троїцький монастир (Китаївська пустинь), 

Свято-Покровський монастир (Голосіївський скит), Гнилецька пустинь; 

- Археологічні – давньоруські городища, Змієві вали, археологічні 

пам’ятки; 

- Природничі; 

- Комплексні. 

Існуючі екологічні стежки й ті, що будуть створюватися, 

слугуватимуть для організації перш за все піших маршрутів. 

Короткочасний відпочинок (розбиття наметів, розкладання вогнищ у 

спеціально облаштованих та відведених місцях) - (Голосіївський ліс, 

урочище Теремки, південна частина парку). 
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Зимові види відпочинку. Крутосхили в зимовий період передбачено 

використовувати для створення санних та лижних гір, відпочинку та розваг 

дітей (Голосіївський ліс). Крім того, доцільно розробити кілька лижних 

маршрутів різної категорії складності (Голосіївський ліс, урочище Теремки, 

південна частина парку). 

Короткочасний масовий відпочинок із розвагами (Парк Рильського, 

Голосіївський ліс). 

Паломницький (релігійний) туризм – поблизу Китаївської пустині, 

Голосіївського скиту. 

Лікувально-оздоровчий відпочинок (потенційно, із використанням 

лікувально-оздоровчих властивостей лісових екосистем). 

Ландшафтна та функціональна диференціація є основою для створення 

мережі рекреаційних паркових доріг, пішохідних стежок, напрямків кінних 

маршрутів, розміщення майданчиків відпочинку різного призначення. 

На в’їздах до основних закладів стаціонарного відпочинку слід 

передбачити: автомобільні стоянки, зупинки громадського транспорту, 

заклади харчування, майданчики відпочинку, елементи благоустрою та 

інформації про режим у межах територіальних частин Парку. 

Оцінка містобудівних, функціональних, природних, інженерно-

технічних умов різних територіальних складових Парку окреслює деякі 

особливості формування та архітектурно-планувальної організації його 

території: 

- Парк формується в межах міста Києва, але не має єдиної загальної 

межі, що створює особливі умови організації його території; 

- окремі урочища (Теремки, Голосіївський ліс) розташовані в межах 

пішохідної досяжності від великих житлових масивів, спортивних та 

виставочних центрів, вузів, що обумовлює надвеликі рекреаційні 

навантаження на природне середовище та складність регулювання потоків 

відвідувачів; 

- зростаючий рівень автомобілізації населення, збільшення обсягів 

автобусних приміських перевезень обумовлять збільшення рекреаційних 

навантажень на віддалені від міста лісопарки та лугопарки та інше. 

Територія Парку (та ділянки, що примикають до нього) 

характеризується досить високою насиченістю історико-культурних та 

археологічних об’єктів, що значно підвищує рекреаційну цінність регіону. На 

території Парку та у безпосередній близькості до нього знаходиться багато 

пам’яток археології скіфської доби, давніх слов’янських культур, 

давньоруського часу. Наявність історико-культурних та архітектурних 
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об’єктів у різних частинах парку та на прилеглих територіях визначає 

розвиток рекреації і туризму по всій його території.  

Наявні історико-культурні об'єкти не рівнозначні для використання в 

туристичній діяльності. Значна їх кількість має велику цінність для туризму, 

інші потребують реставраційно-відновлювальних заходів і проведення 

підготовчих робіт. Перелік історико-культурних, архітектурних пам'яток, що 

знаходяться у безпосередній близькості до території Парку наведені в 

таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3. Перелік історико-культурних, архітектурних та 

археологічних пам'яток, що знаходяться в межах «Голоіївський» та на 

прилеглих територіях 
 

Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

Китаївська пустинь 

 Монастир „Китаївська 

пустинь” 

Китаївська вул.  

15 

ХІХ-ХХ ст. Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Архітектура та 

містобудування 

38/138 Церква Троїцька Китаївська вул.  

15 

1763-1767 Пост. РМ УРСР  

від 24.08.63 № 970  

 

 

Корпус між трапезною та 

дзвіницею 

Китаївська вул.  

15 

1835 Нововияв. пам'ятка 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Корпус 3«новий» келійний   Китаївська вул.  

15 

1894 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Корпус 2 «старий» келійний   Китаївська вул.  

15 

1843-1844 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Будинок начальника 

пустині  

Китаївська вул.  

15 

пер. пол. 

XIX ст. 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

Архітектура та 

містобудування 

 Кухня з келіями   Китаївська вул.  

15 

1835 Нововияв. пам'ятка 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Лазня  корп. 11 Китаївська вул.  

15 

друга пол. 

XIX ст. 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Дзвіниця Троїцької церкви 

(залишки)  

Китаївська вул.  

15 

1829-1837 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Церква 12 апостолів з 

трапезною (корпус 4)  

Китаївська вул.  

15 

1835 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Огорожа пустині (залишки)  Китаївська вул.  

15 

1851 - 1852 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Хлібопекарня (корп. 5а)  Китаївська вул.  

15 

1835 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Завод свічковий  Китаївська вул.  

15 

1898 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Корпус житловий на 

господарському дворі  

Китаївська вул.  

15 

1896 Наказ  Головного 

управління охорони 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Церква Св. Серафима 

Саровського  

вул. Китаївська, 

32/1 

1904 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Готель для бідних  вул. Китаївська, 

32/2 

1867 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Корпус «новий» богодільні  вул. 

Китаївська, 

32/2 

1891 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-

11 

Архітектура та 

містобудування 

 Корпус «старий» богодільні  вул. 

Китаївська, 

32/2 

1867 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 10.06.2011 № 

10/34-11 

 

 Будинок-дача 

Грушевського М.С. 

Китаївська вул.  

13/7 

І 

половина 

ХХ ст. 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Історія 

 Могила Модеста Китаївська вул.  

15 

1971  Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Історія 

 Могила Яценка Іполита Китаївська вул.  

15 

1975 Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Історія 

 Могила Досифея (Тяпкіної 

Дар’ї Василівни) 

Китаївська вул.  

15 

1776,  

надгробок 

1990-і рр 

Наказ  Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

10/38-11 

Історія 

 Китаївське городище та 

кургани епохи Київської 

Руси 

Китаївська вул.  

15 

Х-ХІІІ 

століття 

Постанова Кабінету  

Міністрів України від 

03.09.2009 № 928-

археологія 

 

 Церква Покровська  селище Пирогов 1792 Ріш міськвиконкому 

від 18.11.86 № 1107 

Комплекс Національного аграрного університету 

 Комплекс Національного 

аграрного університету (мур.) 

вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931 рр. 

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

 Лісоінженерний інститут 

(корпус №1) 

вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931  

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

 Агрохімічний інститут 

(мур.) 

вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931  

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

 Інститут механізації та 

електрифікиції (мур.) 

вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931  

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

 Корпус №3 (мур.) вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931  

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

 Будинок професора (мур.) вул. Героїв 

оборони, 15 

1925 - 

1931  

Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 18.11.1986 

№ 1107 памятка 

архітектури 

Голосіївська пустинь 

 Голосіївська Свято-

Покровська пустинь 

Затєвахіна 

Полковника 

вул. 14 

ХVІІ - 

поч. ХХ 

ст 

 

 Будинок митрополита 

Голосїївської пустині  

Затєвахіна 

Полковника 

вул. 14 

1840 Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

від 25.09.2006 № 53 

архітектура 

 Могила преподобного 

Парфенія  

Затєвахіна 

Полковника 

вул. 14 

сер.ХІХ 

ст. 

 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.09.2006 № 53 

архітектура 

 Могила преподобного 

Олексія  

 

 

Затєвахіна 

Полковника 

вул. 14 

поч. ХХ 

ст. 

 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини 

від 25.09.2006 № 53 

історія 

№523-Кв Комплекс Національного 

виставкового центру 

„Експоцентр України” 

(Виставка досягнень 

народного господарства 

УРСР) 

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1952-

1958, 

1966, 

1974, 1976  

Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

№523/1-Кв Головний вхід  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/2-Кв Головний павільйон  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/12-Кв Кафе (ресторан) "Весна” Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/11-Кв Ресторан "Літо"  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958 Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/16-Кв Кіоск біля корпусу №6  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/14-Кв Головний фонтан  Глушкова 1958  Наказ Міністерства 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

Академіка 

просп. 1 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/6-Кв Павільйон електрофікації 

№5) 

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/4-Кв Павільйон "Овочівництво 

та виноградарство" №8  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/9-Кв Павільйон 

сільськогосподарських 

наук та землеробства №4  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/8-Кв Павільйон металургії №3  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/3-Кв Павільйон "Зернові та 

олійні культури" №10  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/7-Кв Павільйон машино- та 

приладобудування №7  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ 

Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/10-Кв Павільйон тваринництва 

№2  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/13-Кв Водонапірна башта  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/5-Кв Павільйон "Технічні 

культури" №6  

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/15-Кв Кіоск біля корпусу №4  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958 Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка 

архітектури та 

містобудування 

№523/17-Кв Фонтан за павільйоном №1  Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958 Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/18-Кв Фонтан між павільйоном 

№4 та №8 

 

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958 Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

№523/19-Кв Фонтан за павільйоном №9 

 

Глушкова 

Академіка 

просп. 1 

1958 Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

Пам’ятка архітектури 

та містобудування 

 Будинок Головної 

астрономічної обсерваторії 

АН УРСР, яка була 

заснована у 1944р. 

радянським астрономом і 

геофізиком Орловим. 

 

Голосіївський 

ліс (Феофанія) 

 (Голосієво. 

Головна 

астрономічна 

обсерваторія 

АН УРСР) 

 Рішення виконавчого 

комітету Київської 

міськради народних 

депутатів від 

30.07.1984 № 693 

памятка історії  

 

№513/2 Кв ДОТ №102 Південна 

ділянка 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 
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Номер 

охоронний у 

зводі 

Назва пам’ятки Місце 

знаходження 

Рік будів-

ництва 

Дата і номер рішення 

про взяття на облік 

оборони м. 

Києва, 2км. На 

схід від х. 

Мриги 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/3 Кв ДОТ №103 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, 500 м на 

північ від 

ДОТу № 102 

1929-1935 

рр. 

Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/4 Кв ДОТ №104 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, 1км. на 

схід від х. 

Мриги. 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/5 Кв ДОТ №105 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, х. 

Мриги 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/6 Кв ДОТ №106 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, 2 км на 

захід від х. 

Мриги 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/7 Кв ДОТ №107 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, 2 км на 

південь від с. 

Конча-Заспа 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

№513/8 Кв ДОТ №108 Південна 

ділянка 

оборони м. 

Києва, 1,5 км 

на південь від 

с. Конча-Заспа 

1929-1935  Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України від 

24.09.2008 № 

1001/0/16-08 

Пам’ятка історії 

 

Таблиця 3.4. Перелік пам’яток музею народної архітектури та побуту 

України (16-20 ст.) 

Охоронний 

номер 
Назва пам’ятки 

Рік 

побудови 
286 Вітряк із с. Лівинці Укльменецького р-ну Чернівецької обл. (дер.) п. 20 ст. 
287 Водяний млин із с. Пилипець Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст. 
288 Водяний млин із с Сгижі Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.) п. 20 ст. 
289 Гражда з с. Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.) п. 20 ст. 
290 Зимівник із м. Рахова Закарпатської обл. (дер.) 1840 р. 
291 Колиба з с. Бережниця Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.) п. 20 ст. 
292 Комора з с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.) п. 20 ст. 
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Охоронний 

номер 
Назва пам’ятки 

Рік 

побудови 
293 Комора з с. Стеблів Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст.19 ст. 
294 Стайня з с. Пилипець Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.) к.п. 20 ст. 
295 Стайня з Верховинського р-ну Івано-Франківської обл (дер.) п. 19 ст. 
296 Хата з с. Бережниця Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.) 18 -19 ст. 
297 Хата з с. Великий Кучерів Чернівецької обл. (дер.) 19 ст. 
298 Хата з с. Гусний Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. (дер.)  п. 20 ст. 
299 Хата з с. Дністрик Старосамбірського р-ну Львівської обл. (дер.) п. 20 ст. 
300 Хата з с. Корине Вижиницького р-ну Чернівецьої обл. (дер.) 19 ст. 
301 Хата з с. Липовець Рожнятинського р-ну Івано-Франківської обл (дер.) к. 19 ст. 
302 Хата з с. Либохора Сколівського р-ну Чернівецької обл. (дер.) 1822 р. 
303 Хата з с. Медведівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. (дер.) к. 19 ст. 
304 Хата з с. Рекіти Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.) 1841 р. 
305 Хата з с. Розтоки Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст. 
306 Хата з с. Стричнава Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст. 
307 Хата з с. Сімерки Перечинського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст. 
308 Хата з с. Синевирська Поляна Закарпатської обл. 1807 р. 
309 Хата з с. Стеблівка Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.) п. 20 ст. 
310 Хата з с. Теребля Тячівського р-ну Закарпатської обл. (дер.) 18 ст. 
311 Хата з с. Тухолька Сколівського р-ну Львівської обл. (дер.) 1909 р. 
312 Хата з с. Шепіт Косівського р-ну Івано-Франківської обл (дер.) 1843 р. 
313 Хлів із с. Теребля Тячівського р-ну Закарпатської обл. (дер.) 18 ст. 
314 Церква з Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл. (дер.) 17 ст. 
315 Покровська церква з с. Плоске Свалявського р-ну Закарпатської обл. (дер.) 1792 р. 
316 Чур із с. Новобарове Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.) 19 ст. 

Зона «Поділля» 
317 Водяний млин із с. Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецьої обл. (дер.) п.19 ст. 
318 Дзвіниця з с. Кут-Товсте Гусятинського р-ну Тернопільської обл. (дер.) п. 19 ст. 
319 Хата з с. Гарячинці Новоушицького р-ну Хмельницької обл. (дер.) 19 ст. 
320 Хата з с. Кодіївці Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. (дер.) п. 20 ст. 
321 Хата з с. Крищинці Тульчинського р-ну Вінницької обл. (дер.) к. 19 ст. 
322 Хата з с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. (дер.) к. 19 ст. 
323 Хата з с. Яришів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. (дер.) к. 19 ст. 
324 Церква з с. Зелене Гусятинського р-ну Тернопільської обл. (дер.) п. 19 ст. 
325 Шопа з с. Кадіївці Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. (дер.) к. 19 ст. 

Зона «Полісся» 
326 Вітряк із с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл. (дер.) п. 20 ст. 
327 Вітряк із с. Мала Морочна Зарічненського р-ну Рівненської обл. (дер.) 1848 р. 
328 Вітряк із с. Смолин Чернігівського р-ну Чернігівської обл. (дер.) п. 20 ст. 
329 Вітряк із с. Ширяєве Путивльського р-ну Сумської обл. (дер.) к.19 ст. 
330 Вітряк із с. Юнаківка Сумського р-ну Сумської обл. (дер.) к. 19 ст. 
331 Вітряк із хут. Лісового Ніжинського р-ну Чернігівської обл. (дер.) п. 20 ст. 
332 Клуня з с. Ларинівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.) 19 ст. 
333 Кліть із с. Березове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.) 19 ст. 
334 Дзвіниця з с. Кисоричі Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.) 18 ст. 
335 Окружний двір із с. Солов'ї Ствровижівського р-ну Волинської обл. (дер.)  19 ст. 
336 Тік із с. Кишин Олевського р-ну Житомирської обл. (дер.) 19 ст. 
337 Тупчак із с. Архипівка Семенівського р-ну Чернігівської обл. (дер.) 19 ст. 
338 Хата з с. Гажин Наровлянського р-ну Гомельської обл. (дер.) 18 ст. 
339 Хата з с. Біловіж Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.) 1697 р. 
340 Хата з с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл. (дер.) 19 ст. 
341 Хата з с. Блажове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.) 19 ст. 
342 Хата з с. Мамекине Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.)  к.19 ст. 
343 Хата з с. Мульчинці Володимирецького р-ну Рівненської обл. (дер.) п.20 ст. 
344 Хата з с. Полиці Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. (дер.) 19 ст. 
345 Хата з с. Самари Ратнівського р-ну Волинської обл. (дер.) 1587 р. 
346 Хата з с. Серники Рівненського р-ну Рівненської обл. (дер.) 19 ст. 
347 Овин із с. Араповичі Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.)  к.19 ст. 
348 Церква з с. Кисоричі Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.) 18 ст. 
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Охоронний 

номер 
Назва пам’ятки 

Рік 

побудови 
349 Каплиця з с. Клесів Сарненського р-ну Рівненської обл. (дер.) 17 - 18 ст. 
350 Шпихлір з с. Полиці Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. (дер.) 19 ст. 

Зона «Полтавщина-Слобожанщина» 
351 Вітряк із с. Веселе Сумської обл. (дер.) 19 ст. 
352 Вітряк із с. Вільшани Дворічанського р-ну Харківської обл (дер.) 1905 р. 
353 Вітряк із с. Кудряве Охтирського р-ну Сумської обл. (дер.) к.19 ст. 
354 Вітряк із с. Нехвороща Новосанжарського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
355 Вітряк із с. Лютенські Будища Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
356 Вітряк із с. Нурове Балаклійського р-ну Харківської обл (дер.) к.19 ст. 
357 Вітряк із с. Скаргівка Кремінського р-ну Луганської обл.(дер.) к.19 ст. 
358 Гамазей із с. Луб'янки Білокуракинського р-ну Луганської обл.(дер.) 19 ст. 
359 Клуня з с. Луб'янки Білокуракинського р-ну Луганської обл.(дер.) 19 ст. 
360 Комора з с. Деревки Котелевського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
361 Комора з с. Нещеретове Білокуракінського р-ну Луганської обл.(дер.) сер.19 ст. 
362 Хата з с. Бобровник Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.) 19 ст. 
363 Хата з с. Лелюхівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
364 Хата з с. Новоохтирка Новоайдарського р-ну Луганської обл.(дер.) п.20 ст. 
365 Хата з с. Попівка Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
366 Хата з с. Червонопопівка Кремінського р-ну Луганської обл.(дер.) п.20 ст. 
367 Хата з смт. Шишаки Шишацького р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 

Зона «Середня Наддніпрянщина» 
368 Вітряк із с. Бобровиця Чигиринського р-ну Черкаської обл. (дер.) к.19 ст. 
369 Вятряк із с. Кононів Луденського р-ну Полтавської обл (дер.) к.19 ст. 
370 Вітряк з с. Сасинівка Пирятинського р-ну Полтавської обл. (дер.) к.19 ст. 
371 Комораз с. Яснозір'я Черкаського р-ну Черкаської обл, (дер.) к.19 ст. 
372 Комора з с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.) д.п.19 ст. 
373 Хата з с. Сухини Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. (дер.) 1887 р. 
374 Хата з с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. (дер.) к.19 ст. 
375 Хата з с. Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну.Київської обл. (дер.) к.19 ст. 
376 Хата з с. Хрещатик Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.) к.18 ст. 
377 Хата з с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл. (дер.) сер.18 ст. 
378 Хата з с. Солониця Лубенського р-ну Полтавської обл. (дер.) сер.19 ст. 
379 Хата з с. Таборів Сквирського р-ну Київської обл. (дер.) 1833 р. 
380 Хата з с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.) сер.19 ст. 
381 Хата з с. Яснозір'я Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.) к.19 ст. 
382 Хата з с. Яснозір'я Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.) к.19 ст. 
383 Михайлівська церква з с. Дорогинка Фастівського р-ну Київської обл. (дер.) п.17 ст. 
384 Церква з с. Зарубинці Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.) п.18 ст. 

Зона «Південь України» 
385 Хата з с. Благодатне Амвросіївськогор-ну Донецької обл. (дер.) к.19 ст. 
386 Коптильня з с. Олександрівка Білозерського р-ну Херсонської обл. (дер.) п,19 ст. 
387 Хата з с. Пужайкове Балтського р-ну Одеської обл. (дер.) к.19 ст. 
388 Колодязь з смт. Велика Лепетиха Великолепетиського р-ну Херсонсьої обл. (дер.) п.19 ст. 
389 Садиба з с. Михайлівка Новоодеського р-ну Миколаїської обл. (дер.) к.19 ст. 
390 Вітряк із с. Олександрівка Білозерського р-ну Херсонської обл. (дер.) к.19 ст. 

 

9.2. Стан і перспективи використання рекреаційних ресурсів 

Одним з основних завдань Парку є розвиток різних видів рекреації в 

природних умовах. Парк має стати базою для розвитку різних видів туризму 

(наукового, екологічного, краєзнавчого тощо), широко впроваджувати 

екскурсійну діяльність, організовувати проведення спортивних змагань та 

свят. Для цього територією парку мають бути прокладені і обладнані 

туристичні та екскурсійні маршрути, екологічні стежки для різних груп 
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відвідувачів, проведено облаштування певних територій для здійснення 

масових заходів. 

Створення умов для рекреаційної діяльності в межах Парку 

пропонується проводити за наступним планом: 

1. Паспортизація та класифікація об’єктів (територій), цінних для 

рекреації і туризму. Визначення найбільш відвідуваних ділянок. 

2. Визначення існуючого рекреаційного навантаження та стійкості до 

нього природних систем. 

3. Оцінка рекреаційного потенціалу та визначення рекреаційної 

диференціації території Парку з врахуванням функціонального зонування та 

режиму територій. 

4. Рекреаційно-туристське картографування території Парку. 

5. Паспортизація, класифікація та просторова локалізація об’єктів, 

цінних для рекреації і туризму на прилеглих до парку територіях. 

6. Рекреаційно-туристське облаштування території Парку. 

7. Створення власної структури або зв’язок з вже існуючими 

організаціями, що пропонують туристичний продукт (туроператори, 

турагенства, екскурсійні бюро тощо). 

Основними принципами при паспортизації цінних для рекреації і 

туризму об’єктів (територій) є: інформаційна насиченість (пізнавальність), 

естетичність, комфортність перебування. 

Визначення просторового розміщення рекреаційно-туристських 

об’єктів (територій), а також, як подальший крок, рекреаційно-туристське 

картографування можуть здійснюватись на основі наступних даних: 

1. Визначення ступеня їх цінності (місцевий, регіональний, 

державний); 

2. Визначення можливості (чи неможливості) їх використання в 

рекреаційно-туристичних цілях; 

3. Виділення зон концентрації об’єктів показу та атрактивних 

ландшафтів; 

4. Порівняння цих зон з транспортною мережею та мережею стежок.  

5. Створення екскурсійних маршрутів та екологічних стежок. 

6. Створення спортивно-оздоровчих маршрутів 

За характером розміщення об’єктів показу виділяються зони 

концентрації: 

 просторові – ділянки із значною концентрацією об’єктів показу в 

межах території, що одночасно можна охопити поглядом або пройти за 

короткий проміжок часу; 
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 точкові – об’єкти локальної концентрації, що не мають значного 

розповсюдження у просторі; 

 лінійні – маршрутні коридори, які об’єднують просторові та 

точкові зони концентрації, а також одиничні і допоміжні об’єкти показу. 

Зони найбільшої атрактивності та інформаційної цінності можна 

виділяти за допомогою коефіцієнта, який визначається шляхом порівняння 

кількості об’єктів показу на одиницю площі і середнього значення цього 

показника по Парку. 

Організація відпочинку 

З огляду на специфіку розміщення Парку в межах великого міста, 

одним з його найголовніших завдань є забезпечення збереження високих 

рекреаційних якостей середовища, тобто запобігання негативним змінам в 

природних комплексах, пов’язаних з інтенсивною рекреацією. 

Для забезпечення умов невиснажливого використання рекреаційних 

ресурсів, запобігання втрати естетичних та соціальних цінностей ландшафтів, 

необхідним є визначення та дотримання допустимих навантажень на окремі 

природні комплекси при організації рекреаційної діяльності. 

У національних парках виділяються дві зони для забезпечення потреб 

населення у відпочинку - зони регульованої та стаціонарної рекреації. 

Зона регульованої рекреації призначена для короткочасного відпочинку 

та оздоровлення населення з влаштуванням на її території туристських 

маршрутів, екологічних стежок, місць короткочасного відпочинку, оглядових 

майданчиків. 

Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення об’єктів 

туристсько-рекреаційної інфраструктури, яка повинна задовольняти потреби 

у масовому відпочинку та лікуванні. 

Центральний рекреаційний вузол - урочище Голосіївський ліс з 

територією Міського парку ім. М. Рильського, які межують з Музеєм 

народної архітектури та побуту, Льодовим стадіоном, дельфінарієм та 

Центром виставок, музеями при інституті бджільництва та Головній 

астрономічній обсерваторії НАНУ - об’єктами рекреаційно-туристської 

інфраструктури поза межами Парку. 

Природні умови, наявність водойм, транспортна та пішохідна 

доступність Голосіївського лісу обумовлюють розвиток в його межах 

короткочасного відпочинку та розваг, туризму й спорту, організованого 

рибальства 

Урочище Теремки. Враховуючи розміщення поруч великого житлового 

масиву та наукового центру, наявність автомагістралі, а також відсутність в 

межах району зелених насаджень загального користування, природний 
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комплекс урочища доцільно використати як паркову територію для 

короткочасного відпочинку, за винятком заповідної зони у південно-західній 

частині урочищ та прилеглих ділянок. Об’єкт ПЗФ, що також потребує 

особливої уваги та охорони в урочищі – ботанічна пам’ятка природи Група 

вікових дерев дуба. 

Південна частина Парку - на цій території традиційно будуть 

забезпечувати різні напрямки як короткочасного та стаціонарного 

відпочинку. Якщо лісопаркові комплекси північної частини парку за своїми 

властивостями на багатьох ділянках набувають паркових ознак, то в 

південній частині Парку лісопаркові комплекси більше наближаються до 

природних лісових екосистем із відповідним набором видів рекреаційної 

діяльності. Таку особливість, головним чином, обумовлює менша 

транспортна доступність цієї території та відносна віддаленість від великих 

житлових масивів. 

Для таких видів відпочинку, як збір грибів, ягід, рибальство, лісові 

прогулянки сприятливі практично всі урочища Парку. 

Регулювати зазначені види відпочинку можна за допомогою 

планування територій рекреаційних зон та їх благоустрою, що дає 

можливість спрямувати рекреаційні потоки по стежках, концентрувати 

відвідувачів на спеціально облаштованих майданчиках. Крім того, для 

створення додаткових умов перебування на території НПП, розширення 

набору послуг у сфері оздоровлення та відпочинку, можливості 

організовувати конференції, фестивалі, спортивні змагання, приймати гостей, 

існує потреба розвитку таких елементів інфраструктури як мотелі, туристичні 

бази, місця, обладнані для встановлення наметових таборів.  

Дані про розміщення поблизу території НПП «Голосіївський» установ 

лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму для задоволення потреб 

населення наведено у табл. 3.5.  

 

Таблиця 3.5. Мережа установ та організацій відпочинку, оздоровлення та 

лікування в межах НПП «Голосіївський» та прилеглих територій 

№ 

п/п 

Тип 

установи, 

організації 

Назва 

установи, 

організації 

Адреса Контакти 

1 Санаторій «Конча-Заспа» 
Київ, Конча-Заспа, 

Столичне шосе, 27 км 
Телефон: (044) 259-24-15 

2 

ДП 

Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 
Київ, Конча-Заспа, 

Столичне шосе, 27 км 

Телефон: (044) 259-20-64, 

(044) 259-20-03,  

(068) 526-88-55 

3 
Оздоровчий 

центр 
Ярина 

Київ, Конча-Заспа, 

Столичне шосе, 25 км 
Телефон: (044) 251-69-78 

http://kiev.glo.ua/rozvagi/Ozdorovitelnyj-centr-Yaryna.html
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4 
Спортивний 

заклад 

Центр 

Олімпійської 

підготовки 
Київ, Столичне шосе, 19 

Телефон: (044) 259-21-61, 

(044) 259-20-31 

5 

Екскурсійно

-туристична 

база 

«Юний 

турист» 

Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 144 

Телефон: (044) 526-36-42, 

(044) 526-04-78 

6 

Дитячий 

оздоровчий 

комплекс 

«Сокіл» 

Київ, просп. 

Голосіївський (40-річчя 

Жовтня), 120 

Телефон: (044) 253-77-04 

7 
База 

відпочинку 
«Острівець» 

Київ, Старообухівська 

траса, 35 км 
Телефон: (067) 408-71-79 

8 

Кінно-

спортивний 

клуб 

«The Royal 

Horse Club» 

Києво-Святошинський р-

н, 3 км Новообухівскої 

траси, с. Лісники, вул. 

Чапаєва, 36 

Телефон: (097) 250 37 67 

9 

Кінно-

спортивна 

база 

"Динамо" 
Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 13 
Телефон: (044) 256-03-77 

 

Особливістю організації туризму і екскурсій в межах Парку є те, що 

парк знаходиться в межах столичного міста, яке має багато пам’яток 

культури і історії світового рівня. Тому формування первинних маршрутів, 

розміщення туристських готелів можуть знаходитись поза межами парку. Ця 

обставина зобов’язує внутрішню туристичну систему орієнтувати на 

загальноміську. 

Крім того, в межах парку відсутні визначні пам’ятки історії і культури, 

які змогли б самостійно формувати туристичний попит. 

Основними напрямками формування туристичної мережі парку є: 

 забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі з урахуванням 

державних інтересів;  

 удосконалення організаційної структури галузі, залучення всіх об'єктів 

до участі в туристичній діяльності;  

 створення розвинутої інфраструктури туризму;  

 інтенсифікація освоєння туристично-рекреаційного потенціалу 

території, збереження історико-культурної та природної спадщини;  

 стимулювання туристичної діяльності через встановлення нових форм 

фінансування та використання туристичних об'єктів;  

 визначення напрямків подальшого розвитку туристичної діяльності, 

створення системи підготовки кадрів, маркетингу, рекламної діяльності та ін. 

Позитивною умовою розвитку туризму і екскурсій в Парку є 

транспортні магістралі та дороги різних рівнів: залізнична магістраль, 

розгалужена мережа автомобільних доріг; наявність аеропортів.  

http://kiev.glo.ua/tyrism/konno-sportivnyj-klub-The-Royal-Horse-Club.html
http://kiev.glo.ua/tyrism/konno-sportivnyj-klub-The-Royal-Horse-Club.html


221 

 

Розвиток туристичної мережі природного парку базується на 

використанні наявних туристичних ресурсів, до складу яких, крім природних 

комплексів, віднесені пам'ятки історії, культури, архітектури, музеї та сучасні 

громадські споруди. 
 

9.3. Розвиток мережі туристичних маршрутів та екологічних 

стежок 

З метою ефективного використання туристсько-рекреаційного 

потенціалу Парку, всебічного задоволення потреб населення у туристичних 

послугахосновна увага надається розвитку таких основних форм туризму: 

 пізнавальному;  

 оздоровчому;  

 екологічному 

 спеціалізованому (рибальство, спортивний туризм, кінні прогулянки 

тощо) 

Проектом організації території передбачено створити туристичні 

маршрути: автобусно-автомобільні, кінні, пішохідні, велосипедні, які 

матимуть відкрите розповсюдження через інформаційні центри і пункти 

продажу послуг на всій території природного парку. 

Основою формування мережі екскурсійних маршрутів є історико-

культурні об’єкти, сприятливі природні умови та мальовничі краєвиди, 

виставкові центри, а також розвинена мережа міських магістралей та 

паркових доріг. 

Пішохідні маршрути. 

Враховуючи подрібненість паркової території, розташування урочищ, 

відокремлених одне від одного, пропонується розробити мережу пішохідних 

туристичних маршрутів: 

 в межах кожного з рекреаційних комплексів (урочищ) та прилеглих 

територій; 

 в межах загальної території парку (в тому числі дводенні дальні 

маршрути з організацією ночівлі в наметових містечках на майданчиках 

відпочинку). 

Чисельність групи – до 30 чол., кількість груп - залежно від ємностей 

закладів туризму та пропускної спроможності об'єкту.  

Одноденні пішохідні маршрути: 

Перший маршрут: ур. Голосіївський ліс – парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва ім. М.Т. Рильського. Об'єкти показу: природні 

ландшафти, ставки Дідорівські, Горіхуватські, експозиції Літературного 

музею М. Т. Рильського, відпочинок на облаштованих майданчиках.  
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Другий маршрут: від ур. Голосіївський ліс до Китаївських ставків. 

Об'єкти показу: корпуси Національного університету біоресурсів і 

природокористування архітектора Дяченка (20-30-ті рр. ХХ с), залишки лінії 

оборони м. Києва в 1941 р., напіввідкриті, відкриті природні ландшафти ур. 

Голосіївський ліс, вікові дуби, архітектурні та історичні пам’ятки Китаївської 

пустині. На маршруті передбачені майданчики для відпочинку.  

Третій маршрут: від ур. Голосіївський ліс до ур. Феофанія. Об'єкти 

показу: Свято-Покровський монастир (Голосіївський скит), ландшафти 

широколистяних та мішаних лісів, Головна астрономічна обсерваторія 

НАНУ. 

Четвертий маршрут: переїзд до ур. Лісники. Об'єкти показу: природні 

(в т.ч. заповідні) ландшафти борових терас та боліт ур. Лісники, споруди лінії 

оборони м. Києва в 1941 р.(Київський укріплений район 1929-1935 рр., 

Мриги), прогулянки з відпочинком у обладнаних місцях. 

П'ятий маршрут: переїзд до ур. Дачне. Об'єкти показу: природні 

ландшафти борових терас ур. Дачне; збирання ягід, грибів, прогулянки з 

відпочинком у обладнаних місцях.  

Шостий маршрут: переїзд до урочищ Бичок та Жуків острів. Об'єкти 

показу: природні заплавні ландшафти ур. Бичок та Жуків острів, прогулянки 

прибережними ділянками вздовж р. Дніпро. 

Також можливе прокладання екологічних стежок поблизу та в межах 

заповідної зони Парку (південна частина Голосіївського лісу, урочище 

Лісники). 

Сьомий маршрут: починається з адміністрації ЛПГ «Конча-Заспа» і 

має протяжність 3400 м до с. Лісники (лісові та болотні екосистеми долини 

річки Віта).  

Восьмий маршрут: починається з адміністрації ЛПГ «Конча-Заспа» і 

продовжується у напрямку с. Ходосівка (головним чином, лучні екосистеми 

та озеро Шапарня), залишки лінії оборони (Київський укріплений район 

1929-1935 рр.). 

Кінні маршрути.  

В екскурсії беруть участь 8 - 10 осіб. 

Перший маршрут: від о. Дідорівка до ур. Литвинівка через ур. 

Солов’їна гора. Об'єкти показу: природні лісові ландшафти. Маршрут 

необхідно оснастити майданчиками для відпочинку, які враховували б 

специфічний засіб пересування. 

Другий маршрут: від о. Дідорівка до Оріхуватських ставків. Об'єкти 

показу: Свято-Покровський монастир (Голосіївський скит), природні лісові 

ландшафти парку-памятки садово-парковго мистецтва ім. М. Т. Рильського. 
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Третій маршрут: до ур. Теремки. Об'єкти показу: природні лісові 

ландшафти ур. Теремки.  

На маршруті необхідно розмістити проміжні майданчики відпочинку 

для туристів та коней. 

Автобусні маршрути. 

Екскурсії із застосуванням автотранспорту проводяться протягом 

одного дня. Мережа наявних туристичних ресурсів та об'єктів, наявність 

доріг та закладів туризму обумовлює створення основних одноденних 

маршрутів. Кількість екскурсійних груп (один автобус) приймається в 

залежності від потреби та ємності закладів туризму. 

Маршрут 1. Виїзд за маршрутом: Голосієво - Китаєве. Об'єкти показу: 

природні комплекси  Голосіївського лісу, Свято-Покровський монастир 

(Голосіївський скит), історичні споруди Свято-Троїцького монастиря 

(Китаївської пустині) та прилеглі природні комплекси. 

Маршрут № 2. Виїзд за маршрутом: Теремки – ур. Феофанія - Музей 

народної архітектури та побуту. Об'єкти показу: природні комплекси ур. 

Феофанія, Теремки, історико-культурні об’єкти, споруди народної 

архітектури та побуту. До маршруту також можна включити екскурсію в 

Інституті бджільництва імені Прокоповича, а також – відвідання музею при 

Головній астрономічній обсерваторії НАНУ. 

Маршрут №3. Виїзд за маршрутом: Голосієво – Національний 

природничий музей (або навпаки). Об'єкти показу: природні об’єкти 

Голосіївського лісу, огляд експозицій музею ботанічного, зоологічного, 

геологічного. 

Маршрут №4. Виїзд за маршрутом: Київ – Конча-Заспа. Об'єкти 

показу: експозиції музею історії ВВВ, природні об’єкти ур. Лісники, споруди 

лінії оборони м. Києва, відпочинок на березі оз. Шапарня.  

Маршрут №5. Ур. Теремки - Голосіївський ліс – ур. Бичок - Конча-

Заспа. Ознайомлення з усіма типами екосистем Парку: широколистяні ліси 

вирівняної ділянки Київського плато (ур. Теремки), широколистяні ліси 

схилу Київського плато (Голосіївський ліс), заплавні ліси (ур. Бичок), хвойні 

ліси борових терас (Конча-Заспа, ур. Лісники), болотні екосистеми ур. 

Лісники. 

Для гостей міста передбачається організація автобусних екскурсій 

Києвом (оглядові та тематичні). 

Автомобільні маршрути є найбільш мобільними, оскільки напрямок 

поїздок, їх термін, місце зупинок, об'єкти огляду та інше вибираються самим 

рекреантом. Посібником для здійснення рекреаційних виїздів слугує карто-
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схема Національного природного парку, на якій зазначені найбільш 

привабливі природні та історико-культурні об'єкти.  

Зважаючи на незначну площу Парку достатньо організувати маршрути 

лише першої категорії - одноденні. 

Маршрути мають (в основному) початок в м. Київ і спрямовані до 

основних туристичних об'єктів.  

Пропонуються наступні маршрути: 

1. Київ – ур. Голосіївський ліс (центр інформації та туризму) — 

Китаєво - Конча-Заспівський лісопарк. Об'єкти показу: природні комплекси 

Голосієво, історико-архітектурні комплекси Китаєво, відпочинок на 

майданчиках Конча-Заспівського лісопарку з можливою ночівлею у наметах.  

2. Київ – ур. Голосіївський ліс, урочище Феофанія, Музей народної 

архітектури і побуту. Об'єкти показу: культові споруди в ур. Феофанія 

Голосіївський ліс, народна архітектура України із можливим відпочинком в 

автокемпінгу або будинку рибалки (мисливця). 

3. Ур. Голосіївський ліс (інформаційний центр) — ур. Феофанія — 

Дачне лісництво КП ЛПГ «Конча-Заспа». Об'єкти показу: природні та 

архітектурні комплекси в ур. Феофанія поблизу Головіної обсерваторії 

НАНУ, відпочинок у лісі Дачного лісництва. 

Велосипедні, лижні та інші спортивно-оздоровчі маршрути 

маршрути. 

Пропонуються напрямки, які визначені для пішохідних прогулянок. 

Такий підхід базується, крім інших умов, на тому, що на пішохідних 

маршрутах розташовані майданчики відпочинку з необхідним переліком 

споруд, які можуть використовуватись і в зимовий період. 

9.4. Рекреаційний благоустрій території  

Облаштування ділянок, передбачених для короткочасного відпочинку 

включає комплекс робіт з благоустрою. 

На головному в’їзді встановлюється невелике панно, з якого зрозуміло, 

що це національний природний парк «Голосіївський», який має певний 

статус і правила відвідування. 

У місцях кількох основних в’їздів та входів - розміщення карто-схеми з 

функціональним зонуванням території та розміщенням ділянок, де 

дозволяється короткочасний відпочинок з облаштованими місцями для 

вогнищ. 

Територія Парку має сприятливі природні умови для впровадження 

різних видів рекреаційних занять, а для їх розвитку та організації потоків 

відвідувачів необхідно створити належну інфраструктуру, а саме:  
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- обладнати еколого-освітні центри (візит-центри для відвідувачів, 

проведення конференцій, семінарів тощо), які можуть включати музеї, гуртки 

природи тощо; гуртки природи при школах та інших закладах доцільно 

створювати як філії еколого-освітнього центру Парку; 

- облаштувати рекреаційно-інформаційні елементи по території Парку; 

- облаштувати місця короткочасного відпочинку, для пікніків, для 

одноденного відпочинку, для довгострокового відпочинку; 

- облаштувати місця для розведення вогнищ - недостача місць для 

відпочинку з розведенням багаття створює пожеженебезпечну ситуацію. 

- врахувати визначені напрямки туристичних маршрутів та екологічних 

стежок, ємність туристичних маршрутів та екологічних стежок (кількість 

екскурсантів у групі пропонується визначати не розрахунками навантаження 

на природні комплекси, а через ємність та облаштування на маршрутах місць 

зупинок та відпочинку, а також з урахуванням можливостей екскурсоводів); 

визначати оптимальний склад туристичної групи (екскурсії) і кількість турів 

(екскурсій) за день (враховуючи можливості забезпечити екскурсоводами ці 

маршрути та екскурсії) та за умови помірного допустимого впливу на 

довкілля. 

Облаштування екологічних стежок, спортивно-оздоровчих та 

туристичних маршрутів повинне враховувати: 

 на початку стежки потрібно встановити інформаційний щит з її назвою 

та схемою. На всій протяжності стежки провести маркування; 

  провести прибирання захаращеної території навколо стежки та 

розчистку власне стежки, розчистка пішохідних стежок має дві цілі: 

можливість пішого туризму та вільне пересування відвідувачів до місць 

відпочинку, а також покращення санітарного стану лісу; 

 зняти сухостійні, хворі та пошкоджені дерева, якщо вони не мають 

наукової, природоохоронної, історичної та естетичної цінності; 

 по всій стежці провести ремонт існуючих та влаштування нових місць 

короткочасного перепочиинку; 

 у місцях, де стежка закінчується, передбачити ємність для сміття, 

туалет. 

9.5 Забезпечення безпеки відвідувачів парку 

Важливою складовою рекреаційної привабливості території є безпека 

відвідувачів Парку. Її забезпечення включає комплекс заходів:  

- встановлення інформаційних, попереджувальних та заборонних 

аншлагів, а також усне інформування щодо потенційно небезпечних 

ситуацій, таких як природні стихії, екстремальні температури, пожежі, 

небезпечні тварини та рослини (кліщі, рослини-алергени тощо); 
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протипожежна пропаганда; 

- проведення санітарно-оздоровчих заходів - видалення сухостійних, 

аварійних, вітровальних, вітроломних дерев; санітарної обрізки дерев на 

основних ділянках відпочинку та пересування відвідувачів, екостежках, 

туристичних маршрутах; 

- патрулювання території - здійснюється відповідно до графіків 

патрулювання, що затверджуються щомісяця. Патрульні автомобілі повинні 

бути обладнані аптечками; 

- спеціальної підготовки державних інспекторів по охороні Парку з 

надання першої медичної допомоги; 

- посилення взаємодії служби державної охорони з правоохоронними 

органами, службами швидкої медичної допомоги та ін.; 

- встановлення систем відеоспостереження для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій та швидкого реагування на них. 

Крім того, для попередження надзвичайних ситуацій, що можуть 

зашкодити здоров’ю інших людей, відвідувачі мають звертати увагу на 

правила безпечного поводження на території Національного природного 

парку «Голосіївський», відповідно до яких забороняється:розводити багаття 

у недозволених місцях та лісонасадженнях у пожеже небезпечний період; 

залишати без нагляду малих дітей; залишати після себе багаття; 

прогулюватися під сухостійними деревами; створювати зайвий шум; 

полювати; вигулювати собак без намордників; використовувати синтетичні 

миючі засоби, мити автотранспорт; руйнувати та псувати стенди, вказівники, 

споруди; смітити, залишати неприбраними місця відпочинку. 

9.6. Інформаційне забезпечення відвідувачів 

З розвитком еколого-просвітницької діяльності, що входить до 

пріоритетних напрямків діяльності Парку, створення екологічних 

інформаційних центрів, візитів-центрів – набуває важливого значення.  

Візит-центр - це місце, де відвідувачі вперше одержують інформацію 

про національний природний парк. У рекреаційній сфері міста парк може 

стати центром еколого-туристичного сервісу. У цьому випадку такий візит-

центр буде вкрай необхідний. У ньому б міг розмістись і музей природи 

парку з описом його природних й історичних пам'ятників, визначних 

пам'яток. Тут будь-який відвідувач може ознайомитися з історією парку, 

побачити його природу на фото - і відеоматеріалах, послухати лекції і 

довідатися про умови відвідування туристичних маршрутів, придбати 

путівки.  
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Головне завдання центру – інформувати туриста чи відвідувача про 

роботу даної організації, а також організовувати наукові та природоохоронні 

заходи (конференції, семінари курси підвищення кваліфікації, обмін 

досвідом тощо), в тому числі й міжнародні. 

Таким чином, візит-центр може бути, по-перше, просвітницьким 

центром. По-друге, це освітній центр. На його базі можна відкривати дитячі 

гуртки – юного еколога, натураліста, зоолога, школи додаткової освіти – 

екологів-провідників, менеджерів з туризму, дитячі наукові суспільства.  

У цілому ж, усі ці заходи, як показує досвід багатьох закордонних 

природоохоронних територій, допомагають вирішувати як проблеми 

заповідних територій (їх відкритість, значимість, набуття авторитету), так і 

ліквідувати прогалини в екологічній культурі населення, що, врешті-решт, 

буде сприяти збереженню природних комплексів Парку. 

9.7. Залучення організацій та місцевого населення до рекреаційної 

діяльності на території парку 

Процес залучення до рекреаційної діяльності на території парку 

комерційних організацій і місцевих громад включає наступні етапи: 

- вивчення зареєстрованих на районному рівні комерційних організацій 

та підприємців, а також наявність місцевих громад. Додатково 

рекомендується для формування стратегії та напрямків роботи з різними 

соціальними групами та зацікавленими сторонами провести наукове 

дослідження щодо ставлення до парку вищезазначених груп; 

- ведення переговорів та укладання угод про спільну діяльність з 

комерційними організаціями, приватними підприємцями,  туристичними 

фірмами та іншими організаціями щодо надання послуг у рекреаційній сфері; 

- організація зустрічей з іншими зацікавленими сторонами з 

роз’ясненням політики Парку щодо залучення місцевого населення до 

рекреаційної діяльності і підвищення ним рівня обслуговування; 

- проведення тендерів серед компаній-виробників продукції, яка 

асоціюється із парком та діяльністю парка. Відповідно, розробити та 

запатентувати в установленому порядку логотип Парку. Пропонування 

використання на комерційній основі логотипу Парку при продажі продукції 

та наданні послуг місцевими підприємствами і організаціями;  

- створення бази даних щодо можливих послуг місцевого населення, 

зокрема щодо умов проживання у приватних будівлях (квартирах), 

проведення майстер-класів від народних майстрів, організації кінних 

маршрутів тощо; 
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- створення координаційного органу розвитку рекреаційної діяльності у 

межах Парку з представників адміністрації Парку, органів місцевої влади, 

бізнесу та інших зацікавлених сторін. 

- створення клубу друзів Парку; 

- розробка та введення в дію волонтерських програм, що включають 

роботи з рекреаційного благоустрою. 

9.8. Кадрове та наукове забезпечення рекреаційної діяльності 

Парку 

Відділ управління рекреаційною діяльністю створюється для надання 

рекреаційних послуг, що не суперечать режиму охорони та використання 

території Парку, організації та регулювання екскурсій, турмаршрутів та 

екологічних стежок. Крім того, відділ повинен активно співпрацювати з 

іншими структурними підрозділами парку.  

Відділ рекреації та організації  туризму виконує наступні функції: 

- розробляє стратегію парку в сфері туризму (основні цільові аудиторії, 

пріоритетні види туризму і відпочинку, механізми регулювання і розвитку); 

- забезпечує систематизацію, зберігання, своєчасне поновлення і аналіз 

інформації про рекреаційні ресурси парку, характер та перспективи їх 

використання; 

- здійснює з іншими структурними підрозділами планування робіт з 

організації і розвитку регульованого туризму і відпочинку на території 

Парку; 

- взаємодіє (співпрацює) з державними органами, які відповідають за 

розвиток туризму і рекреації, з юридичними і фізичними особами, які 

займаються туристичною та екскурсійною діяльністю; 

- бере участь у підготовці туристичних пропозицій і просуванні 

турпродукту парку (пошук турагентів, інформація для інтернет-сайту парку, 

рекламні буклети, брошури, фото-, аудіо- та відеоматеріали, участь в 

спеціалізованих ярмарках і виставках); 

- забезпечує інформаційне обслуговування відвідувачів; 

- спільно з фінансово-економічною службою здійснює розрахунки 

вартості платних послуг, які надаються відвідувачам; 

- спільно з науковим відділом, відділом охорони ПЗФ розробляє 

правила відвідування парку. 

В рамках діяльності відділу або у співпраці із іншими структурними 

підрозділами наукове забезпечення рекреаційної діяльності включає: 

- розробка рекомендацій щодо поліпшення рекреаційної 

інфраструктури та попередження деградації цінностей Парку; 
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- розробка рекомендацій щодо регулювання потоків відвідувачів із 

врахуванням функціонального зонування; 

- розробка паспортів цінних рекреаційних об’єктів та територіальних 

одиниць (кварталів, урочищ, функціональних зон тощо) 

- визначення гранично допустимих навантажень на природні 

комплекси в межах рекреаційних зон, на туристичних маршрутах, 

екологічних стежках із регламентацією туристичної, екскурсійної та еколого-

освітньої діяльності (чисельність груп, час відвідувань, правила поведінки 

тощо);  

- розробка пропозицій щодо зниження рекреаційних навантажень на 

вразливі ділянки території Парку, регламентація, тимчасова або 

довгострокова заборона шкідливих для біологічного та ландшафтного 

різноманіття напрямків рекреаційної діяльності; 

- прогноз розвитку туристичного ринку; 

- моніторинг дотримання природоохоронних та інших обмежень; 

9.9. Стан системи громадського харчування 

На території Голосіївського району зареєстровано 169 підприємств 

громадського харчування. 

На території, що надана Парку у постійне користування, об’єктів 

громадського харчування не розміщено. На території Парку без вилучення 

(Голосіївський парк ім. М. Рильського, КП ЛПГ «Конча-Заспа») розміщено 8 

закладів громадського харчування – кафе та ресторани.  

 

Таблиця 3.6. Характеристика об’єктів громадського харчування 
№ 

п/п 
Тип закладу Назва закладу Адреса Контакти 

1 
Ресторанний 

комплекс 

«Голосіївський 

двір» 

Київ, просп. 

Голосіївський, 87-б 

Телефон: (044) 259 00 01, 

http://dvorgoloseevskiy.com.ua 

2 Кафе «Евар» 
Київ, просп. 

Голосіївський, 87 

Телефон: (044) 451-53-04, 

(067) 913-01-82,  

http://kafe-evar.at.ua/ 

3 Ресторан «Орман» 
Київ, просп. 

Голосіївський, 87 

Телефон: (067) 508-99-00, 

(067) 905-53-59 

http://orman.kiev.ua 

4 Ресторан «Пивний сад» 
Київ, просп. 

Голосіївський, 87 

Телефон: (044) 219-15-55 

http://www.pivnyisad.com.ua/ 

5 Кафе-бар «Баракуда» 
Київ, просп. 

Голосіївський, 15-а 

Телефон: (044) 257-95-77 

http://barakuda.kiev.ua/ 

6 
Ресторан-

кафе 
Струмок 

Столичне шосе, 29 

км, смт. Козин 
Телефон: (044) 251-67-60 

7  
Шервудський 

ліс 
урочище Бичок  

8  Шашлична урочище Бичок  

9 Кафе Вок Кафе Київ, просп. Телефон: (044) 331-55-88 

http://dvorgoloseevskiy.com.ua/
http://kafe-evar.at.ua/
http://orman.kiev.ua/
http://www.pivnyisad.com.ua/
http://barakuda.kiev.ua/
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Голосіївський, 58-а 

10 Піцерія il Molino 
Київ, просп. 

Голосіївський, 58-а 

Телефон: (044) 331-88-55 

http://www.ilmolino.ua/ 

11 
Міні готель 

кафе 
ПАРК 

Київ, просп. 

Голосіївський, 90 

Телефон: (044) 258-97-29, 

(044) 258-96-44 

12 Кафе-бар Діброва 
Київ, просп. 

Голосіївський 98/2 

Телефон: (044) 257-13-93 

http://dibrova.ho-de.kiev.ua/ 

13 Кафе des fleurs 
Київ, просп. 

Голосіївський 110, 

Телефон: (044) 258-05-54 

http://des-fleurs.ho-de.kiev.ua/ 

14 Кафе «Дукат» 

Київ, просп. 

Голосіївський, 118. 

корпус 1. 

Телефон: (044) 258-80-39 

http://dukat.ho-de.kiev.ua/ 

15 Готель-кафе Піано 
Київ, просп. 

Голосіївський, 130/57 

Телефон: (044) 585-54-55, 

(044) 331-23-35 

16 Кафе-піцерія Арт-піца 
Київ, вул. 

Васильківска, 9/14 
Телефон: (044) 257-52-06 

17 
Ресторан-

піцерія 
Югославія 

Київ, вул. 

Васильківська, 11/11 

Телефон: (044) 257-94-47 

http://yugo.com.ua/index.php 

18 Денс-кафе «ДеПо» 
Київ, вул. 

Васильківська, 23/16 

Телефон: (044) 257-84-67 

http://depodance.com.ua/ 

19 Кафе «Дарина» 
Київ, пров. 

Задорожний 3/2 

Телефон: (044) 258-75-09 

http://darina.ho-de.kiev.ua/ 

20 Ресторан «Прага» 

Київ, просп. 

Академіка Глушкова, 

1 

Телефон: (044) 526-99-90 

http://www.praha-

restaurant.com/ 

21 Ресторан «Будьмо» 
Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 138 

Телефон: (044) 526-07-07 

(044) 526-52-37 

http://budmo.kiev.ua/ 

22 Ресторан 
«Купецький 

двір» 

Київ, Столичне шосе, 

24-й км 

Телефон: (044) 259-12-59, 

(067) 246-62-46 

http://kupecheskiy.com.ua/ 

23 Ресторан «Підкова» 

Столичне шосе 26,5 

км, смт. Козин, 

котеджне містечко 

«Золоті Ворота» 

Телефон: (044) 520-83-00 

(044) 520-83-03 

http://www.podkova-

restoran.com.ua/ 

22 

Розважальний 

центр, 

ресторан 

«Розгуляєво» 
Київ, Столичне шосе, 

70 

Телефон: (044) 502-22-22 

(044) 259-17-00 

http://www.karta.ua/ 

25 Комплекс 
"Гостиний 

двір"1812" 

Київ, Столичне шосе, 

275 (Старообухівска 

траса, 7 кілометр від 

КП) 

Телефон: (044) 259 15 01, 

(050) 390 30 19,  

(044) 259 15 03 

http://www.1812.com.ua/ 

26 Ресторан Тандир 

Смт. Козин, вул. 

Київска, 11 

(Старообухівска 

траса 14 км от КП ) 

Телефон: (044)520-87-70, 

(067)538-32-19 

http://tandyr.ua/ 

27 Таверна  
«Динамо 

Хоум» 

Конча-Заспа смт. 

Козин, Стара 

Обухівська траса, 

29км 

Телефон: (044) 520-88-49, 

(044) 520-88-39 

http://www.ilmolino.ua/
http://dibrova.ho-de.kiev.ua/
http://des-fleurs.ho-de.kiev.ua/
http://dukat.ho-de.kiev.ua/
http://map.yarmap.ru/kiev/?street=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB.&house=%D0%B4.%209%2F14
http://yugo.com.ua/index.php
http://depodance.com.ua/
http://darina.ho-de.kiev.ua/
http://www.praha-restaurant.com/
http://www.praha-restaurant.com/
http://budmo.kiev.ua/
http://kupecheskiy.com.ua/
http://www.podkova-restoran.com.ua/
http://www.podkova-restoran.com.ua/
http://www.karta.ua/
http://www.1812.com.ua/
http://tandyr.ua/
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28 Ресторан  Джардіно 

смт Козин, Стара 

Обухівська траса, 29 

км 

Телефон: (044) 228-84-14, 

(044) 520-89-35 

 

9.10. Стан побутового обслуговування 

До сфери побутового обслуговування в Голосіївському районі м. Києва 

належать 238 підприємств. В районі зареєстровано 34 тис. суб'єктів 

підприємницької діяльності, в тому числі 21 тис. юридичних і 13 тис. 

фізичних осіб.  

 

Таблиця 3.7. Перелік основних об’єктів побутового обслуговування 

Голосіївського району на території, що прилягає до НПП 

«Голосіївський» 

№ п/п 
Назва об’єктів побутового 

обслуговування 

Тип та характер 

об’єктів 

побутового 

обслуговування 

Адреса, телефони об’єктів 

побутового обслуговування 

1. "МОРО Інтернасіональ ЕСТ ДП" СТО 

Київ, вул. Героїв Оборони, 8, 

корпус 2, офіс 1 Телефон 

(044) 267-86-68 

2. "ВіДі Моторс" СТО 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 82 

Телефон (044) 502-33-22 

autoportal.ua  

3. "Автокомплектація" СТО та мийки 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 86/1 

Телефон (096) 509-36-82 

4. "АвтоЦентр Голосіївський" СТО 

Київ, вул. Героїв Оборони, 4 

Телефон (044) 277-70-71 (044) 

277-70-70 

5. ТОВ "Укртрансміст ЛТД" СТО та мийки 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 100/2 

Телефон (044) 407-39-56 

6. ВТ "Вереш-Україна" СТО та мийки 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 110, к. 115 

Телефон (044) 572-17-67 

7. ПП "МБ-клуб" СТО та мийки 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 120, 

корпус 1 Телефон (044) 531-

57-13 

8. "Корн-Сервіс" СТО 

Київ шосе Столичне 104 А 

Телефон (044) 251-30-26 

autoportal.ua 

9. "Бояр-авто" СТО 

Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 12, на території 

автостоянки № 3 Телефон 

(044) 599-08-15 

10. 
"ТІП-Топ Сервіс" 

 

Шиномонтажна 

майстерня 

Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 9 А Телефон (067) 

406-69-40 

11. Чайка  гаражі Київ, просп. Науки, 51 
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12. "Мотор" авто кооператив  Автостоянка 
Київ, просп. Науки, 49 

Телефон: (044) 525-68-68 

13. 

Київська міська організація 

Всеукраїнської спілки 

автомобілістів № 3 

Автостоянка 
Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 12 

14. 

Київська міська організація 

Всеукраїнської спілки 

автомобілістів № 4 

Автостоянка 
Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 5 

15. Автостоянка Дублер Автостоянка 
Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 12 

16. ТМ "Miss M" Ательє 

Київ, вул. Андрія Бубнова, 3 

Голосіївська (856 м) Телефон 

(067) 880-26-28 

17. "Астра Люкс" Ательє 
Київ, просп. Науки, 33 

Телефон: (044) 525-77-55 

18. Ательє № 12 
Ательє, хімчистка, 

майстерня 

Київ, вул. Полковника 

Потєхіна, 2. 

19. "Shoes-Service" Майстерня 
Київ, шосе Стратегічне, 15 

Телефон: (044) 525-52-50 

20. Ремонт взуття Майстерня просп. Академіка Глушкова, 1 

21. "Аваза" Дизайн інтер'єра 

Київ пр-т Науки, 62а 

Телефон: 38 (044) 525-0263 

avaza-rgle.narod2.ru 

22. "Супер Автоломбард" Ломбард 
Київ, шосе Столичне, 104 

Телефон (044) 233-33-82  

23. 
"Ломбард "Діамантовий дім 

"Бродовського і компанії"  
Консалтинг 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 93 

Телефон (044) 237-58-72 

24. 
"Савчук, Артюшенко і Галаки 

"Гермес"  
Ломбард 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 120, 

корпус 1 Телефон (044) 525-

23-53 

25. "Скарбниця" Ломбард 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 102/1 

Телефон (044) 258-01-24 

26. Продакшн студія "35 мм" 
Фото та відео 

послуги 

Київ, вул. Васильківська, 1, 

офіс 107, 2 поверх Телефон 

(044) 258-27-88 

27. Студія "PhotoAvenue" 
Фото та відео 

послуги 

Київ, вул. Ломоносова, 8Б 

Телефон (050) 553-51-39 (050) 

910-64-12  

28. 
Тату-арт студія "Tattooed 

Paradise" 

Салони краси та 

SPA 

Київ, вул. Ягідна, 58 Телефон 

(044) 362-36-43 (094) 927-06-

43. 

29. "Віват" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 31 А Телефон 

(044) 522-18-99 

30. "Анабель" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 31 А Телефон 

(044) 522-08-40 

31. 
Студія апаратної естетики 

"Picasso"  

Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 98/2 

Телефон (044) 227-16-77 

32. "Sunhill" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, пров. Коломиївський, 

3/1  Васильківська (688 м) 

Телефон (044) 258-78-78 
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Сайт: sunhill.kiev.ua 

33. "Соло" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 108, 

корпус 2 

34. "Мастер" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 110 

Телефон (044) 257-06-70 

35. "Юлія" 
Салони краси та 

SPA 

Київ, просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 89 

Телефон (044) 258-49-39 

36. Перукарня "На прохідній"  
Салони краси та 

SPA 
Київ, вул. Васильківська, 1 

37. Санаторій "Конча-Заспа". 

Басейни, корти, 

салони краси та 

SPA, сауни, лазні 

Київ, шосе Столичне, 215 

Телефон (044) 259-23-10 (044) 

259-24-50. Сайт: www.koncha-

zaspa.kiev.ua 

38. «Сієста» Сауна 
Київ, вул. Бубнова 1, Телефон 

(044)-257-38-46. 

39. Деміївська Сауна 
Київ, вул. Деміївська 45 Б 

Телефон (044)-360-26-83. 

40. П'ятий сезон Саунний комплекс 
Київ, вул. Червонопрапорна 

34, Телефон (044)-525-55-99. 

41. Російська баня  Сауна 
Київ, Столичне шосе, 26 км, 

Телефон (044) 230-71-13. 

42. 
ДЕЛЬФІН (сауна при басейні 

ТОВ Дельфін-В)  
Сауна 

Київ, проспект Голосіївський 

120-в, Телефон (044) 258-32-

56. 

43. Сауна в Розгуляєво Сауна 
Київ, Столичне шосе 70, 

Телефон (044) 259-10-00. 

44. Сауна ПП Войтенко  Сауна 
Київ, Васильківська вул. 28, 

Телефон (044) 258-99-63. 

45. ПП "НІК" Хімчистка 
Київ, проспект Академіка 

Глушкова, 10. 

46. ПП"ЧИСТОСВІТ" Хімчистка 
Київ, вул. Теремківська, 12, 

кв. 27. 

47. ПП «Комфорт» Хімчистка 

Київ, проспект Голосіївський 

126/1, Телефон (044) 259-98-

83. 

48. Хімчистка Mister Well Хімчистка 
Київ, просп. Голосіївський, 93 

Телефон (044) 258-49-61. 

49. Хімчистка одягу Імперія чистоти  Хімчистка 
Київ, просп. Науки, 8, 

Телефон (044) 537-29-07. 

50. Хімчистка одягу «Оксамит»  Хімчистка 
Київ, просп. Науки, 35, 

Телефон (044) 525-76-80. 

51. Хімчистка одягу «Сфера-93» Хімчистка 

Київ, вул. Полковника 

Потєхіна, 2 Телефон (044) 

258-31-46, (044) 501-67-32 
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Розділ 10. Природоохоронна діяльність 

 

Природоохоронна діяльність - це комплекс природоохоронних заходів 

щодо збереження природних комплексів шляхом проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів, охорони природних комплексів від 

порушників, захист від шкідників та хвороб, запобігання виникнення та 

розповсюдження пожеж, їх гасіння, а також відновлення лісових екосистем 

корінними видами і раціональне невиснажливе контрольоване використання 

природних ресурсів. 

10.1. Заходи щодо збереження природних комплексів і об’єктів  

Комплекс робіт складається з профілактичних заходів, винищувальних 

заходів, перш за все біологічними або механічними способами знищення 

осередків хвороб і шкідників, протипожежних заходів та заходів з 

відновлення екосистем й організації регульованого використання природних 

ресурсів. 

Для кожного рідкісного виду флори і фауни, рідкісних і фонових 

рослинних угруповань та оселень тварин розробляються конкретні 

менеджмент-плани щодо охорони, збереження та їх відновлення відповідно 

до вимог законодавства. 

Більше 90% території Парку займають лісові екосистеми. У 

насадженнях переважають соснові 2471,5 га (61,7%), з них у зоні 

регульованої рекреації 1419,5 га та господарській зоні 829,4 га; дубові 579,4 

га (14,5 %), з них у зоні регульованої рекреації 488,6 га та заповідній зоні 73 

га; грабові деревостани 277,1 га (6,9%), з них у зоні регульованої рекреації 

209 га та заповідній зоні 58,7 га. 

Найбільша частка насаджень за площею й запасом припадає на 

середньовікові – відповідно 2259,3 га (56,4%) і 633,7 м 
3
 (61,2 %); на стиглі та 

пристигаючі – відповідно 801,9 га, 194 м 
3
, які в основному зосереджені в 

межах зони регульованої рекреації. 

Дані про розподіл насаджень Парку за переважаючими породами, 

площею та запасом деревини за віковими групами в межах функціональних 

зон наведені в таблицях 3.8 і 3.9. 

 

Таблиця 3.8. Розподіл насаджень НПП «Голосіївський» за 

переважаючими породами в межах функціональних зон 

Переважаючі породи 

у складі насаджень 

Загальна площа 

в тому числі за функціональними зонами 

заповідна 
регульованої 

рекреації 

стаціонарної 

рекреації 
Господарська 

га % га % га % га % га % 

Сосна звичайна 2471,47 61,72 212,20 

27,9

9 1419,50 60,94 10,40 23,02 

829,3

7 95,07 
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Дуб звичайний 579,37 14,48 73,00 9,63 488,57 20,97 16,30 36,08 1,50 0,17 

Граб звичайний 277,08 6,92 58,70 7,74 209,00 8,97 9,38 20,76 - - 

Вільха чорна 271,20 6,77 224,70 

29,6

5 32,80 1,41 1,90 4,21 11,80 1,35 

Ясен звичайний 144,20 3,60 128,00 

16,8

9 16,20 0,70 - - - - 

Береза повисла 57,40 1,43 3,40 0,45 26,00 1,12 0,20 0,44 27,80 3,19 

Липа дрібнолиста 53,20 1,33 20,00 2,64 31,70 1,36 1,50 3,32 - - 

Інші породи 151,00 3,75 38,00 5,01 105,60 4,53 5,50 12,17 1,90 0,22 

Всього по НПП 4004,92 100,0 758,00 100,0 2329,37 100,0 45,18 100,0 872,37 100,0 

 

Таблиця 3.9. Розподіл площі та запасів деревини насаджень НПП 

«Голосіївський» за віковими групами в межах функціональних зон 
 

Назва 

вікових 

груп 

Розподіл площі та запасу деревини в межах функціональних зон 

заповідна регульованої рекреації стаціонарної рекреації господарська Усього 

га тис.м
3 

га тис.м
3 

га тис.м
3 

га тис.м
3 

га тис.м
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

молодняки 28,4 5,50 205,50 36,13 0,20 0,02 363,40 62,43 597,50 104,08 

середньовікові 324,1 87,14 1459,94 416,13 37,78 9,49 437,47 120,92 2259,29 633,68 

пристигаючі 113,8 33,74 185,20 54,37 4,10 0,93 43,10 15,10 346,20 104,14 

стиглі 172,8 43,56 287,90 73,64 1,60 0,37 27,80 7,36 490,10 124,93 

перестійні 118,9 23,05 190,83 45,67 1,50 0,29 0,60 0,11 311,83 69,12 

Разом: 758,0 192,99 2329,37 625,94 45,18 11,10 872,37 205,92 4004,92 1035,95 

 

Санітарно-оздоровчі заходи в лісових екосистемах Парку спрямовані 

на сприяння збереженню та відновленню цінних лісових природних 

комплексів, забезпечення охорони та захисту їх від шкідників і хвороб лісу, 

поліпшення корисних властивостей лісу, а також раціонального 

використання лісових ресурсів. 

До санітарно-оздоровчих заходів належать: 

  вибіркові санітарні рубки;суцільні санітарні рубки; 

  ліквідація захаращеності; 

  запобігання виникненню та поширенню осередків шкідників і хвороб 

лісу; 

  захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб; 

  лікування окремих цінних рідкісних дерев та дерев-довгожителів 

(лікування ран, зрізання окремих сухих і пошкоджених гілок, пломбування 

тощо); 

  механічне видалення (зняття) з крон окремих дерев омели. 

Одним з важливих заходів збереження лісових екосистем є рубки, при 

яких в насадженні періодично вирубуються дерева, подальше збереження 

яких недоцільне.  
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У лісових екосистемах національних природних парків з метою 

формування ландшафтів і підвищення естетичної, оздоровчої цінності та 

стійкості лісових екосистем проводяться ландшафтні рубки у зонах 

стаціонарної та регульованої рекреації. 

Комплекс заходів щодо збереження природних комплексів проводяться 

з застосуванням природозберігаючих технологій в основному ручними 

механізмами або вручну, що забезпечує найменшу шкоду природним 

екосистемам. 

У зв'язку з тим, що одним з основних завдань національного 

природного парку є рекреація, в межах зони стаціонарної рекреації, а також 

на деяких ділянках зон регульованої рекреації та господарської доцільно 

вести господарство за технологією, що враховує вимоги ландшафтного 

лісівництва.  

Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів будуть визначатися на 

підставі матеріалів лісовпорядкування, а санітарно-оздоровчих заходів також 

на підставі оцінки санітарного стану лісових насаджень. 

Загалом, до заходів, які спрямовані на збереження природних лісових 

екосистем, відносяться: 

- захист лісів від хвороб та шкідників; 

- санітарні, ландшафтні та лісовідновні рубки; 

- біотехнічні заходи; 

- викошування трави; 

- регулювання чисельності диких тварин; 

- регулювання водного режиму; 

- захист від пожеж; 

- захист від порушення режиму території; 

- відновлення лісових екосистем корінними видами. 

Зважаючи на розташування Парку в межах великого міста, важливою 

також є наукова розробка та впровадження системи заходів, покликаних 

відслідковувати та зменшувати вплив різноманітних видів забруднення 

(біологічних, фізичних, хімічних), що виникають внаслідок впливу міста. 

10.1.1. Вибіркові санітарні рубки 

Вибіркові санітарні рубки здійснюються шляхом вилучення з 

деревостану сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених, пошкоджених 

шкідниками, хворобами та внаслідок стихійних природних явищ і 

техногенних впливів окремих дерев або їх груп за умови, що вилучення цих 

дерев не призведе до зменшення повноти (всіх ярусів) нижче ніж 0,5 

пристигаючих, стиглих та перестійних деревостанів і нижче 0,4 – інших 

насаджень.  
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У рубку також не включаються життєздатні дерева з дуплами для 

забезпечення природним укриттям лісової фауни та окремі неліквідні 

стовбури, заселені рідкісними та занесеними до Червоної книги України 

тваринами. 

Якщо вибіркова санітарна рубка може призвести до зменшення 

повноти деревостанів нижче встановлених меж, призначається суцільна 

санітарна рубка. 

10.1.2. Суцільні санітарні рубки 

Суцільні санітарні рубки проводяться у разі, коли насадження повністю 

втратили захисні та інші природні функції, а проведення інших санітарно-

оздоровчих заходів не може оздоровити насадження. Відбувається 

вирубування одночасно всіх дерев на площі 0,1 га і більше.  

Насадження, які потребують суцільної санітарної рубки попередньо 

обстежуються спеціальною комісією, призначеною за рішенням органу, що 

видає дозвіл на проведення цієї рубки, відповідно до Санітарних правил в 

лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  

від 27.07.1995 № 555. 

Комісія визначає в натурі доцільність призначення суцільної санітарної 

рубки, про що складається відповідний акт, який підписується членами 

комісії. 

10.1.3. Ліквідація позалісосічної захаращеності 

Як окремий захід ліквідація позалісосічної захаращеності у межах 

Парку здійснюється у разі, коли проведення інших лісогосподарських заходів 

недоцільне, а обсяг захаращеності на гектарі насадження становить у 

молодняках 1 і більше, а в середньовікових, пристигаючих, стиглих та 

перестійних деревостанах – 3 і більше куб. метрів. 
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Одночасно з ліквідацією захаращеності (якщо вона здійснюється як 

окремий захід) допускається прибирання вітровальних, сніголомних, 

сухостійних дерев за умови, що їх сумарний запас не перевищує 5 куб. метрів 

з гектара (про що в дозволі робиться відповідна відмітка). 

10.1.4. Ландшафтні рубки 

Ландшафтні рубки проводяться з метою формування ландшафтів і 

підвищення естетичної, оздоровчої цінності та стійкості лісових екосистем 

перш за все в рекреаційних зонах національних природних парків.  

Рубки формування ландшафтів є важливим регулятивним заходом. 

Вони суттєво відрізняються від традиційних рубок догляду, відмінністю яких 

є створення якомога кращих умов для росту і розвитку красивих і здорових 

насаджень, для найбільш повного задоволення потреб масового відпочинку 

населення, а не підвищення виходу ділових сортиментів, яке є одним з 

основних завдань при традиційному вирощуванні технічної деревини. 

1. При ландшафтному методі ведення рубок у насадженнях залишають 

дерева з оригінальною формою стовбура - двійчаток, трійчаток, з 

різносторонньою кривизною, тощо, із надто розвиненою кроною. Такі дерева 

порушують монотонність, підсилюють різноманітність ландшафту.  

2. Рубки формування застосовують для поліпшення породного складу 

ландшафту, рівня естетичного вигляду і просторового розміщення дерев, що 

позитивно змінює структуру деревостанів. Це, у свою чергу, посилює 

контрастність, барвистість, поліпшує огляд ділянки, створює зручності у 

переміщенні відпочиваючих. 

3. При відборі дерев до рубки ландшафтний метод передбачає поділ 

дерев на перспективні(кращі), допоміжні та ті, що заважають і повинні 

вирубуватися. 

4. Ландшафтний метод рубок формування передбачає індивідуальний 

підхід до кожного дерева з оцінкою не тільки його положення серед 

угруповання, але й ролі у формуванні певного типу ландшафту. При цьому, 

перш за все зважають чи може це дерево бути залишеним для формування 

ландшафту. Воно оцінюється за такими ознаками: порода, форма стовбура і 

крони, тобто її довжина, ширина, густота, колір листя або хвої, забарвлення 

кори, санітарний стан дерева і т.п.  

5. Одна з особливостей ландшафтного методу полягає у тому, що він 

спрямований на вирощування ширококронових дерев з великою листяною 

поверхнею. Саме такі дерева відповідають естетичним вимогам відвідувачів і 

мають велику гігієнічну здатність у затриманні пилу, виділенні фітонцидів і 

т.п.  
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6. Формування деревостанів з ширококроновими деревами можливе 

лише тоді, коли дерева у деревостані починаючи з молодого віку добре 

освітлені. Це зберігає зелені листки та хвою на нижніх гілках, а крона 

залишається низько опущеною по стовбуру та розростається у ширину, 

горизонтально. 

7. Метод рубок формування потрібний для створення, по можливості, 

мішаних насаджень, різноманітних за складом порід, певним чином 

розчленованих у просторі, щоб було чергування закритих ландшафтів з 

більш розрідженими напіввідкритими та відкритими. 

8. При формуванні ландшафту закритого простору з горизонтальною 

зімкнутістю зберігають одноярусність деревостану, призначаючи до рубки 

дерева переважно з нижньої частини пологу, понижуючи його зімкнутість до 

0,6-0,7, вирішуючи також питання поліпшення складу деревостану. 

9. При формуванні закритого ландшафту з вертикальною зімкнутістю 

рубкою створюють кілька ярусів, призначаючи дерева до рубки як з нижньої, 

так і з верхньої частини деревостану. При цьому формується багатоярусна 

або ступінчаста зімкнутість пологу, одночасно поліпшуючи розміщення дерев 

на площі. 

10. Ураховуючи нестійкість напіввідкритих ландшафтів з рівномірним 

розміщенням дерев на площі, їх формування потрібно проводити на 

невеликих площах, як правило, у тих місцях, де ліс відвідується менш 

інтенсивно, де не загрожує надто сильне витоптування рослинності та 

ущільнення ґрунту. Такі ландшафти краще формувати у дубняках, березняках 

та сосняках, вирощуючи їх у розімкнутому стані з молодого віку. 

11. У зонах стаціонарної й регульованої рекреації національних 

природних парків, вздовж еколого-пізнавальних маршрутів ландшафтними 

рубками формують різні ландшафти та їх чергування: відкриті ландшафти - 

галявини з поодинокими деревами, напіввідкриті ландшафти - ділянки 

деревостанів із зімкнутістю - 0,3 - 0,5, з рівномірним або груповим 

розміщенням дерев по площі, закриті ландшафти - ділянки деревостанів з 

повнотою 0,6-1,0. 

12. У середньовікових, пристигаючих, стиглих та перестійних 

насадженнях з повнотою до 0,3 (у хвойних) і до 0,4 (у листяних), що мають 

другий ярус або достатню для лісовідновлення кількість життєздатного 

підросту корінних чи цінних порід, їх переформування здійснюють шляхом 

поетапного видалення вибірковими санітарними рубками сухих, хворих, 

усихаючих та окремих небажаних у насадженні другорядних порід навкруги 

перспективних біогруп поновлення цінних порід. 
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13. У лісових екосистемах, що виконують важливі водоохоронні 

функції, регулятивні заходи спрямовані на вирощування здорових та 

максимально зімкнутих насаджень, у складі яких переважають деревні та 

чагарникові породи з глибокою кореневою системою. Це забезпечує більш 

повне перехоплення поверхневого стоку та переведення його у ґрунтовий 

(підземний) стік. У таких лісових екосистемах при кожному прийомі рубок 

зімкнутість не повинна знижуватися менше, ніж до 0,6-0,7, а на схилах, де 

існує небезпека виникнення ерозії - до 0,7-0,8.  

14. У лісових екосистемах, де за фізико-географічних умов, крім 

виконання важливої ґрунтозахисної покладається й протиерозійна функції, 

рубки проводять лише в тих випадках, коли природні процеси, що 

відбуваються без господарського втручання, погіршують функціональну 

цінність таких формацій. За необхідності рубки в таких насадженнях повинні 

бути спрямовані на формування різновікових високоповнотних насаджень з 

підлеглими деревними ярусами та густим підліском.  

15. При проведенні звичайних рубок догляду намагаються створити 

більш-менш рівномірне розміщення дерев на площі, а при рубках формування 

намагаються досягти нерівномірності у розміщенні дерев на площі. Цим 

самим вирішується питання перетворення одноманітних лісостанів у більш 

різноманітні. Найбільшу нерівномірність створюють при формуванні 

напіввідкритого ландшафту з груповим розміщенням дерев. У такому 

ландшафті групове або куртинне розміщення дерев чергується з "вікнами" та 

галявинами, що посилює гру світла й тіні, робить ліс більш привабливим, 

красивим. 

Ландшафтні рубки можуть бути таких видів:  

- ландшафтні рубки догляду;  

- реконструктивні рубки; 

- ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів;  

- пейзажні рубки;  

- ландшафтні рубки планування території. 

Ландшафтні рубки догляду за лісом формують здебільшого різновікові 

або умовно різновікові насадження, змішані за складом та багатоярусні, 

переважно насіневого походження.  

Окремі дослідники (Свириденко, Бабіч та ін.) ландшафтні рубки 

догляду поділяють на:  

  рубки догляду за складом; 

  рубки догляду за якістю дерев. 

а) ландшафтні рубки догляду за складом проводять у мішаних 

насадженнях для покращення складу порід деревостанів. При цьому 
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вирішується також питання підвищення архітектурно-ландшафтних 

властивостей насаджень, посилення розчленованості пологу, чіткості 

пейзажу, зміни або порушення монотонності забарвлення пологу тощо. 

Догляд за складом порід краще проводити у віці І-ІІ класу у хвойних та 

твердолистяних насадженнях, у І-ІV класах - у м'яко-листяних. 

б). Ландшафтні рубки догляду за якістю дерев не змінюють структуру 

ландшафту, але поліпшують його естетичні властивості, посилюють такі 

ландшафтно-архітектурні якості, як розчленованість пологу, контрастність та 

об'ємне сприйняття ландшафту.  

Дерева у деревостані при виконанні рубки поділяють на кращі, 

допоміжні та зайві. Кращі дерева повинні належати до провідної породи, бути 

здоровими, добре рости і мати високі декоративні якості. Крони таких дерев 

повинні бути розвинутими, з густою хвоєю або листям та низько опущеними 

по стовбуру.  

Ландшафтні реконструктивні рубки проводяться з метою заміни 

існуючих малоцінних лісів на більш довговічні та декоративні, забезпечуючи 

належне використання лісорослинних умов, підвищення естетичних 

характеристик, стійкості та довговічності, посилення захисних властивостей 

насаджень. 

1. До реконструктивних рубок призначають: 

- чагарникові зарослі з недостатнім відновленням головних порід; 

- насадження з сильно пригніченими головними породами; 

- низькоповнотні (0,3-0,4) молодняки; 

- деревостани, які за своїм складом не відповідають лісорослинним 

умовам і є малоцінними в природоохоронному та рекреаційному 

відношеннях. 

2. Реконструктивні рубки проводяться за технологічними схемами, які 

забезпечують проведення робіт з відновлення лісових екосистем. 

3. Проведення таких рубок може поєднуватися із здійсненням 

лісокультурних заходів. 

Рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів проводяться з 

метою створення оптимальної площі різних типів ландшафтів (закритих, 

напіввідкритих та відкритих) залежно від природних зон. Співвідношення 

груп дерев і галявин за їх розмірами залежить від категорії ландшафту. Так, у 

ландшафті з горизонтальною зімкнутістю розмір груп та куртин повинен 

бути меншим від розміру галявин, що їх розділяють.  

Пейзажні рубки проводяться з метою розкриття мальовничих 

перспектив і пейзажів ландшафту, створення нових оглядових місць-

площадок, виділення декоративних груп і окремих дерев.  
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Ландшафтні рубки планування території проводяться у зв'язку з 

необхідністю будівництва інженерних споруд, створення штучних водойм, 

дорожньо-стежкової мережі, будівельних майданчиків тощо.  

Кожний наступний етап рубки призначається за умови появи надійного 

природного поновлення на ділянках, де уже проводилась аналогічна рубка.  

Обсяг суцільного вирубування не може перевищувати 25 % за площею 

й запасом деревостану.  

10.1.5. Лісовідновні рубки 

Лісовідновні рубки можуть призначатись: 

- у середньовікових та пристигаючих насадженнях з сумарною 

повнотою усіх ярусів до 0,4, якщо іншими природоохоронними заходами не 

можна досягнути поновлення їх захисних, водоохоронних та інших корисних 

властивостей; 

- у стиглих і перестійних насадженнях при зниженні сумарної повноти 

до 0,5. Під час визначення повноти таких насаджень в цих випадках не 

враховуються дерева, що підлягають санітарній рубці. 

1. У разі проведення лісовідновних рубок залежно від конкретних умов 

застосовують такі способи розробки лісосік і технології, які забезпечують 

створення найбільш сприятливих умов для відновлення природних лісових 

деревостанів і виключають негативний вплив на навколишнє природне 

середовище або мінімізують його. 

2. Насадження для лісовідновної рубки призначаються згідно Правил 

поліпшення якісного складу лісів, які затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.05.07 №724. 

10.1.6. Викошування трави. 

Викошування трави може провадитись як: 

- протипожежний захід вздовж доріг, квартальних просік, тощо;  

- технологічний захід у місцях зростання орхідних видів після 

випадання насіння в усіх функціональних зонах незалежно від категорії 

заповідності, а також при догляді за газонами. Викошування трави також 

може проводитися у експозиційній та адміністративно-господарській зонах 

парків пам’яток садово-паркового мистецтва. 

10.1.7. Біотехнічні заходи 

На території Парку можуть проводитись такі біотехнічні заходи: 

улаштування та ремонт годівниць, влаштування солонців та викладка солі, 

заготівля кормів, кормових віників, закладка кормових полів, влаштування 

порхалищ, будівництво та ремонт річкових перепадів, розчищення русел 

потоків, влаштування підгодівельних місць і майданчиків, виготовлення 

штучних гніздівель для птахів, розчистка ремізів. 
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Біотехнічні заходи поділені на 2 основні групи: 

 А - заходи загальної конструктивної дії, які кардинально змінюють 

кормові та захисні властивості угідь на значний проміжок часу; 

 Б – заходи окремої дії, які призводять до тимчасової (сезонної) зміни 

ємності угідь. 

До групи А біотехнічних заходів відносяться: 

- біотехнічна реконструкція лісових насаджень; 

- заходи збільшення ємності угідь при проведенні лісогосподарських, 

сільськогосподарських, гідромеліоративних та деяких інших робіт, які 

змінюють якість місцезнаходження тварин; 

- кормові та захисні посіви і посадки багаторічних 

(сільськогосподарських, деревних чи чагарникових порід); 

- створення постійних та тимчасових штучних водопоїв для диких тварин 

та заходи по їх біотехнічному облаштуванню; 

- створення штучних переходів із забезпечення вільних міграційних 

переміщень мисливських тварин; 

- будівництво штучних місць гніздування; 

- контроль над чисельністю бродячих домашніх тварин (собак і котів), 

боротьба з незаконними полюваннями; 

- ветеринарно—санітарні заходи; 

- інші роботи, що кардинально та на значний (понад сезон) проміжок 

часу змінюють якість угідь. 

2.2. До групи Б біотехнічних заходів відносяться: 

- штучна зимова підгодівля тварин; 

- тимчасове збільшення кормових та захисних умов (використання лісо-

січних решток на лісосіках, однорічний посів або посадка кормових полів, 

спорудження тимчасових притулків для дичини, тощо); 

- покращання доступності кормів та водопоїв; 

- скорочення негативної дії факторів турбування (регулювання 

інтенсивності побічного користування, випасу худоби, рекреаційного 

навантаження, тощо); 

- засоби охорони умов проживання диких тварин (заборона весняного 

випалювання рослинності та лісосічних решток, обладнання лісовпорядних 

агрегатів відлякуючими пристроями тощо); 

- тимчасове покращання захисності угідь шляхом заборони відвідувань 

місць розмноження — створення «острівків спасіння» ; 

- інші роботи по тимчасовому покращанню умов проживання диких 

тварин. 
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Таблиця 3.10. Норми кормів для підгодівлі зимою диких тварин 
 

№ 

п/п 

 

Назва кормів 
Од. 

вим. 

Норми підгодівлі деяких видів фауни  
козуля кабан заєць водоплавні 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Сіно лісове, вікове,віко-вівсяне кг 10 - 1 - 

2 Сінаж (силос) кг 10 40 2 - 

3 Віники кормові шт 20 - - - 

4 Снопики кормові шт - - 5 5 

5 Зерно, комбікорм, зернові відходи, жолуді,  кг 15 30 - 5 

6 Кукурудза у початках кг 20 80 2 - 

7 Коренеплоди кг 30 100 2 - 

 

При закладанні ремізів необхідно користуватися переліком 

асортименту багаторічних видів рослин. При цьому слід враховувати місця 

концентрації тварин і можливість їх охорони від браконьєрів. Кормові поля 

необхідно розміщувати обабіч доріг загального користування та населених 

пунктів на відстані не менше 1 км. Найкращими місцями розміщення полів-

ремізів для копитних у долинах невеликих річок. По краях полів краще 

висаджувати високорослі трав’яні культури (топінамбур), чагарникові 

породи, що покращує захисні умови угідь. Усі кормові рослини поділяються 

на три групи: 

а) рослини, важливі у кормовому балансі (В); 

б) рослини – другорядні у кормовому балансі (Д); 

в) рослини, які рідко поїдаються тваринами (Р). 

 

Таблиця 3.11. Асортимент кормових рослин і ступінь поїдання їх дикими 

тваринами 

№ 

п/п 
Назва видів рослин 

Назва видів мисливської фауни та ступінь поїдання ними 

рослин 

Лось Кабан Козуля Заєць Бобер 
Водоплавні 

птахи 

Польові та лугові рослини 
1 Віка посівна Д Д В В - Д 

2 Гірчак Вейріха - Р Р Р - - 

3 Гірчак забайкальський Р В Д Р - - 

4 Горох кормовий Д В Д В - Д 

5 Горошок мишачий - Д Д В Р Д 

6 Гречка культурна Р В Д Д - Д 

7 Гречка сахалінська - - Р Р - - 

8 Грястиця збірна - - В В - - 

9 Капуста кормова В В Д В Р - 

10 Картопля Р В Д Р - - 

11 Конюшина червона Р Р В В - - 

12 Конюшина рожева Р Р В В - - 

13 Кукурудза Д В В В - Р 
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14 Люпин жовтий Р Д Д В - - 

15 Люцерна Р Д Д В - - 

16 Овес посівний Д В В В Р Д 

17 Костриця лучна - Р Д В - - 

18 Жито озиме Д Д В В - Д 

19 Буряк кормовий Р В Р В - - 

20 Серадела Р Р В В - Д 

21 Топінамбур Р В Д В - - 

22 Чина посівна Р В В В - - 

Водно-болотні рослини 

1 Лепеха звичайна Д Р Р - Д - 

2 Бобівник трилистий В Р В - В В 

3 Жабурник звичайний - - - - Р Д 

4 Гірчак земноводний Р Р - Р В - 

5 Їжачка гілляста - Р - - Д В 

6 Очерет озерний Р Д - - В Д 

7 Канаркова трава Д Р Д Р В В 

8 Глечики жовті Д Р - - В Д 

9 Латаття біле Д Р - - В Д 

10 Лепешняк великий Р Р Р Д Д В 

11 Спориш звичайний - - В В Р В 

12 Рдесники Д - - - Д В 

13 Рис однорічний Д - - - В В 

14 Рис багаторічний Р Д - - В Р 

15 Рогіз широколистий - Д - - В Р 

16 Кушир - - - - Д Д 

17 Ряска мала - - - - Р В 

18 Стрілолист звичайний Д Р - - В В 

19 Сусак зонтичний Д Р Р Р Р Д 

20 Водяний різак Д Р - - В Д 

21 Хвощ прирічковий В Д - Р В В 

22 Частуха подорожн. Р Р - - В Д 

23 Елодея канадська Р - - - В В 

Дерева та чагарники 

1 Береза Д - Д Р Д - 

2 Дуб звичайний Д В В Д Д Р 

3 Ялина Р Р Р - Р - 

4 Верба В Д В В В - 

5 Калина Д Р Д Р Д - 

6 Ліщина Д В В Р Д - 

7 Малина Д Р Д Р Д - 

8 Ялівець звичайний В Р Д Р - Р 

9 Обліпиха В Р Д Р - - 

10 Вільха Р Р Р Р Д - 

11 Осика В Р Д В В - 

12 Горобина В Д В Д В Р 

13 Смородина чорна Д Д Д В Д - 

14 Сосна В Р Р - Р - 

15 Тополя В - Д В В - 

16 Черемха Д Р Д Д Д - 
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Ягідні культури 

1 Брусниця Р Д Д - - - 

2 Буяхи Р Р Р Р Р Д 

3 Журавлина - Р - - - Р 

4 Чорниця Р Д Д - - - 

5 Суниця - Д Р - - - 

 

10.1.8. Регулювання чисельності диких тварин 

Регулювання чисельності має здійснюватись на підставі висновків 

наукових досліджень шляхом переселення, відстрілу згідно з наданими в 

установленому порядку дозволами. 

Особливості проведення регулятивних заходів щодо окремих видів, 

груп фауни подаються нижче: 

а) для збільшення чисельності тварин застосовуються біотехнічні 

заходи, серед яких основними є штучна підгодівля за встановленими 

нормативами, створення і підтримання кормових ремізів, підсів або посадка 

кормових рослин. Оптимальна площа кормового реміза для диких копитних 

1-2 га. 

б) підвищення кормності угідь для диких копитних шляхом проведення 

рубок догляду в молодняках у листопаді-грудні та січні - березні.  

в) при надто низькій чисельності окремих видів, популяція яких вже 

нездатна відновити своє поголів’я, застосовується розведення їх у неволі з 

наступним випуском у природні умови. 

г) для зменшення надмірної чисельності тварин використовується їх 

відлов або відстріл. Здійснювати ці регулятивні заходи допускається у 

рекреаційних, господарських та охоронних зонах національних природних 

парків. 

д) до регулятивних заходів належить також селекційне вилучення, при 

якому вибраковуються неповноцінні особини популяції. Також таке 

вилучення проводиться лише поза межами заповідних зон національних 

природних парків. 

Виявлення осередків розмноження шкідливих комах на прилеглих до 

ПЗФ територіях: 

а). оцінка чисельності яйцекладок, зимуючих гнізд та імаго шкідників.  

б). знищення виявлених осередків шкідників (механічним, біологічним 

способами) 

в). подальший контроль за розмноженням вказаних комах на прилеглих 

до ПЗФ територіях (за показниками динаміки чисельності)  

г). розробка прогнозу розмноження комах-шкідників на прилеглих до 

ПЗФ територіях. 
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д). проведення довготривалого моніторингу над комахами-шкідниками 

як на прилеглих до ПЗФ територіях, так і на самих територіях (за даними 

щорічного прогнозу розмноження та вивчення шкоди від різних стадій 

розвитку комах). 

10.1.9. Регулювання водного режиму 

Регулювання водного режиму на територіях ПЗФ слід виконувати у 

межах водних екосистем, тільки після відповідних наукових досліджень та 

обґрунтувань. 

Основними регулятивними заходами водних екосистем (потічки, річки, 

озера, болота, водосховища) є: 

1) очищення русел річок і струмків від деревних решток, 

проводиться у всіх функціональних зонах за винятком заповідної: 

  вздовж річок щорічно; 

  вздовж струмків раз на 3 роки. 

2) спорудження гідротехнічних берегозахисних споруд, проводиться 

вздовж доріг загального, господарського та протипожежного призначення; 

3) укріплення зсувних берегів, проводиться шляхом лісомеліорації з 

використанням аборигенних видів дерев та чагарників; 

4) забезпечення збільшення пропускної здатності водотоків під 

мостами та іншими гідротехнічними спорудами; 

5) проведення господарських робіт у прибережних смугах, 

здійснюється відповідно до вимог Водного та Лісового кодексів України; 

6) обмеження або повне припинення рекреаційного навантаження 

поблизу боліт та озер; 

7) проведення моніторингу за станом водних екосистем. 

10.2. Захист лісів від хвороб і шкідників 

Охорона від збудників хвороб та спалахів розмноження окремих видів 

комах-фітофагів включає проведення біжучих лісопатологічних обстежень 

щорічно на площі не менше 30 % лісових екосистем.  

При обстеженні насаджень категорії стану дерев (1 - 6) визначають за 

критеріями ознак їх пошкодження.  

Перша. Без ознак ослаблення - крона густа, хвоя (листя) зелена 

срібляста; приріст поточного року нормального розміру для даної породи, 

віку, сезону і умов зростання; стовбури та кореневі лапи не мають зовнішніх 

ознак пошкодження.  

Друга. Ослаблені - крона ажурна, хвоя зелена, світло-зелена або 

обпечена не більше, як на 1/3, листя рано опадає; приріст зменшений не 

більше ніж 1/2, характерним є всихання окремих гілок, пошкодження окремих 
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кореневих лап, спостерігаються пошкодження стовбура місцями, поодинокі 

водяні пагони.  

Третя. Дуже ослаблені - крона дуже ажурна, хвоя блідо-зелена (матова) 

чи обпечена більше ніж на 1/3, листя дуже дрібне, світле, рано жовтіє й 

опадає; приріст дуже слабкий або у листяних зовсім відсутній; всихання до 

2/3 крони, пошкодження кореневих лап або стовбура до 2/3 периметра, 

численні водяні пагони, прояви заселення чи місцеве заселення стовбурових 

шкідників, плодові тіла та інші ознаки діяльності дереворуйнівних грибів на 

стовбурі та кореневих лапах.  

Четверта. Всихаючі - крона дуже ажурна, хвоя жовто-зелена  чи 

жовтувата, осипається; приріст дуже слабкий чи зовсім немає; всихання понад 

2/3 крони, пошкодження кореневих лап або стовбура понад 2/3 периметра, 

прояви заселення стовбуровими шкідниками, всихають водяні пагони.  

П’ята. Свіжий сухостій - хвоя жовта, червоно-бура чи сіра, частково 

осипається, листя зів’яле, всохле чи не має; часткове опадання кори; заселені 

чи відпрацьовані стовбуровими шкідниками.  

Шоста. Старий сухостій - жива хвоя чи листя відсутні, кора і маленькі 

гілочки осипаються частково чи повністю; під корою грибниця 

дереворуйнівних грибів. 

Працівник служби державної охорони, який виявив осередок, 

зобов’язаний подати начальнику науково-дослідного природо охоронного 

відділення відповідно оформлений листок сигналізації встановленого зразка. 

Крім того, працівники служби державної охорони проводять 

спостереження за ділянками лісу, де існує потенційна загроза виникнення 

осередків хвороб та шкідників лісу та виконують детальні лісопатологічні 

обстеження.  

Для визначення ступеня пошкодження (враження) насаджень, 

необхідного при прийнятті рішення щодо обсягів виконання лісозахисних 

робіт, закладають пробні площі й складають відповідні картки. 

Усі регулятивні заходи у потенційних і діючих осередках необхідно 

об’єднувати в єдину послідовну систему з врахуванням породного складу 

лісів і особливостей розвитку найбільш небезпечних хвороб й шкідників лісу, 

вітровалів, буреломів та інших несприятливих природних факторів. 

При створенні культур сосни або природному її відновленні необхідно  

вводити домішку листяних порід, а при рубках догляду сприяти їх 

збереженню. Не допускати надмірного загущення деревостанів, тому що це 

сприяє розвитку гнилей і знижує стійкість насаджень до сніголамів. 

У молодняках дуба необхідно застосовувати профілактичні заходи 

проти ураження борошнистою росою. При всіх видах рубок видаляти 
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екземпляри, сильно уражені минулого року, зберігати домішку другорядних 

порід, що утворюють другий ярус та не допускати надмірного зріджування. 

Боротьба зі стовбурними гнилями зводиться до своєчасного 

проведення рубок догляду і санітарних рубок, особливо у випадку масових 

пошкоджень деревостанів вітровалами й буреломами.  

На пошкоджених і вітровальних деревах, своєчасно не вилучених із 

деревостанів, виростає багато плодових тіл грибів, збудників гнилей, 

споруляція яких продовжується багато років. Тому для зменшення кількості 

інфекційного нагана (спор) та попередження спалаху розмноження шкідників 

необхідно у найкоротший термін розробляти й вивозити ушкоджену 

деревину. Якщо вивезти неможливо, то слід приземлювати стовбури, 

вершини, що прискорює процес гниття, заселення сапрофітними 

дереворуйнуючими грибами й буде сприяти прискореній мінералізації. 

Можна залишати у деревостанах певну кількість пошкоджених дерев 

для птахів, що гніздяться в дуплах, розчищувати дрібні галявини й узлісся з 

метою створення умов для росту нектароносних рослин, охороняти і 

розселяти мурашники. 

 

10.3. Заходи з охорони природних комплексів і об’єктів від пожеж і 

порушень режиму території 

10.3.1. Заходи з охорони природних комплексів і об’єктів від пожеж 

Охорона природних комплексів від пожеж базується на комплексі 

профілактичних протипожежних заходів, з організації та утримання дозорно-

сторожової служби, з організації та забезпечення матеріально-технічної бази 

протипожежного господарства.  

Профілактичні протипожежні заходи – це комплекс заходів, 

направлених на запобігання виникнення лісових пожеж, обмеження їх 

розповсюдження. Вона поділяються на дві основні групи: 1) заходи для 

запобігання виникнення пожеж, контролю за дотриманням правил пожежної 

безпеки; 2) заходи, спрямовані на запобігання розповсюдження пожеж. 

До запобіжних протипожежних заходів у лісах відносять 

адміністративні заходи, роз’яснювальну, виховну роботу серед населення, 

особливо молоді, контроль за дотримання правил та інших документів, що 

посилюють охорону лісів від пожеж.  

Запобіжні протипожежні заходи проводяться шляхом: 

 встановлення обабіч доріг, у місцях відпочинку протипожежних 

аншлагів, вітрин на протипожежну тематику; 
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 ведення широкої роз’яснювальної та виховної роботи серед місцевого 

населення, використовуючи засоби масової інформації (пресу, радіо та 

телебачення); 

 розповсюдження плакатів, листівок, брошур на протипожежну 

тематику тощо; 

 улаштування та благоустрій місць масового відпочинку. 

Одним з основних профілактичних протипожежних заходів є 

роз’яснювальна й виховна робота, яка повинна проводитись протягом року, 

активізуючись в пожежонебезпечний період. Основна мета – виховати у 

людей високу відповідальність за збереження лісу, максимальну обережність 

у використанні вогню в лісі. Роз’яснювальна робота може проводитись у 

формі лекцій, бесід у школах, будинках відпочинку, санаторіях, турбазах, 

місцях проведення культурно-масових заходів у лісах тощо. Досить 

ефективним профілактичним заходом є публікація матеріалів з охорони лісі 

вів від пожеж в місцевій пресі, видання спеціальних плакатів, листівок, 

інших публікацій.  

Орієнтовна щорічна вартість проведення заходів з протипожежної 

пропаганди на території кожного відділення становить 1,0 тис. грн. 

Важливим протипожежним заходом є встановлення на дорогах, що 

ведуть до лісу, постійних вітрин та аншлагів на протипожежну тематику.  

Протипожежні аншлаги також необхідно розміщувати у місцях відпочинку 

населення. У Голосіївському ПНДВ їх доцільно встановити у кварталах 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, у Лісниківському ПНДВ – кварталах 2, 

3, 7, 11, 23, 43. 

Постійні вітрини на протипожежну тематику доцільно розмістити у  

кв. 3, 28 Голосіївського ПНДВ та у кв. 14, 43 Лісниківського ПНДВ. 

Важливе місце серед протипожежної профілактики посідають заходи з 

облаштування місць відпочинку: очищення від легкозаймистих матеріалів, 

обладнання майданчиків для розведення багаття, встановлення аншлагів. 

Враховуючи кількість відвідувачів на територіях НПП «Голосіївський», 

облаштування місць відпочинку у Голосіївському ПНДВ доцільно виконати 

у кварталах 1, 4, 5, 6, 7, 28, у Лісниківському – у кварталі 43. 

З метою забезпечення додаткової охорони лісів протягом періоду 

високої пожежної небезпеки на території Лісниківського ПНДВ 

пропонується організація контрольних постів при в’їзді в ліс: у кварталах 11 

та 14. 

Види та обсяги запроектованих заходів з запобігання виникнення 

пожеж на територіях Голосіївського та Лісниківського ПНДВ, наведено у 

табл. 3.12 



253 

 

Таблиця 3.12. Види та обсяги запроектованих заходів з запобігання 

виникнення пожеж  

№ 

п/п 

Найменування 

протипожежних заходів 

Одини-

ця 

виміру 

Обсяги 

заходів 

Місце 

проведення 

заходів (квартал, 

виділ) 

Термін 

виконання 

Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Влаштування постійних 

вітрин на протипожежну 

тематику  

шт. 2 кв. 3, 28 10-річний 

період 

2 Встановлення протипожежних 

аншлагів 

шт. 15 кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11, 16, 17, 18, 

20, 23, 27, 28 

10-річний 

період 

3 Протипожежна пропаганда тис. грн. 1,0  щорічно 

4 Облаштування місць 

відпочинку 

(обладнання майданчиків для 

розведення вогню, 

встановлення аншлагів) 

шт. 6 кв. 1, 4, 5, 6, 7, 

28 

щорічно 

Лісниківське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Влаштування постійних 

вітрин на протипожежну 

тематику в місцях масового 

відпочинку 

шт. 2 кв. 43, 14 10-річний 

період 

2 Встановлення протипожежних 

аншлагів 

   10-річний 

період 

  шт. 2 кв. 2   

  шт. 2 кв. 3   

  шт. 1 кв. 7  

  шт. 1 кв.11   

  шт. 2 кв. 23   

  шт. 1 кв. 43  

 Разом шт. 9   

      

3 Організація контрольних 

постів при в’їзді в ліс 

шт. 1 кв. 11  щорічно 

   1 кв. 14  щорічно 

 Разом шт. 2   

4 Протипожежна пропаганда тис. грн. 1,0  щорічно 
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Заходи із запобігання розповсюдження пожеж передбачають 

влаштування загороджувальних смуг, бар’єрів з метою: запобігання 

розповсюдження вогню від можливих джерел займання; якнайшвидшої 

зупинки вогню та перед особливо цінними та найбільш небезпечними у 

пожежному відношенні ділянками природно-заповідного фонду; поділу 

ділянок, що мають високу пожежну небезпеку, на ізольовані блоки, що 

полегшує локалізацію пожеж у разі їх виникнення; зменшення швидкості 

пожеж та зниження трудомісткості робіт з їх гасіння. 

До заходів з запобігання розповсюдження пожеж відносяться: 

 створення мінералізованих смуг у місцях, де існує потенційна 

загроза виникнення пожеж (уздовж меж території природно-заповідного 

фонду з землями інших землекористувачів, вздовж доріг, залізниць, навколо 

хвойних молодняків, місць масового відпочинку населення тощо)  та догляд 

за мінералізованими смугами; 

 створення протипожежних розривів та догляд за ними; 

 влаштування листяних узлісь; 

 створення протипожежних заслонів; 

 утримання та будівництво доріг господарського та протипожежного 

призначення; 

 утримання та будівництво пожежних водойм й улаштування 

пожежних ємкостей з водою; 

 будівництво та утримання містків, переходів, облаштування 

під’їздів до природних водоймищ. 

На території НПП «Голосіївський» основними заходами з запобігання 

розповсюдження пожеж є створення мінералізованих смуг та догляд за ними, 

а також догляд за протипожежними розривами. 

На території Голосіївського ПНДВ мінералізовані смуги необхідно 

прокладати у кварталі 25 по межі з іншими землекористувачами, де існує 

потенційна загроза переходу пожежі з сусідніх ділянок. Поновлення мін смуг 

необхідно проводити один-два рази на рік, залежно від їх заростання 

трав’яною рослинністю. 

У Лісниківському ПНДВ мінералізовані смуги необхідно прокладати: 

вздовж меж з землями інших землекористувачів – у кварталах 2, 7, 11, 

3, 43; навколо хвойних молодняків – у кварталі 19. Догляд за мінсмугами 

доцільно проводити один раз на рік. 

Влаштування мінералізованих смуг доцільно проводити плугом 

лісовим типу ПКЛ-70, що утворює смугу шириною 1,4 м за один прохід. 

Догляд слід проводити культиватором КЛБ-1,7 або іншим ґрунтообробним 

дисковим знаряддям. 
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На території Лісниківського ПНДВ наявний протипожежний розриву у 

кварталах 5, 9, 14 загальною протяжністю 1,6 км. З метою утримання його у 

належному стані необхідно щорічно проводити догляд, що полягає в 

очищенні від захаращення.  

Для переміщення пожежної техніки та доставки засобів пожежогасіння 

доцільно використовувати існуючі лісові дороги.  

З врахування існуючої системи сітки лісових доріг та квартальних 

просік на території кожного відділення визначено раціональні маршрути 

руху пожежної техніки. 

Види та обсяги запроектованих заходів з обмеження поширення пожеж 

на територіях природоохоронних науково-дослідних відділень наведено у 

табл. 3.13 

 

Таблиця 3.13. Види та обсяги запроектованих заходів з обмеження 

поширення пожеж 

№ 

пп 

Найменування 

протипожежних заходів 

Одини-

ця 

виміру 

Обсяги 

заходів 

Місце 

проведення 

заходів (квартал, 

виділ) 

Термін 

виконання 

Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Влаштування 

мінералізованих смуг вздовж 

меж з землями інших 

землекористувачів 

км 0,3 кв. 25 вид. 29 10-річний 

період 

2 Догляд за мінералізованими 

смугами 

км 0,3 кв. 25 вид. 29 щорічно 

Лісниківське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Встановлення 

мінералізованих смуг вздовж 

меж з землями інших 

землекористувачів 

км 1,1 кв. 2 вид. 1, 2, 13 10-річний 

період 

   0,5 кв. 3 вид. 45, 48 10-річний 

період 

   0,6 кв. 7 вид. 2, 4  10-річний 

період 

   0,8 кв. 11 вид. 1, 11, 

22 

10-річний 

період 

   1,5 кв. 43 вид. 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 

13 

10-річний 

період 

 Разом км 4,5   

2 Влаштування км 0,4 кв. 19 вид. 9, 10 10-річний 
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мінералізованих смуг вздовж 

хвойних молодняків 

період 

3 Догляд за мінералізованими 

смугами 

км 4,9  щорічно 

4 Догляд за протипожежними 

розривами  

км 0,5 кв. 5 вид. 9 щорічно 

   0,6 кв. 9 вид. 7 щорічно 

   0,5 кв. 14 вид. 9 щорічно 

 Разом  1,6   

 

Заходи з організації та утримання дозорно-сторожової служби 

включають: 

 наймання тимчасових пожежних сторожів; 

 організація зв’язку. 

Види та обсяги запроектованих заходів з організації та утримання 

дозорно-сторожової служби наведено у табл.3.14 

 

Таблиця 3.14. Види та обсяги запроектованих заходів з організації та 

утримання дозорно-сторожової служби 

№ 

п/п 

Найменування протипожежних 

заходів 

Одиниця 

виміру 

Обсяги 

заходів 
Термін виконання 

Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Наймання тимчасових сторожів чол. 3 щорічно 

2 Організація зв’язку тис. грн. 1,0 щорічно 

Лісниківське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Наймання тимчасових сторожів чол. 3 щорічно 

2 Організація зв’язку тис. грн. 1,0 щорічно 

 

Заходи з організації та забезпечення матеріально-технічної бази 

протипожежного господарства передбачають: 

 створення природоохоронних пожежних станцій з типовим 

забезпеченням; 

 розміщення та укомплектування пожежних щитів з необхідним  

інструментом біля контор установи, відділень, лісових кордонів, контрольно-

пропускних пунктів, інших адміністративних будівель наукового та 

виробничого призначення;  

 будівництво спостережних веж з оглядовими площадками або 

обладнанням їх системою відеонагляду; 

 придбання пожежної техніки та інвентарю. 
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Станом на 01.07.2013 в НПП «Голосіївський» наявна така 

протипожежна техніка та обладнання: пожежна автоцистерна важкого типу 

на базі МАЗ (1 од.), пожежна автоцистерна легкого типу на базі Газель  

(1 од.), пожежний модуль (1 од.), мотопомпа (3 од.). 

Потребу НПП «Голосіївський» у протипожежній техніці, обладнанні та 

інвентарю було розраховано відповідно до «Збірника нормативів 

матеріально-технічного забезпечення установ природно-заповідного фонду 

Мінприроди України» (Київ, 2004), «Норм забезпечення протипожежним 

обладнанням та засобами гасіння лісових пожеж структурних підрозділів 

постійних лісокористувачів, що не мають лісових пожежних станцій» 

(додаток 1 до «Правил пожежної безпеки в лісах України», що затверджені 

наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278), виходячи з 

територіальної (4525,52 га) та організаційної структури (2 відділення) НПП 

«Голосіївський», з врахуванням наявної техніки та обладнання, а також 

враховуючи реальну потребу установи. 

Потреба НПП «Голосіївський» у протипожежній техніці, обладнанні та 

інвентарю станом на 01.07.2013 наведена у табл. 3.15 

 

Таблиця 3.15. Потреба НПП «Голосіївський» у протипожежній техніці,  

обладнанні та інвентарю 

№ 

п/п 

Найменування протипожежної техніки, 

обладнання, інвентарю, споруд 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Автомобіль пожежний АПЛ - 40 (131) шт. 1 400,0 

2 Автомобіль пожежний патрульний шт. 1 370,0 

3 Пожежний катер шт. 1 385,0 

4 Пожежні рукави  м.п. 100 24,0 

5 Плуг протипожежний шт. 1 20,0 

6 Ранцеві обприскувачі шт. 10 15,0 

7 Рації стаціонарні та переносні шт. 6 30,0 

8 
Протипожежний інвентар: лопати, 

сокири, граблі, бензопилки 
- - 20,0 

9 Бідони для питної води (місткістю 10 л) шт. 8 1,2 

10 Кухлі для питної води шт. 20 0,8 

11 Черговий спецодяг коплектів 20 20,0 

12 Аптечки першої медичної допомоги шт. 12 2,4 

 Разом - - 1288,4 

 

З метою забезпечення належного рівня охорони природних комплексів 

від пожеж доцільно встановити протипожежну спостережну вежу з системою 
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відеонагляду. Орієнтовне місце встановлення – Голосіївське ПНДВ,  

квартал 7. Вартість встановлення – близько 200 тис. грн. 

Відповідно до п. 3.2.2 Правил пожежної безпеки в лісах України 

установа природно-заповідного фонду до початку пожежонебезпечного 

періоду щорічно зобов’язана:  

розробляти комплексний план організаційно-технічних 

протипожежних заходів; 

розробляти оперативно-мобілізаційний план ліквідації лісових пожеж 

та погоджувати його з землекористувачами, що розміщені на території 

природно-заповідного фонду, іншими установами, організаціями, що 

включені до нього, територіальними органами Державної служби з 

надзвичайних ситуацій. 

 

10.3.2. Заходи з охорони природних комплексів і об’єктів від 

порушень природоохоронного режиму території 

Охорона національного природного парку «Голосіївський» 

покладається на його службу державної охорони парку (далі – служба 

держохорони) відповідно до ст. 60 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». 

Служба держохорони здійснює свою діяльність відповідно до 

Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 14.07.2000 № 1127. 

Основними завданнями служби держохорони є: 

- забезпечення додержання режиму охорони територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду України; 

- попередження та припинення порушень природоохоронного 

законодавства. 

Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного  

фонду України під час виконання службових обов'язків мають право на 

носіння форми встановленого зразка, табельної зброї та інших спеціальних 

засобів відповідно до законодавства України. 

Станом на 01.07.2013 до складу служби держохорони входять 19 

штатних одиниць:  

директор;  

заступник директора-головний природознавець;  

начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду; 

провідний інженер з охорони тваринного світу;  

провідний інженер з охорони природних екосистем;  
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начальник Голосіївського природоохоронного науково-дослідного 

відділення;  

начальник Лісниківського природоохоронного науково-дослідного 

відділення; 

майстри з охорони природи Голосіївського природоохоронного 

науково-дослідного відділення (2 штат. од.);  

майстри з охорони природи Лісниківського природоохоронного 

науково-дослідного відділення (2 штат. од.); 

інспектори з охорони природно-заповідного фонду I категорії 

Голосіївського природоохоронного науково-дослідного відділення (4 штат. 

од.);  

інспектори з охорони природно-заповідного фонду I категорії 

Лісниківського природоохоронного науково-дослідного відділення (4 штат. 

од.).  

Територія, надана в постійне користування НПП, розподіляється 

адміністрацією НПП на обходи та майстерські дільниці, які наказом 

директора закріпляються за відповідними працівниками служби державної 

охорони.  

Забезпечення додержання режиму національного природного парку на 

територіях, що входять до його складу без вилучення у землекористувачів 

або землевласників, здійснюється його службою державної охорони 

природно-заповідного фонду шляхом проведення періодичних рейдових 

перевірок та обстежень стану природних комплексів та об’єктів у порядку 

встановленому керівником адміністрації парку. Склад рейдових груп та 

призначення відповідальних осіб за обстеження стану природних комплексів 

та об’єктів приймається керівником адміністрації парку. 

У 2012 році було виявлено 45 правопорушень на території парку:  

21 випадок в’їзду транспортним засобом на територію парку без 

дозволу адміністрації; 

7 випадків незаконних рубок дерев;  

4 випадки самовільного використання території парку під влаштування 

сміттєзвалищ; 

3 випадки забруднення території сміттям; 

4 випадки самовільного використання території під складування 

будівельних та інших матеріалів; 

1 випадок самовільного використання земель природно-заповідного 

фонду під будівництво постійної споруди та розташування тимчасової 

споруди; 
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1 випадок самовільного використання земель природно-заповідного 

фонду під розміщення тимчасових споруд;  

2 випадки розпалювання багаття в пожежонебезпечний період;  

1 випадок миття транспортного засобу у межах берегозахисної смуги 

водойми;  

1 випадок розмішення споруди (кафе) без лімітів на використання 

природних ресурсів. 

Загальний обсяг заподіяної шкоди становив 76,5035 тис. грн. 

За 2012 рік службою держохорони складено та передано до 

Голосіївського районного суду м. Києва  25 протоколів про адміністративні 

правопорушення, видано 6 приписів щодо усунення виявлених порушень. 

Матерали щодо незаконних рубок було направлено до правоохоронних 

органів. 

Служба держохорони забезпечена наступним автомобільним 

транспортом та обладнанням:  

автомобіль «Нива» – 2 од.;  

автомобіль УАЗ 3909 – 1 од.;  

GPS-навігатори – 10 од.  

Потребу служби держохорони в автомобільному транспорті, 

спеціальній техніці та обладнанні було розраховано відповідно до «Збірника 

нормативів матеріально-технічного забезпечення установ природно-

заповідного фонду Мінприроди України» (Київ, 2004), виходячи з 

територіальної (4525,52 га) та організаційної структури (2 відділення) НПП 

«Голосіївський», з врахуванням наявної техніки та обладнання, а також 

враховуючи реальну потребу установи. 

Потреба служби держохорони в автомобільному транспорті, 

спеціальній техніці станом на 01.07.2013 наведена у табл. 3.16 

 

Таблиця 3.16. Потреба служби держохорони НПП "Голосіївський в 

транспортних засобах та засобах зв’язку 

№ 

п/п 

Найменування автомобільного 

транспорту, спеціальної техніки та 

обладнання 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Мопед (скутер) шт. 4 40,0 

2 Мобільні телефони шт. 7 7,0 

 Разом - - 47,0 

 

Станом на 01.07.2013 служба держохорони забезпечена форменим 

одягом близько на 16 % та знаками розрізнення на 15 % від норм 
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забезпечення згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 20.10.2000 № 171 «Про затвердження знаків розрізнення, зразків, 

порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної 

охорони природно-заповідного фонду України». Переважна більшість одягу 

та знаків розрізнення була придбана у 2009-2010 роках, тому значна її 

частина вже зносилась і потребує заміни. 

Потреба служби держоохорони у забезпеченні форменим одягом та 

знаками розрізнення розрахована відповідно до вище зазначених норм, з 

урахуванням норм носіння та реальної потреби установи та наведена  

у табл. 3.17 

 

Таблиця 3.17. Потреба служби держохорони НПП "Голосіївський" у 

забезпеченні форменим одягом та знаками розрізнення 

№ 

п/п 

Найменування форменого одягу та 

знаків розрізнення 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Костюм вовняний вихідний шт. 27 40,5 

2 Костюм літній: сорочка-куртка і штани шт. 27 18,9 

3 Сорочка бавовняна з коротким рукавом шт. 27 5,4 

4 Сорочка бавовняна з довгим рукавом шт. 27 6,8 

5 Краватка шт. 27 1,9 

6 Плащ формений демісезонний шт. 27 10,8 

7 Плащ з прогумованої тканини шт. 27 6,8 

8 Куртка осіння шт. 27 27,0 

9 Пальто зимове шт. 11 16,5 

10 Шарф бавовняний шт. 27 2,7 

11 Рукавички вовняні шт. 27 3,2 

12 Берет шт. 27 3,2 

13 Картуз повсякденний шт. 27 2,7 

14 Картуз вихідний шт. 27 4,1 

15 Шапка вушанка з цигейки шт. 16 2,4 

16 Шапка вушанка з каракулю шт. 11 2,2 

17 Черевики шкіряні шт. 27 16,2 

18 Туфлі шкіряні шт. 27 10,8 

19 Чоботи кирзові або ялові шт. 27 21,6 

20 Валянки шт. 20 12,0 

21 Комплект ватний шт. 27 21,6 

22 Костюм польовий літній шт. 27 24,3 

23 Футболка шт. 27 2,7 

24 Шкарпетки літні шт. 27 0,3 

25 Шкарпетки зимові шт. 27 0,5 

26 Сумка польова шт. 21 6,3 
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27 Комплект знаків розрізнення шт. 27 10,8 

 Разом   282,2 

 

Примітка. Потреба у забезпеченні форменим одягом визначена з врахуванням 

приведення структури служби держохорони у відповідність до Постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.07.2000 № 1127 «Про службу державної охорони природно-

заповідного фонду», розрахована на 27 штатних одиниць та на один строк носіння. 

 

Станом на 01.07.2013 служба держохорони не забезпечена зброєю та 

спеціальними засобами.  

Потреба в забезпеченні зброєю та спецзасобами розрахована 

відповідно до Видів та норм забезпечення зброєю і спеціальними засобами 

працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України, що затверджені наказом Мінекоресурсів України від 29.11.2002  

№ 478, та наведена в табл. 3.18. 

 

Таблиця 3.18. Потреба служби держохорони НПП «Голосіївський» у 

забезпеченні зброєю та спецзасобами 

№ 

п/п 
Найменування зброї та спецзасобів 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Пістолет шт. 23 51,0 

2 Гладкоствольна вогнепальна зброя шт. 5 20,0 

3 Гумові кийки шт. 20 6,0 

4 Наручники шт. 23 6,9 

5 
Балончики з речовинами сльозоточивої 

та подразливої дії 
шт. 23 2,3 

 Разом - - 86,2 

Примітка. Потреба у забезпеченні форменим одягом визначена з врахуванням 

приведення структури служби держохорони у відповідність до Постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.07.2000 № 1127 «Про службу державної охорони природно-

заповідного фонду» та розрахована на 27 штатних одиниць. 

 

Планові показники заходів щодо охорони природних комплексів і 

об’єктів від порушень природоохоронного режиму території розробляються 

установою щорічно. 

Види та обсяги запроектованих заходів з охорони природних 

комплексів і об’єктів від порушень природоохоронного режиму охорони 

території, що надається адміністрації НПП «Голосіївський» у постійне 

користування, на 10-річний період наведено у табл. 3.19 
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Таблиця 3.19. Види та обсяги запроектованих заходів з охорони 

природних комплексів і об’єктів від порушень природоохоронного 

режиму охорони території 

№ 

пп 
Найменування заходів 

О
д
и
н
и
ц
я
 

в
и
м
ір
у

 

Обсяги 

заходів 

Місце 

проведення 

заходів (квартал, 

виділ) 

Термін 

виконання 

Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Встановлення 

попереджувальних аншлагів 

та знаків на природоохоронну 

тематику 

шт. 1 кв. 4 10-річний 

період 

  шт. 2 кв. 6  

  шт. 2 кв. 7  

  шт. 1 кв. 11  

  шт. 1 кв. 18  

  шт. 1 кв. 20  

  шт. 1 кв. 26  

  шт. 1 кв. 27  

 Разом шт. 10   

2 Встановлення інформаційно-

охоронних знаків 

шт. 1 кв. 1 10-річний 

період 

   1 кв. 2  

   1 кв. 6  

   1 кв. 7  

   1 кв. 18  

   1 кв. 27  

 Разом  6   

3 Встановлення інформаційних 

щитів 

шт. 1 кв. 1 10-річний 

період 

  шт. 1 кв. 3  

  шт. 1 кв. 6  

  шт. 2 кв. 7  

  шт. 1 кв. 18  

  шт. 1 кв. 26  

 Разом шт. 7   

4 Встановлення межових 

охоронних знаків 

шт. 1 кв. 4 10-річний 

період 

   1 кв. 7  

   1 кв.27  

 Разом  3   

5 Встановлення шлагбаумів шт. 2 кв. 2  

  шт. 1 кв. 4  

  шт. 1 кв. 5  

  шт. 2 кв. 7  

  шт. 1 кв. 11  

  шт. 1 кв. 16  

  шт. 1 кв. 18  

  шт. 1 кв. 19  
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  шт. 1 кв. 20  

  шт. 1 кв. 27  

  шт. 1 кв. 28  

 Разом шт. 13   

6 Встановлення дерев’яних 

стовпів (надовбнів) 

шт. 5 кв. 4 щорічно 

  шт. 5 кв. 5  

  шт. 5 кв. 6  

  шт. 5 кв. 7  

  шт. 5 кв. 18  

  шт. 5 кв. 23  

  шт. 5 кв. 24  

  шт. 5 кв. 25  

 Разом  40   

7 Природоохоронна пропаганда тис. 

грн. 

2,0  щорічно 

Лісниківське природоохоронне науково-дослідне відділення 

1 Встановлення 

попереджувальних аншлагів 

та знаків на природоохоронну 

тематику 

шт. 1 кв. 3  10-річний 

період 

  шт. 3 кв. 18  

  шт. 1 кв. 19  

  шт. 2 кв. 21  

  шт. 2 кв. 24  

  шт. 3 кв. 43   

 Разом шт. 11   

2 Встановлення інформаційно-

охоронних знаків 

шт. 1 кв. 2 10-річний 

період 

  шт. 1 кв. 3  

  шт. 1 кв. 11  

  шт. 1 кв. 23  

  шт. 1 кв. 28  

 Разом шт. 5   

3 Встановлення інформаційних 

щитів 

шт. 2 кв. 43  10-річний 

період 

  шт. 1 кв. 23   

  шт. 1 кв. 24  

  шт. 4   

4 Встановлення межових 

охоронних знаків 

шт. 2 кв. 3 10-річний 

період 

5 Встановлення шлагбаумів шт. 3 кв. 14  

  шт. 3 кв. 18  

  шт. 1 кв. 19  

  шт. 2 кв. 21  

  шт. 2 кв. 23  

  шт. 1 кв. 24  

  шт. 1 кв. 43  

 Разом  13   

6 Встановлення дерев’яних 

стовпів (надовбнів) 

шт. 5 кв. 3 щорічно 
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  шт. 5 кв. 43  

  шт. 5 кв. 14  

  шт. 5 кв. 19  

  шт. 5 кв. 21  

  шт. 5 кв. 23  

  шт. 5 кв. 24  

  шт. 5 кв. 28  

 Разом шт. 40   

7 Природоохоронна пропаганда тис. 

грн. 

2,0  щорічно 

 

10.4. Заходи з відновлення лісових екосистем корінними видами 

10.4.1. Сприяння природному поновленню 

Сприяння природному поновленню лісових насаджень природно-

заповідного фонду є ефективним природоохоронним та лісівничо-

біологічним заходом, спрямованим на підтримання стабільності рослинних 

угруповань шляхом цілеспрямованих господарських заходів.  

Сприяння природному поновленню проводять з урахуванням 

визначеного режиму збереження лісових екосистем, лісорослинного та 

лісівничо-типологічного районування України в залежності від кліматичних, 

ґрунтових умов, характеру едатопу, показників тепла, вологості, на підставі 

наукових рекомендацій. 

До заходів із сприяння природному поновленню корінних порід у 

насадженнях лісових екосистем є рихлення підстилки, мохово-

лишайникового та трав’яного вкриття і верхнього шару ґрунту з метою 

полегшення проникнення насіння в ґрунт і його проростання, захист самосіву 

та поновлення від пошкодження тваринами шляхом огороджування тощо.  

Сприяння природному поновленню (різного роду рихлення) 

здійснюють площадками різної величини (1х1 - 2х2 м) за допомогою ручних 

інструментів (сапи, лопати, мотики тощо), приурочуючи їх до ділянок без 

деревно-чагарникової рослинності, або з розрідженим її ярусом.  

Кількість площадок може коливатися від 200 до 500 шт/га в залежності 

від їх розміру, зімкнутості насадження, наявності цінних видів рослинності. 

Площадки не формують на ділянках, де зростають цінні види рослин.  

Заходи із сприяння необхідно проводити в урожайний для тієї чи іншої 

породи рік до опадання насіння. До настання морозів утворені площадки 

доцільно прикривати шаром підстилки з метою попередження вимерзання 

насіння у безсніжні зими.  
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10.4.2. Часткові культури 

Часткові культури тієї чи іншої породи створюють за умови відсутності 

її у підрості або неефективності заходів із сприяння природному 

поновленню. 

Часткові культури створюють площадками різного розміру (1х1 - 2х2 

м). Їх також приурочують до розріджених ділянок насаджень, а також 

ділянок, де відсутнє поновлення головних або цінних порід. 

Культури створюють шляхом садіння сіянців і саджанців, або 

висіванням насіння в утворені площадки. Висів насіння, зокрема, жолудів, 

рекомендується за умови незначної наявності мишоподібних гризунів, які 

можуть знищити жолуді. 

Часткові культури створюють ручним способом з садінням їх під меч 

Колесова, лопату або висіванням у ямки, щілини, підготовлені сапкою, 

кілком.  

Захист природного поновлення і часткових лісових культур від 

пошкодження їх тваринами здійснюється шляхом фрагментарного (біогрупи, 

окремі екземпляри) чи суцільного обгороджування ділянки. Висота огорожі 

при цьому повинна бути більшою від висоти підросту і досягати до 2,0 м. 

Огорожа влаштовується із хворосту і лат, які можна заготовити на цій чи 

сусідніх ділянках, а в окремих випадках - із сітки типу “Рабиця”, колючого 

дроту, інших матеріалів.  

На невкритих лісовою рослинністю землях передбачається за період 

першого етапу відновлення ландшафтних культур на площі 27,0 га, у т.ч. 

шляхом посадки культур - сосни звичайної - на 2,2 га і дуба звичайного - на 

24,8 га. Сприяння природному поновленню дуба звичайного планується на 

площі 2,2 га. 
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Розділ 11. Використання природних ресурсів 

11.1. Організація використання природних ресурсів 

 

Природні ресурси за своєю екологічною, господарською, науковою, 

оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими ознаками поділяються на 

природні ресурси загальнодержавного та місцевого значення. 

У межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення природні ресурси мають статус загальнодержавного значення. А 

саме: 

а) об'єкти рослинного світу у межах національних природних парків; 

б) лісові ресурси державного значення; 

в) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, судинні 

рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, види яких 

занесені до Червоної книги України; 

г) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові 

природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. 

д) дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші 

об'єкти тваринного світу, що перебувають в межах державних мисливських 

угідь, територій природно-заповідного фонду України і лісів державного 

значення. 

До природних рослинних ресурсів місцевого значення відносяться 

дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, 

мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, не віднесені до 

природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення. 

Використання природних ресурсів здійснюється в порядку загального 

або спеціального використання. 

У порядку загального використання природних рослинних ресурсів 

громадяни можуть збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, 

плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а 

також використовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-

освітніх та виховних цілях. 

Громадянам гарантується право загального використання природних 

ресурсів для задоволення власних потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних тощо) безоплатно. 

Загальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється без їх 

вилучення з природного середовища (за винятком любительського і 

спортивного рибальства у водоймах загального користування). 
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Загальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється 

громадянами з додержанням правил, що затверджуються центральним 

органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного 

середовища, без надання їм відповідних дозволів. 

Збирання у порядку загального використання дикорослих рослин, 

віднесених до переліку наркотиковмісних рослин, їх плодів, насіння, 

післяжнивних залишків, відходів сировини тощо, забороняється. 

У порядку загального використання тваринного світу здійснюється 

користування корисними властивостями життєдіяльності тварин - природних 

санітарів середовища, запилювачів рослин та інших, використання об'єктів 

тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та 

інших цілях, передбачених законодавством України. 

Під час здійснення загального використання тваринного світу 

забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нір, 

хаток, лігва, гнізд, мурашників, бобрових загат і таке інше), порушення 

середовища перебування тварин і погіршення умов їх розмноження. 

Загальне використання природних ресурсів у разі їх виснаження, 

різкого зменшення популяційної та ценотичної різноманітності тощо може 

бути обмежене місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, а також спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, 

іншими спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої 

влади відповідно до їх компетенції. 

Загальне використання природних ресурсів в Україні здійснюється 

безоплатно. 

Відповідно до статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний 

фонд України" спеціальне використання природних ресурсів у межах парку, 

який є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 

здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах 

парку, затвердженого Мінприроди, а також на підставі дозволів, що 

видаються територіальним органом центрального органу виконавчої влади в 

галузі охорони навколишнього природного середовища. 
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11.2. Ліміти на використання природних ресурсів 

 

Ліміти на використання природних рослинних ресурсів 

загальнодержавного значення встановлюються на підставі науково 

обґрунтованих нормативів спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Ліміти на використання природних ресурсів загальнодержавного 

значення надаються на підставі Положення про порядок установлення лімітів 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення (постанова 

Кабмінету Міністрів України від 10.08 1992 № 459 зі змінами). 

Порядок підготовки матеріалів для встановлення лімітів використання 

природних ресурсів визначений Інструкцією про застосування порядку 

установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (наказ 

Мінприроди від 24.01.2008 № 27, зареєстрований в Мін'юсті від 12.02.2008  

№ 117/14808). 

Національний природний парк «Голосіївський» в рамках роботи з 

підготовки матеріалів для отримання лімітів на використання природних 

ресурсів (на кожен рік) у письмовому вигляді звертається до 

землекористувачів з проханням надати свої матеріали (пропозиції) з обсягів 

використання природних ресурсів (лімітів). Після чого кожен із 

землекористувачів, відповідно до своїх потреб, надає клопотання, проект 

лімітів за формою, наведеною у таблиці 6.2; обґрунтовуючі матеріали, карту-

схему території чи об'єкта, на якій буде здійснюватися використання 

природних ресурсів. 

Види використання природних ресурсів, які пропонується встановити у 

межах території НПП «Голосіївський», представлені у таблиці 3.17. 

При зміні природних умов на підставі науковообґрунтованих 

матеріалів обсяги можуть змінюватися у порядку, визначеному наказом 

Мінприроди від 24.01.2008 № 27, зареєстрований в Мін'юсті від 12.02.2008  

№ 117/14808). 
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Обґрунтування лімітів з використання природних ресурсів в межах 

території Національного природного парку «Голосіївський» 

1) Викошування трави в протипожежних, карантинних цілях та для 

забезпечення виконання комплексу проти кліщових заходів: S=10,0 га. Є 

необхідним для забезпечення виконання комплексу протипожежних, 

протикліщових заходів, та заходів направлених проти розведення паразитів і 

шкідників (передбачено план-заходами Санітарно-епідеміологічної станції 

Голосіївського району м. Києва). 

2) Рекреаційне використання території: 540 000 чол./рік.  

 

Необхідне для створення сприятливих умов для відпочинку рекреантів 

та визначення оптимального рекреаційного навантаження на територію 

Парку, що надалі не завдасть шкоди його природним ресурсам. 

 

Рекреаційне використання території визначалось за формулою: 

 

W=N*Р*365днів, де 

 

W – рекреаційне використання території ; 

N – рекреаційне навантаження (за даними ДБН 360-92: Лісопарк: 

широколистяний – 10 люд/га; парки зони короткочасного відпочинку: 

широколистяний – 19 чол/га; рекреаційний ліс: широколистяний – 4,5 люд/га; 

ліс зеленої зони: змішаний ліс – 1,5 люд/га, широколистяний – 2,3 люд/га, ліс 

зеленої зони - світлохвойний ліс – 1 люд/га); 

P – площа природних комплексів (га), що беруться до розрахунку. 

Таким чином, рекреаційне використання території для Лісниківського 

ПНДВ становить : 

W1=1,0*127,2*365 днів = 46 428 чол./рік 

рекреаційне використання території для Голосіївського ПНДВ 

становить : 

W2=4,5*299,2*365 днів = 491 436 чол./рік 

Отже, рекреаційне використання території для обох відділень 

становить: 

W=W1+W2= 46 428+491 436= 537 864 = 540 000 чол./рік. 

3) Використання території в культурно-освітніх цілях: 10 000 чол./рік.  

 

Необхідне для створення сприятливих умов відпочинку рекреантів та 

відвідувачів Парку, ведення екологічної роботи серед населення, підвищення 
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екологічного рівня культури суспільства, розвиток еколого-освітньої, 

рекреаційної, культурно-виховної, природоохоронної діяльності установи. 

Використання території в культурно-освітніх цілях визначалось з 

урахуванням кількості людей, з якими будуть проводитись екскурсії по п’яти 

екологічним стежкам. Екскурсії проводяться, головним чином, з квітня по 

жовтень. По кожній стежці в місяць можна провести 15 екскурсій при 

мінімальній чисельності охочих 20 чоловік. Тобто орієнтовно на 1 місяць 

припадає 1500 чол., відповідно на 7 місяців приблизно 10 000 чол. 
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Таблиця 3.20. 

 

Орієнтовний проект ліміту  

на використання природних ресурсів у межах території  

національного природного парку «Голосіївський» на рік 

 

 

з/п 

Назва природного ресурсу/вид 

використання 

Місце використання (назва 

урочища, номери 

кварталів, виділів, площа в 

га) 

Обсяг використання 

Термін 

використання 
Особливі умови одиниця 

виміру 
ліміт 

1 2 3 4 5 6 7 

Національний природний парк «Голосіївський» (територія з вилученням) 

1 

Викошування трави в 

протипожежних, карантинних цілях 

та для забезпечення виконання 

комплексу протикліщових заходів 

Біля Дідорівських та 

Китаєвських ставків  

кв. 3,6,7,17,18 (1,5 га) 

вул. Блакитного, Генерала 

Родимцева, 

Червонопрапорна, підїзд 

до муз. Пирогово, підїзна 

дорога до лік. Феофанія  

 

га 

 

10,0 

 

 

травень-

жовтень 

 

З дотриманням 

вимог 

протипожежної 

безпеки та 

природоохоронни

х законодавств 

2 

 

 

Рекреаційне використання території 

Голосіївське ПНДВ: 

кв. 2-7; 17,18,26-28.  

(299,2 га) 

Лісниківське ПНДВ: 

кв. 4,6,10,14,15,19 

(127,2 га) 

 

 

тис. чол./рік 

 

 

540,0 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

-ІІ- 

3 

Використання території в  

культурно-освітніх цілях 

Голосіївське ПНДВ: 

кв. 2-7; 10,12,17,18,21;27; 

28 (372 га) 

Лісниківське ПНДВ: 

кв. 4,6,10,14,15, 19; 

кв18 (вид 4,6-8,23,38,39); 

кв 21 (вид 1-7, 14-20, 24-29, 

32-37); кв.24 (вид 3, 6-8) 

 

тис. чол./рік 

 

10,0 

 

квітень-

жовтень 

 

-ІІ- 
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(127,2 га) 

4 

Проведення рубок формування та 

оздоровлення лісів, санітарно-

оздоровчих заходів 

Місце проведення заходів 

встановлюється щорічно 

відповідно до матеріалів 

лісовпорядкування та 

оцінки санітарного стану 

га/куб.м. Обсяг ліміту 

встановлюється 

щорічно відповідно 

до матеріалів 

лісовпорядкування 

та оцінки 

санітарного стану 

впродовж 

року 
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Розділ 12. Інженерне забезпечення діяльності НПП «Голосіївський» 

 

12.1. Матеріально-технічне забезпечення 

Потребу НПП «Голосіївський» в автомобільному транспорті загального 

призначення, лісогосподарській та іншій спецтехніці було розраховано 

відповідно до «Збірника нормативів матеріально-технічного забезпечення 

установ природно-заповідного фонду Мінприроди України» (Київ, 2004), 

виходячи організаційної структури (2 відділення) НПП «Голосіївський», з 

врахуванням наявної техніки та обладнання, а також враховуючи реальну 

потребу установи, та наведено в табл. 3.21. 

 

Таблиця 3.21. Потреба НПП «Голосіївський» в автомобільному 

транспорті загального призначення, лісогосподарській та іншій 

спецтехніці 

№ 

п/п 
Найменування транспорту та техніки 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Автомобіль легковий шт. 1 100,0 

2 Автобус шт. 1 400,0 

3 Мікроавтобус шт. 1 300,0 

4 Автомобіль вантажний шт. 1 800,0 

5 Плуг лісовий шт. 1 20,0 

6 Дискова борона шт. 2 30,0 

7 Культиватор лісовий шт. 2 30,0 

8 Дробарка шт. 1 70,0 

 Разом - - 1750,0 

 

Загальна потреба у матеріально-технічному забезпеченні, що частково 

викладена у розділах 10.3.1 та 10.3.2. (табл. 3.16, 3.17, 3.18, 3.19), наведена у 

таблиці 3.22.  

 

Таблиця 3.22. Потреба НПП «Голосіївський» в матеріально-технічному 

забезпеченні 

№ 

п/п 
Найменування видів матеріально-технічного забезпечення  

Орієнтовна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Протипожежна техніка, обладнання та інвентар 1288,4 

2 
Транспортні засоби та засоби зв’язку для служби державної 

охорони 
47,0 

3 Формений одяг та знаки розрізнення 282,2 

4 Зброя та спецзасоби 86,2 

5 
Транспорт загального призначення, лісогосподарська та інша 

спецтехніка 
1750,0 



276 

 

6 Паливно-мастильні матеріали (шорічний обсяг) 385,0 

 Разом 3838,8 

 

12.2. Капітальне будівництво 

Для забезпечення управління територією та виконання адміністрацією 

поставлених завдань є потреба в її забезпеченні адміністративними 

приміщеннями (табл. 3.23), зовнішніми інженерними мережами (водо-, газо-, 

електро-, тепло- постачання), слаботочними мережами (пожежна, охоронна 

сигналізації; мережі телебачення, комп’ютерізації, радіофікації), елементами 

благоустрою (малі архітектурні форми, озеленення території – влаштування 

газонів, квітників, висадження культурних кущів та дерев, влаштування 

альпійських гірок, розаріїв). 

 

Таблиця 3.23. Потреба НПП «Голосіївський» в адміністративних 

приміщеннях та іншому капітальному будівництві 

№ 

п/п 

 

Н а й м е н у в а н н я 
Од. 

вим. 

 

Кількість 

Орієнтовна,  

тис. грн. 
Площа, 

м
2 

(одне 

приміщення) 

ціна вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Адміністративне приміщення (контора НПП) шт. 1 5450,0 5450,0 280
 

2 Адмінприміщення (контори відділень) шт. 2 1300,0 2600,0 130
 

3 Адмінприміщення (дільниць, обходів) шт. 2 750,0 1500,0 120
 

4 Візит-центр шт.  1 2950 2950,0 200
 

5 Музей шт.  1 700,0 700,0 85
 

6 Еколого-освітній центр Лісниківського 

природоохоронного науково-дослідного 

відділення 

шт. 1 850 850,0 90 

7 Пожежне депо з обладнанням шт. 1 600,0 600,0 125
 

8 Цех з випуску лісових меблів і сувенірів шт. 1 575,0 575,0 150
 

9 Приміщення транспортного цеху з гаражами на 

15 місць і механічною майстернею (85х6,5) м 

шт. 1 3500,0 3500,0 550
 

10 Приміщення матеріального складу шт. 1 425,0 425,0 50
 

11 Пожежна спостережна вежа з системою 

відеонагляду 

 1 200,0 200,0  

 Усього Х Х Х 19 350 

 

Х 
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Розділ 13. Фінансове забезпечення діяльності НПП «Голосіївський» 

Фінансування заходів у національних природних парках здійснюється 

за рахунок державного бюджету України. Для цієї мети можуть також 

залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, 

кошти підприємств, установ, організацій та громадян.  

У разі необхідності проведення спеціальних заходів, спрямованих на 

запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, можуть виділятися кошти:  

- державного бюджету - для територій та об'єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення;  

- місцевих бюджетів - для територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення.  

Для фінансування природоохоронних заходів можна створити цільовий 

екологічний фонд Національного природного парку «Голосіївський», який 

наповнюється за рахунок: 

- частини штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушеннями законодавства про природно-заповідний фонд, у розмірі 70 

відсотків загальної суми штрафів та грошових стягнень;  

- коштів, одержаних від реалізації конфіскованого або вилученого 

відповідно до законодавства майна, яке було знаряддям або предметом 

правопорушення на території Парку;  

- частини платежів підприємств, установ та організацій за 

забруднення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що 

визначаються на підставі еколого-економічної оцінки їх впливу на 

навколишнє природне  

- цільових й інших добровільних внесків підприємств, установ, 

організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян.  

13.1. Розрахунок витрат на здійснення природоохоронних заходів 

Для забезпечення збереження унікальних природних комплексів і 

об’єктів проектом передбачено здійснення комплексу регулятивних заходів, 

таких як проведення ландшафтних рубок догляду за станом, якістю, 

формування ландшафтів закритого, напіввідкритого й відкритого типів. 

Також з метою підвищення естетичної привабливості природних ландшафтів 

передбачено проведення регулювання різних типів ландшафтів з 

вертикальною та горизонтальною зімкнутістю. 

Для здійснення природоохоронних заходів щорічно необхідно їх 

фінансування орієнтовно в сумі близько 1600 тис. грн., які тільки частково 

можуть покриватися за рахунок власних надходжень від надання 
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рекреаційних послуг, реалізації лісопродукції, заготовленої при проведенні 

рубок. 

13.2. Кошторис витрат на утримання адміністрації Парку 

На утримання адміністрації створеної установи впродовж 3 років 

передбачена потреба у фінансуванні капітальних видатків на придбання 

обладнання  в сумі 3 838 800 грн., впродовж 5 років передбачена потреба у 

фінансуванні капітальних видатків на будівництво чи придбання 

адміністративних приміщень та іншого капітального будівництва в сумі 

19 350 000 грн. Крім того, відповідно до постанови Ради Міністрів України 

від 04.02. 1988 № 37 та постанови Кабміну України від 19.07.1993 № 553 (п. 

26), впродовж 10 років слід передбачити видатки для забезпечення 

працівників відомчими та службовими жилими приміщеннями.  

Кошторис щорічних витрат на утримання адміністрації НПП 

«Голосіївський» приведений у таблиці 3.24. 

 

Таблиця 3.24. Кошторис витрат на утримання адміністрації НПП 

«Голосіївський» 

 

 

Найменування 

Код Усього на рік  

РАЗОМ 

 

Проектна 

потреба 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2530700 100000 2630700 23188800 

Надходження коштів із загального фонду 

бюджету 

х 2520700 х 2520700 23188800 

Надходження коштів із спеціального фонду 

бюджету, у т.ч. 

х  100000 100000  

надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

25010000 х 100000 100000  

надходження бюджетних установ від 

додаткової(господарської)діяльності 

25010200  100000 100000  

інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ 

25020000 х  0  

(розписати за підгрупами)      

інші надходження, у т.ч.   х      

інші доходи (розписати за кодами 

класифікації доходів бюджету) 

  х      

фінансування (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов'язання) 

  х      

повернення кредитів до бюджету (розписати 

за кодами програмної класифікації видатків 

та кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

  х      

х  *   *   

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - 

усього 

х 2530700 100000 2630700 23188800 
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Поточні видатки 2000 2530700 50000 2580700  

Оплата праці 2110 1637800 0 1637800  

Заробітна плата 2111 1637800  1637800  

Грошове забезпечення військовослужбовців          2112   0  

Нарахування на оплату праці 2120 594000  594000  

Використання товарів і послуг 2200 293900 50000 343900 667200 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 108400 10000 118400 667200 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220   0  

Продукти харчування 2230   0  

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 140000 40000 180000  

Видатки на відрядження 2250 10000  10000  

Видатки на заходи спеціального призначення 2260   0  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 35500 0 35500  

Оплата теплопостачання 2271   0  

Оплата водопостачання і водовідведення 2272 10000  10000  

Оплата електроенергії  2273 25500  25500  

Оплата природного газу 2274   0  

Оплата інших енергоносіїв 2275   0  

Дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм 

2280 0 0 0  

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

2281   0  

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2282   0  

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0  

Обслуговування внутрішніх боргових 

зобов'язань 

2410   0  

Обслуговування зовнішніх боргових 

зобов'язань 

2420   0  

Поточні трансферти 2600 0 0 0  

Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)  

2610   0  

Поточні трансферти органам державного 

управління  інших  рівнів 

2620   0  

Поточні трансферти урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

2630   0  

Соціальне забезпечення 2700 0 0 0  

Виплата пенсій і допомоги 2710   0  

Стипендії 2720   0  

Інші виплати населенню 2730   0  

Інші поточні видатки 2800 5000  5000  

 Капітальні видатки 3000 0 50000 50000 22521600 

Придбання основного капіталу 3100 0 50000 50000  

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового  користування 

3110  50000 50000 3171600 
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Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0  

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121   0  

Капітальне будівництво (придбання) інших 

об'єктів 

3122   0 19350000 

Капітальний ремонт 3130 0 0 0  

Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень) 

3131   0  

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132   0  

Реконструкція та реставрація  3140 0 0 0  

Реконструкція  житлового фонду 

(приміщень) 

3141   0  

Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів 

3142   0  

Реставрація пам’яток культури, історії та 

архітектури 

3143   0  

Створення державних запасів і резервів 3150   0  

Придбання землі і нематеріальних активів    3160   0  

Капітальні трансферти 3200 0 0 0  

Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

3210   0  

Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів 

3220   0  

Капітальні трансферти урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

3230   0  

Капітальні трансферти населенню 3240   0  

Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0  

Надання кредитів органам державного 

управління інших  

рівнів  

4111   0  

Надання кредитів підприємствам, 

установам, організаціям  

4112   0  

Надання інших внутрішніх кредитів 4113   0  

Надання зовнішніх кредитів 4210   0  

Нерозподілені видатки 9000   0  

 

 



281 

 

Глава ІV. РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Розділ 14. Охоронні зони. 

Навколо заповідної зони та зони регульованої рекреації в південній 

частині території Парку (ур. Лісники, земельні ділянки якого знаходяться на 

території Київської області) вважається за потрібне підготувати відповідне 

наукове обґрунтування, висновок екологічної експертизи, картографічні 

матеріали щодо встановлення однокілометрової смуги охоронної зони. 

Розробити Положення про режим території охоронної зони, 

встановивши відповідні обмеження користування та обтяження, що 

гарантуватиме дотримання режиму території Парку та збереження 

унікальних природних комплексів і об’єктів. 

Розділ 15. Розширення території. 

Існуючий стан території Парку не забезпечує в повній мірі виконання 

одних з основних завдань Парку – організації природоохоронної та 

рекреаційної діяльності через незначну територію й відповідно недостатню 

чисельність працівників і їх спеціалізацію. Повноцінне виконання зазначених 

функцій можливе при загальній площі території орієнтовно 20 тис. га і 

більше при штатній чисельності 130 одиниць.  

15.1. Розширення території за рахунок земель вздовж правого та 

лівого берегів р. Дніпро. 

Для забезпечення раціонального науково обґрунтованого використання 

природних ресурсів доцільно всю територію існуючого регіонального 

ландшафтного парку «Голосіїв» включити до складу національного 

природного парку «Голосіївський», в першу чергу урочище «Бакаловщина». 

Логічним кроком буде приєднання південно-західної ділянки урочища 

«Лісники», що не ввійшла до складу Парку. До території Парку також 

доцільно долучити земельні ділянки островів «Ольжин», «Козачий», «Жуків 

острів» тощо.  

Позитивне вирішення зазначеного питання найкраще забезпечуватиме 

потреби місцевого населення в оздоровленні та відпочинку у природних 

умовах, а також значно збільшить різноманіття ландшафтів долини р. Дніпро 

на межі Поліської та Лісостепової зон, що будуть представлені на території 

Парку. 

З метою більш ефективного управління територіями та об’єктами 

природно-заповідного фонду, ведення природоохоронної діяльності на 

науковій основі доцільно зазначені існуючі об’єкти на правому та лівому 

берегах річки Дніпро чи такі які плануються до оголошення, долучити до 

складу національного природного парку «Голосіївський». 
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Перш за все пропонується розширити територію на основі існуючих 

територій, які вже мають статус природно-заповідного фонду. А саме: 

- заказник ландшафтний «Козинський» загальнодержавного значення з 

площею 967 га (Указ від10.12.1994 № 750), що знаходиться під охороною 

Обухівської РДА; 

- заказник ландшафтний «Обухівський» місцевого значення з площею 

625 га (рішення Київської облради від 19.02.2004 № 161), що знаходиться під 

охороною Київського ДЛГ; 

- заказник ландшафтний «Заплавний» місцевого значення з площею 

213 га (рішення Київської облради від 19.02.2004 № 161), що знаходиться під 

охороною Козинської селищної ради; 

- заказник орнітологічний «Ур. В’язове» місцевого значення з площею 

336 га (рішення Київського облвиконкому від 17.10.1988 № 215), що 

знаходиться під охороною Бориспільського ДЛГ; 

- заказник іхтіологічний «Процівський» місцевого значення з 

площею563 га (рішення Київської облради від 02.02.1999), що знаходиться у 

віданні Процівської сільської ради; 

- заказник гідрологічний «Болото Біле» місцевого значення з площею 

392,6 га (рішення Київської облради від 02.02.1999), що знаходиться під 

охороною Ржищівського військового лісгоспу. 

Проектом розвитку природно-заповідного фонду в Київській області 

передбачено оголошення територій з наданням відповідного статусу 

заказників на 2010 – 2011 рр.: 

- ландшафтного «Бориспільські острови» місцевого значення з площею 

6371,8 га в адміністративних межах Сошниківської сільської ради; 

- ландшафтного «Кілов-Рудяків» місцевого значення з площею 2280 га 

в адміністративних межах Головурівської сільської ради; 

- ботанічного «Сошниківський» загальнодержавного значення з 

площею 2000 га в адміністративних межах Сошниківської сільської ради.  

При розширенні території необхідно забезпечити її цілісність і 

доступність для представників тваринного світу й забезпечення їх кормовою 

базою та створення умов найменшого турбування. 

15.2. Розширення території за рахунок реорганізації лісопаркових 

господарств. 

На околицях міста є лісові екосистеми, які забезпечують місцевому 

населенню місця відпочинку та оздоровлення в природних умовах. 

На цих територіях велося традиційне господарювання – вирощування 

деревини з обмеженням лише суцільних рубок головного користування. У 

зазначених умовах доцільніше вести господарство за вимогами 
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ландшафтного лісівництва, створення ландшафтів закритого, напіввідкритого 

та відкритого типів і проведення інших природоохоронних заходів з 

урахуванням ландшафтного способу. Здійснення має проводитись під 

контролем наукових працівників.  

Зважаючи на викладене, пропонується розширити територію на основі 

передачі в управління адміністрації Парку зазначених земель лісопаркових 

господарств Святошинського, Дарницького та Конча-Заспівського.  

Позитивне вирішення питання створить нормальні умови для 

рекреаційного благоустрою території, що забезпечуватиме більш повне 

раціональне науково обґрунтоване використання території для оздоровлення, 

відпочинку, в тому числі контрольованому збиранні грибів, ягід, лікарських 

рослин тощо. 

У науковому плані розшириться база для вивчення рослинного та 

тваринного світу, оскільки зазначені землі відносяться до зони Київського 

Полісся.  
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Глава V. ВПРОВАДЖЕННЯ Проекту організації території НПП 

«Голосіївський» 

Розділ 16. Терміни дії Проекту 

 

16.1. Порядок застосування заходів Проекту 

Затверджений в установленому порядку Проект організації території 

Національного природного парку «Голосіївський» є нормативно-правовим 

актом, обов’язковим для всіх землекористувачів, що входять до складу Парку 

при здійсненні ними природоохоронних заходів і веденні господарства в 

межах території. 

16.2. Терміни дії заходів Проекту 

Термін дії Проекту встановлено: 

- загалом – 10 років; 

- ліміти на використання природних ресурсів встановлюються щорічно. 

16.3. Порядок внесення змін щодо обсягів робіт і 

природокористування 

При необхідності внесення змін і доповнень до обсягів і видів 

використання природних ресурсів у встановленому порядку можна вносити 

зміни щодо: 

- обсягів і видів рубок чи інших природоохоронних заходів на підставі 

натурних обстежень і схвалень НТР Парку, погодження та затвердження яких 

здійснюється відповідно до чинного законодавства; 

- видів, обсягів використання природних ресурсів на підставі наукових 

обґрунтувань, відповідно до вимог Інструкції щодо надання лімітів в межах 

природно-заповідного фонду. 

16.4. Порядок здійснення капітального будівництва 

Усі види капітального будівництва на території Парку можуть 

здійснюватися лише за відповідними конкретними локальними Проектами 

об’єктів та за погодженням адміністрації Парку. 
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Розділ 17. Моніторинг впровадження Проекту 

 

17.1. Авторський нагляд за впровадженням заходів Проекту 

Проектна організація впродовж одного року проводить моніторинг 

впровадження заходів Проекту й в разі необхідності може вносити 

пропозиції щодо змін до Проекту в установленому порядку 

17.2. Внесення змін і доповнень до Проекту 

Адміністрація Парку може вносити обґрунтовані пропозиції щодо змін 

і доповнень до Проекту, які схвалені НТР Парку, заінтересованими 

землекористувачами чи органами управління.  

Зміни до проекту розробляються проектною організацією та подаються 

в установленому порядку на затвердження Мінприроди. 
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Розділ 18. Результати впровадження Проекту 

18.1. Техніко-економічні показники діяльності адміністрації 

Витрати на утримання Парку складаються з витрат на утримання 

посадових осіб, згідно з окладами за штатним розписом, нарахувань на 

заробітну плату, витрат на енергоносії, коштів на придбання автотракторної 

та протипожежної техніки та облаштування й утримання адміністративних 

приміщень. 

Річна заробітна плата персоналу Парку становить 1 637 800,0 грн. На 

купівлю транспорту загального призначення, лісогосподарську, іншу 

спецтехніку та протипожежну техніку необхідно витратити 3 038 400,0. грн. 

На забезпечення потреб в адміністративних приміщеннях та іншому 

капітальному будівництві – 19 350 000 грн. 

 



287 

 

Розділ 19. Cтратегія розвитку НПП «Голосіївський» на 10 років. 

Заходи на виконання основних завдань НПП «Голосіївський» 

НПП «Голосіївський» створено з метою збереження, відтворення та 

раціонального використання особливо цінних природних комплексів та 

об'єктів північної частини Лісостепу, а також для поліпшення загального 

екологічного стану міста Києва.  

На національний природний парк покладається виконання таких 

основних завдань: збереження цінних природних та історико-культурних 

комплексів і об'єктів; створення умов для організованого туризму, 

відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 

додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів; 

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах 

рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань 

охорони навколишнього природного середовища та ефективного 

використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної 

роботи. 

Одним з провідних напрямків діяльності національного природного 

парку «Голосіївський» є природоохоронний, що включає комплекс заходів 

щодо збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів, охорони 

територій природно-заповідного фонду від пожеж та порушень, збереження 

тваринного світу.  

Основними напрямками природоохоронної діяльності НПП 

«Голосіївський» є: 

˗ підвищення стійкості деревостанів, збереження біорізноманіття 

лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, 

оздоровчих та інших функцій, відтворення лісів; 

˗ збереження та відтворення тваринного світу; 

˗ охорона природних комплексів і об’єктів від порушень 

природоохоронного законодавства та пожеж;  

˗ забезпечення додержання вимог щодо відвідування територій 

парку; 

˗ захист природних комплексів і об’єктів від шкідників і хвороб; 

˗ забезпечення додержання режиму територій парку; 

˗ природоохоронна та протипожежна пропаганда; 

˗ забезпечення належного санітарного стану територій парку. 

Основне стратегічне завдання розвитку наукової діяльності - 

проведення наукових досліджень, спостережень за станом природного 

середовища та розробка заходів по його збереженню. 
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Основними напрямками науково-дослідної діяльності в межах НПП 

«Голосіївський» є: 

- інвентаризація флори і фауни парку; 

- складання кадастру рослинного та тваринного світу парку; 

- виявлення раритетної компоненти флори і фауни та аналіз 

представленості в парку видів міжнародного, державного та регіонального 

рівня; 

- дослідження інвазій не аборигенних видів рослин в парку; 

- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх 

змін в умовах рекреаційного використання та антропогенного впливу; 

- збереження цінних природних комплексів і об’єктів на території 

парку; 

- розроблення наукових рекомендацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища та ефективного використання 

природних ресурсів; 

- розробка заходів для збереження рідкісних і зникаючих видів 

рослин, рослинних угруповань та видів фауни; 

- ведення фенологічних спостережень біотичного та абіотичного 

середовища; 

- підготовка щорічного тому Літопису природи, який є 

узагальненням результатів наукових досліджень та спостережень за станом і 

змінами природних комплексів на території парку. 

Національні природні парки є центрами організації екологічної освіти 

та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність 

населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до 

збереження природної спадщини. НПП «Голосіївський» повинен сприяти 

розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання 

шкільної та студентської молоді, поширювати нові методики екологічного 

виховання, розробляти рекомендації щодо формування екологічної етики й 

естетики. 

Основне стратегічне завдання розвитку еколого-освітньої діяльності 

НПП «Голосіївський» – залучення населення до збереження природної 

спадщини через пропаганду способу життя, дружнього до навколишнього 

природного середовища. 

Основні напрями діяльності НПП «Голосіївський» в галузі екологічної 

освіти:  

- формування на базі НПП регіональних, національних та міжнародних 

центрів підготовки кадрів в сфері екологічної освітньо-виховної роботи; 
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- ведення пропагандистської діяльності, особливо через видання праць 

з проблем заповідної справи; 

- учбова, науково-дослідна практична та методична робота з 

учнівською та студентською молоддю шляхом формування та виконання 

спільних еколого-освітніх програм,  проектів, угод, планів-заходів з різними 

установами та організаціями природоохоронного спрямування; 

- організація масових еколого-освітніх заходів; 

- співпраця з громадськими та міжнародними еколого-освітніми 

організаціями. 

Основне стратегічне завдання розвитку рекреаційної діяльності - 

забезпечення організованого, різноманітного, інформативного, 

оздоровлюючого та безпечного відпочинку на території НПП 

«Голосіївський» із використанням рекреаційних ресурсів Парку, враховуючи 

природоохоронне законодавство та принципи раціонального 

природокористування. 

Основними напрямками розвитку рекреаційної діяльності в межах 

НПП «Голосіївський» є: 

- організація оздоровчого і тихого відпочинку: пішохідні, лижні, 

велосипедні прогулянки, аматорське рибальство, прогулянки із дітьми; 

- організація спортивних змагань і туристичних тренінгів: велосипедні 

та лижні змагання, спортивне орієнтування, школа виживання для молоді та 

юнацтва, командоутворення тощо; 

- розвиток пізнавального туризму: екскурсії еколого-пізнавальними 

маршрутами (стежками), екологічні тренінги та заняття, фенологічні 

спостереження за тваринним і рослинним світом тощо; 

- організація короткочасного відпочинку в природному середовищі у 

спеціально відведених та обладнаних місцях; 

- організація короткочасного масового відпочинку – організація свят, 

фестивалів та ін.; 

- організація прийому туристів; 

- організація рекреаційного благоустрою території НПП (екостежок, 

туристичних маршрутів, зон відпочинку тощо). 

Адміністративно-організаційна діяльність Національного природного 

парку «Голосіївський» включає матеріальне забезпечення установи, яке 

здійснюється його адміністрацією в установленому порядку за рахунок 

державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти 

місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, 

організацій, громадян (у тому числі – валютних) та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 



290 

 

З метою проведення природоохоронних, науково-дослідних, еколого-

освітніх, господарських та інших заходів, адміністрація Парку може 

створювати такі структурні підрозділи: транспорту, зв’язку, ремонтно-

будівельних робіт, заготівлі і переробки деревини та інших природних 

ресурсів, комунального господарства, туристично-рекреаційного і 

торговельного обслуговування та інші, і здійснює у встановленому порядку 

будівництво, реконструкцію, ремонт та реставрацію приміщень, споруд, 

доріг, ліній електропередач, телефонного зв’язку, інших інженерних мереж, 

необхідних для виконання основних завдань Парку. 

Відповідно до зазначених напрямків діяльності передбачається 

здійснення комплексу заходів на виконання головних завдань НПП 

«Голосіївський» (узагальнений план заходів на 5 років викладено у додатку 

8). 

Розділ 1. Збереження та відтворення природних комплексів та 

об’єктів 

Стратегічне завдання 1. Збереження та відновлення лісів 

Збереження та відновлення лісів НПП «Голосіївський» – провідне 

стратегічне завдання, що передбачає проведення системи заходів, 

спрямованих на підвищення стійкості деревостанів, збереження 

біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-

гігієнічних, оздоровчих та інших функцій, а також відтворення лісів на 

невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках. Реалізація завдання 

передбачає проведення рубок формування і оздоровлення лісів, санітарно-

оздоровчих заходів та заходів з лісовідновлення.  

Заходи: 

1.1.1. Рубки формування і оздоровлення лісів та санітарно-оздоровчі 

заходи 

1.1.2. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів (розчистка 

квартальних просік, протипожежних розривів) 

1.1.3. Утримання лісових та інших зелених насаджень вздовж 

автомобільних доріг 

1.1.4. Садіння лісових культур та догляд за ними 

1.1.5. Сприяння природному поновленню 

1.1.6. Лікування вікових дерев 

1.1.7. Лісопатологічне обстеження 

Стратегічне завдання 2. Утримання у належному стані 

лісогосподарських знаків (квартальні стовпи, ділянкові стовпи) 

Заходи: 

1.2.1. Виготовлення встановлення і ремонт ділянкових стовпів. 
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1.2.2. Виготовлення, встановлення і ремонт квартальних стовпів. 

Стратегічне завдання передбачає проведення заходів щодо підтримання 

у належному стані системи лісогосподарських знаків. 

Стратегічне завдання 3. Створення науково-дослідного розсадника з 

вирощування садивного матеріалу. 

Стратегічне завдання передбачає створення науково-дослідного 

розсадника з метою забезпечення власних потреб у садивному матеріалі для 

виконання заходів з лісовідновлення, створення декоративних посадок, 

інших зелених насаджень. 

Заходи: 

1.3.1. Створення лісового розсадника 

1.3.2. Вирощування садивного матеріалу 

Розділ 2. Збереження та відтворення тваринного світу 

Стратегічне завдання 1. Збереження та відновлення популяцій диких 

тварин 

Стратегічне завдання спрямоване на всебічне збереження та 

відтворення наявних популяцій диких тварин, формування науково 

обґрунтованих заходів щодо охорони тваринного світу. 

Заходи: 

2.1.1. Облік чисельності диких тварин 

2.1.2. Біотехнічні заходи 

2.1.3. Огородження мурашників 

2.1.4. Створення вольєру 

2.1.5. Утримання вольєру 

Розділ 3. Охорона та захист природних комплексів і об’єктів 

Стратегічне завдання 1. Охорона природних комплексів від пожеж. 

Завдання направлене на запобігання пошкодженню чи знищенню 

природних комплексів і об’єктів внаслідок пожеж 

Заходи: 

3.1.1. Виготовлення, встановлення і ремонт протипожежних аншлагів 

3.1.2. Улаштування та догляд за мінералізованими смугами 

3.1.3. Догляд за протипожежними розривами і газопроводами 

3.1.4. Будівництво та утримання протипожежних доріг 

3.1.5. Протипожежна пропаганда 

Стратегічне завдання 2. Охорона природних комплексів від порушень. 

Завдання направлене на поліпшення охорони природних комплексів від 

порушень природоохоронного законодавства, забезпечення додержання 

режиму територій природокористувачами та відвідувачами, покращення 

діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду. 
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Заходи: 

3.2.1. Виготовлення, встановлення і ремонт шлагбаумів 

3.2.2. Виготовлення, встановлення і ремонт інформаційних та 

охоронних знаків. 

3.2.3. Утримання пунктів контролю 

3.2.4. Проведення семінарів, навчань працівниками служби державної 

охорони 

3.2.5. Проведення спільних рейдів працівників служби державної 

охорони з іншими контролюючими органами 

Стратегічне завдання 3. Запобігання пошкодження природних 

комплексів внаслідок розмиву та зсувів ґрунту 

Стратегічне завдання направлене на збереження ділянок природно-

заповідного фонду, їх природоохоронної, рекреаційної, наукової цінності у 

місцях, де є загроза їх пошкодження унаслідок розмиття та зсувів ґрунту, 

інших негативних природних та антропогенних чинників. 

Заходи: 

3.3.1. Ремонт зливостоків дощової каналізації 

3.3.2. Берегоукріплення 

3.3.4. Будівництво підпірних стінок і протизсувних споруд 

Стратегічне завдання 4. Забезпечення належного санітарного стану 

територій 

Завдання направлене на забезпечення належного санітарного стану 

територій 

Заходи: 

3.4.1. Викошування трави та бур’янів 

3.4.2. Очищення територій від сміття та вивезення сміття 

Розділ 4. Проведення наукових досліджень, спостережень за станом 

природного середовища та розробка заходів по його збереженню. 

Стратегічне завдання 1. Складання кадастру рослинного та 

тваринного світу НПП «Голосіївський». 

Заходи: 

4.1.1. Виявлення раритетної компоненти флори і фауни та аналіз 

представленості в парку видів міжнародного, державного та регіонального 

рівня.  

Стратегічне завдання 2. Розробка плану дій щодо розширення 

території НПП «Голосіївський». 

Заходи:  

4.2.2. Комплексне вивчення прилеглих до парку збережених в 

природному стані ділянок, які є продовженням паркових геосистем, умовно 
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розділених границею парку, з перспективою приєднання їх до парку. 

Першочерговим є вивчення впливу існуючого антропогенного навантаження 

(будівництво дороги, намив піску, стихійні сміттєзвалища, меліорація) на 

безпосередньо прилеглих унікальних лучно-болотних комплексах в долині р. 

Віти. 

Стратегічне завдання 3. Дослідження біорізноманіття парку. 

Заходи:  

4.3.1. Встановлення ценотичного різноманіття різних типів рослинності 

парку: лісового, водного, лучного та болотного. 

4.3.2. Створення класифікаційних схем рослинного покриву парку на 

домінантній та флористичній основах; 

4.3.3. Виявлення та обґрунтування созологічної цінності рідкісних 

рослинних угруповань. 

4.3.4. Визначення біотопічного розподілу представників флори та  

фауни. 

4.3.5. Реєстрація місцезростань видів флори та фауни за допомогою 

GPS та карторграфування; 

Стратегічне завдання 4. Встановлення рівня синантропізації флори, 

адвентивної компоненти флори. 

Заходи: 

4.4.1. Виявлення інвазійних видів флори та аналіз їх ролі у природних 

екосистемах. 

4.4.2. Вивчення впливу антропогенного навантаження на склад флори і 

фауни НПП «Голосіївський». 

4.4.3. Розробка проектів відновлення окремих, найбільш важливих, 

рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин (створення розсадників, 

розплідників тощо); 

4.4.4. Визначення гранично допустимих антропогенних навантажень на 

природні комплекси парку з метою збереження середовищ для існування 

видів флори і фауни. 

Стратегічне завдання 5. Моніторингові дослідження флори і фауни та 

екосистем на території парку. 

Заходи: 

4.5.1. Здійснення щорічних моніторингових досліджень як за окремими 

видами флори і фауни, так і за екосистемами в цілому; 

4.5.2. Встановлення сукцесійних змін та розробка рекомендацій щодо 

збалансованого розвитку природних комплексів парку. 

Стратегічне завдання 6. Вивчення динаміки рослинного і тваринного 

світу парку. 



294 

 

Заходи: 

4.6.1. Обгрунтування созологічної цінності території парку; 

4.6.2. Вивчення динамічних процесів в екосистемах парку; 

4.6.3. Розробка заходів для збереження рідкісних і зникаючих видів 

рослин, рослинних угруповань та видів фауни, а також екосистем в цілому; 

4.6.4. Встановлення основних тенденцій антропогенних змін 

рослинності парку; 

Стратегічне завдання 7. Дослідження озер, річок, ставків, джерел з 

метою відновлення, впорядкування та запобігання забруднення водних 

об’єктів. 

Заходи:  

4.7.2. Проведення комплексних досліджень по з’ясуванню видового 

складу водоростей, вищих водних рослин, тварин; гідрохімічного аналізу 

водойм та ін. 

Стратегічне завдання 8. Створення геоінформаційної системи (ГІС) на 

території парку. 

Заходи:  

4.8.1. Розробка та складання карт різної тематики по територіях 

окремих урочищ парку (карти-схеми рослинного покриву, карти поширення 

рідкісних видів, гідрологічну, лісотипологічну карту біотопів парку). 

Стратегічне завдання 9. Підготовка конспекту флори парку, 

путівників, буклетів та інших інформаційних матеріалів.  

Заходи:  

4.9.1 Підготовка до видання конспекту флори парку, путівників, 

буклетів та інших інформаційних матеріалів. 

Стратегічне завдання 10. Проведення щорічних фенологічних 

спостережень. 

Заходи:  

4.10.1. Підготовка щорічних даних фенологічних спостережень 

біотичного і абіотичного середовища.  

Стратегічне завдання 11. Підготовка щорічного тому Літопису 

природи парку. 

Заходи:  

4.11.1. Узагальнення щорічних результатів наукових досліджень та 

спостережень за станом і змінами природних комплексів на території парку. 

Стратегічне завдання 12. Поповнення та утримання наукових фондів. 

4.12.1. Поповнення рослинних та деяких зоологічних колекцій. 

4.12.2. Поповнення бібліотеки НПП науковими та методичними 

матеріалами. 
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Розділ 5. Екологічна освітньо-виховна робота 

Стратегічне завдання 1. Організація систематичної пропаганди 

способу життя, дружнього до навколишнього природного середовища. 

Створення системи просвітніх заходів, експозицій і матеріалів для 

підвищення розуміння та прихильності до цінностей національного 

природного парку. 

Заходи  

5.1.1. Розробка та впровадження інформаційно-пізнавальної програми 

Парку (головні пізнавальні теми, методи, уніфікація щитів, плакатів). 

5.1.2. Організація проведення систематичної еколого-освітньої роботи 

(зустрічей, бесід, круглих столів) серед місцевого населення, в тому числі з 

залученням ЗМІ. 

5.1.3. Організація, проведення та участь в  еколого-освітніх заходах 

(тренінгах, робочих столах, акціях, виставках, семінарах, уроках, ін.) на базі 

навчальних закладів, еколого-освітніх установ тощо. 

5.1.4. Налагодження роботи природничих таборів та «шкіл у природі» 

(участь в шкільних таборах та проведення своїх). 

5.1.5. Налагодження роботи з екологічними гуртками  та екоклубами в 

освітніх установах та розширення  мережіекоклубів. 

5.1.6. Налагодження та розвиток співпраці з районними відділами 

культури та освіти, еколого-натуралістичними центрами,  громадськими 

організаціями, створення екологічних гуртків та осередків. 

5.1.7. Створення тематичних, екопізнавальних стежок. 

5.1.8. Організація місцевих та участь в міжнародних, всеукраїнських 

еколого-освітніх акціях та святах, організація екологічних акцій, конкурсів, 

фестивалів. 

5.1.9. Створення екоосвітнього візит-центру та музею природи. 

Стратегічне завдання 2. Підвищення обізнаності відвідувачів та 

місцевих жителів. Створення інформаційного поля, спрямованого на 

формування позитивного іміджу Парку, підвищення прихильності 

відвідувачів і місцевих жителів до його цінностей. 

Заходи: 

5.2.1. Організація теле- та радіопередач, статей в періодичну пресу. 

5.2.2. Підготовка інформаційних та методичних матеріалів для занять 

та проведення екскурсій, розробка та запровадження навчально-ігрових 

програм для шкіл та дошкільних закладів; екскурсійних маршрутів тощо. 

5.2.3. Підтримка та доповнення вебсторінки. Робота із розвитку 

сторінок Парку в соціальних Інтернет-мережах. 
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5.2.4. Видання та розповсюдження постійно діючого інформаційного 

органу, іншої еколого-освітньої літератури, статей, буклетів, листівок, 

календарів, закладок для книжок, плакатів, інформаційних листівок, 

путівників, науково-популярних та освітніх фільмів. 

5.2.5. Організація туристично-інформаційних кутків в бібліотеках, 

центрів дитячої творчості, школах. 

5.2.6. Організація навчальних практик студентів вищих навчальних 

закладів на базі Парку. 

Стратегічне завдання 3. Залучення місцевих жителів до 

природоохоронної діяльності. Формування екологічного активу та розвиток 

екологічного волонтерства. 

Заходи: 

5.3.1. Організація систематичних неформальних зустрічей екологічних 

активістів на кшталт GreenDrinks для обміну досвідом, планами, ідеями та 

ресурсами. 

5.3.2. Налагодження співпраці із органами громадської самоорганізації 

(пріоритет: асоціації, що активно виступають за розвиток ПЗУ; об’єднання, 

що виступають за збереження біорізномаїття; охорона флори, фауни; 

поводження з відходами; екоосвіта; розвиток зеленого туризму; асоціації 

велосипедистів; пропаганда здорового способу життя). 

5.3.3. Організація залучення волонтерів до повсякденної діяльності 

Парку («Будні природоохоронника», толоки та благоустрій). 

5.3.4. Організація роботи програми розвитку лідерських якостей у 

молодих екологічних активістів («Школа з характером»). 

5.3.5. Організація роботи систематичних волонтерських таборів та 

програми «Будні природоохоронника». 

Розділ 6. Рекреаційна діяльність 

Стратегічне завдання 1. Визначення рекреаційної цінності та 

характеру використання території НПП «Голосіївський». 

Заходи: 

6.1.1. Визначення пізнавальних, рекреаційно-оздоровчих та естетичних 

цінностей екосистем Парку. 

6.1.2. Паспортизація та класифікація об’єктів (територій), цінних для 

рекреації і туризму.  

6.1.3. Визначення місцезнаходження найбільш відвідуваних ділянок та 

характеру їх використання. 

6.1.4. Визначення існуючої рекреаційно-туристської інфраструктури та 

її стану. 
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Стратегічне завдання 2. Обґрунтування і встановлення допустимих 

антропогенних (рекреаційних) навантажень; організація чисельності 

відвідувачів та їх розподіл по території НПП. 

Заходи: 

6.2.1. Визначення існуючого рекреаційного навантаження та стійкості 

до нього природних систем по території Парку. 

6.2.2. Закладання моніторингових майданчиків в межах різних типів 

природних середовищ із різним рекреаційним навантаженням та характером 

використання.  

6.2.3. Визначення допустимого рекреаційного навантаження для 

території Парку та його окремих територіальних одиниць 

6.2.4. Розробка та впровадження заходів щодо регулювання чисельності 

відвідувачів та їх просторового розподілу. 

Стратегічне завдання 3. Рекреаційно-туристичне картографування 

території Парку 

6.3.1. Картографування та просторове планування рекреаційних 

цінностей, інфраструктури та елементів благоустрою. 

6.3.2. Підготовка та ведення рекреаційного блоку для ГІС-системи 

НПП «Голосіївський». 

Стратегічне завдання 4. Улаштування та утримання еколого-

культурологічних комплексів. 

Заходи: 

6.4.1. Будівництво основного візит-центру із конференц-залом та 

музеєм природи.  

6.4.2. Улаштування еколого-освітініх центрів для відвідувачів в межах 

двох природоохоронних науково-дослідних відділень НПП із кімнатами для 

відпочинку та ночівлі.  

Стратегічне завдання 5. Рекреаційний благоустрій 

6.5.1. Улаштування та утримання оглядових майданчиків.  

6.5.2. Облаштування рекреаційних зон, місць для аматорської та 

спортивної риболовлі, розведення багаття та ін. (8 ділянок в межах території, 

що надається НПП у постійне користування).  

6.5.3. Обладнання автостоянок в межах зон стаціонарної рекреації 

поблизу ділянок із розвиненою інфраструктурою (4 ділянки).  

6.5.4. Обладнання спортивних та дитячих майданчиків (4 ділянки). 

6.5.5. Розробка, облаштування та утримання екостежок, туристичних 

маршрутів, які охоплюють всі основні типи природних середовищ Парку та 

його територіальні складові (урочища Голосіївський ліс, Теремки, Бичок, 

Лісники). Загальна кількість – 10.  
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6.5.6. Створення системи лижних та велосипедних маршрутів. 

6.5.7. Облаштування місця для наметового табору в межах 

Лісниківського ПНДВ.  

6.5.8. Обладнання цеху для виготовлення лісових меблів.  

6.5.9. Благоустрій джерел та території навколо рекреаційних водойм. 

6.5.10. Рекреаційно-інформаційне облаштування території Парку. 

Стратегічне завдання 6. Розробка документації для здійснення 

рекреаційної діяльності на території НПП 

Захід:  

6.6.1. Розробка типових договорів про спільну рекреаційну діяльність. 

6.6.2. Підготовка переліку платних послуг, що надає НПП в рамках 

рекреаційної діяльності. 

Стратегічне завдання 7. Робота із суб’єктами рекреаційної і 

туристичної діяльності, координація їх діяльності на території НПП 

6.7.1. Робота із туристичними фірмами, екскурсійними бюро, 

приватними екскурсоводами тощо. 

6.7.2. Робота з особами та організаціями, що працюють у сферах 

громадського харчування, організації короткострокового відпочинку, свят, 

фестивалів, ярмарків, майстер-класів (традиційні ремесла, кухня та ін.), 

спортивних змагань, дитячих заходів, туристичних тренінгів. 

Стратегічне завдання 8. Створення внутрішньої екскурсійно-

туристичної структури, робота із відвідувачами та рекламно-видавнича 

діяльність. 

Захід:  

6.8.1. Підготовка та випуск рекламно-інформаційних матеріалів 

(путівників, туристичних картосхем, буклетів тощо) 

6.8.2. Закупівля мікроавтобусу для екскурсійних перевезень 

6.8.3. Підготовка власних екскурсоводів (2) 

6.8.4. Робота із постійними відвідувачами (в тому числі місцевим 

населенням). 

6.8.5. Робота із потенційними відвідувачами та споживачами 

рекреаційно-туристичних послуг. 

Стратегічне завдання 9. Збереження історико-культурної спадщини. 

6.9.1. Розробка та впровадження заходів щодо збереження військово-

історичних об'єктів. 

Розділ 7. Адміністративно-організаційна діяльність. 

Стратегічне завдання 1. Капітальне будівництво та утримання об’єктів 

національного природного парку «Голосіївський» 

Заходи: 
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7.1.1. Розробка проекту будівництва та будівництво адміністративно-

господарської будівлі для національного природного парку “Голосіївський”. 

7.1.2. Розробка проекту будівництва та будівництво будівлі для 

Лісниківського природоохоронного науково-дослідного відділення 

національного природного парку “Голосіївський”. 

7.1.3. Розробка проекту будівництва та будівництво будівлі для 

Голосіївського природоохоронного науково-дослідного відділення 

національного природного парку “Голосіївський”. 

7.1.4. Розробка проекту будівництва та будівництво транспортного 

цеху та гаражу для розміщення власного автотранспорту національного 

природного парку “Голосіївський”. 

7.1.5. Придбання службового та відомчого житла для національного 

природного парку «Голосіївський». 

7.1.6. Будівництво природоохоронної пожежної станції для 

національного природного парку «Голосіївський». 

7.1.7. Будівництво адмінприміщення (дільниць, обходів) для 

Лісниківського природоохоронного науково-дослідного відділення 

національного природного парку “Голосіївський”. 

Стратегічне завдання 2. Капітальний ремонт окремих вузлів та систем, 

які є складовою будівель та приміщень національного природного парку 

«Голосіївський» 

Заходи: 

7.2.1. Будівництво об’єктів водозабезпечення та водовідведення для 

будівель національного природного парку «Голосіївський». 

7.2.2. Будівництво об’єктів енергозабезпечення для будівель 

національного природного парку «Голосіївський». 

Стратегічне завдання 3. Утримання власного автотранспорту 

національного природного парку «Голосіївський» 

Заходи: 

7.3.1. Придбання пально-мастильних матеріалів. 

7.3.2. Придбання запчастин та комплектуючих до транспортних 

засобів.  

7.3.3. Оплата послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування, 

страхування транспортних засобів. 

Стратегічне завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази 

національного природного парку «Голосіївський» 

7.4.1. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання 

інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також благоустрою 

території. 
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7.4.2. Придбання комплектувальних та дрібних деталей  для ремонту 

виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до 

комп’ютерної  та оргтехніки. 

7.4.3. Придбання форменого одягу, спецодягу, обмундирування, 

фурнітури. 

7.4.4. Придбання меблів службового призначення. 

7.4.5. Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки. 
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