
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання  

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки 

1.1. Зменшення негативного впливу промисловості: 

− Реконструкція та технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (вул. Колекторна, 44, Дарницький район), зокрема: 

• технічне переоснащення в частині системи очищення димових газів; 

• реконструкція з впровадженням окремого комплексу сортування побутових 

відходів з відбором вторинної сировини. 

1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля: 

− Створення та забезпечення актуалізації Регіонального кадастру природних 

ресурсів міста Києва (у рамках концепції Земельного та Містобудівного кадастрів міста 

Києва). 

− Удосконалення та технічне переоснащення існуючої системи спостереження за 

станом забруднення довкілля, зокрема встановлення програмно-апаратного комплексу 

контролю за екологічним станом окремих локацій та в цілому міста Києва з метою 

попередження та прогнозування надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування. 

− Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та 

об’єктів міста Києва; Реєстру зелених зон комунальної власності територіальної 

громади міста Києва. 

1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та 

обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste): 

− Рекультивація окремих карт полігону ТПВ № 5. 

− Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і рослинних відходів 

− Створення системи роздільного збору та вторинної переробки відходів. 

1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста: 

− Формування доступної системи екологічного інформування населення міста 

Києва відповідно до Директиви 2003\4\ЄС про доступ громадськості до екологічної 

інформації (запровадження нових механізмів). 

1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища: 

− Розробка комплексу програмних заходів та дій з адаптації зелених насаджень 

до зміни клімату, сприяння покращенню мікроклімату в зонах житлової забудови (в 

межах мікрорайонів). 

− Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених 

територій. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

− Поліпшення стану основних водних об’єктів м. Києва (річок, озер, каналів 

тощо): 

• інвентаризація та паспортизація водних об’єктів на території міста Києва; 

• розробка міської системи моніторингу водних об’єктів на території міста 

Києва; 

• сприяння розробленню та реалізації Плану управління басейнами р. Дніпро 

та р. Десна (у межах міста);  

• розробка плану заходів щодо стимулювання зменшення скидів 

забруднюючих речовин у природні водні об’єкти та посилення контролю за скидами. 

1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання: 

− Удосконалення та актуалізація міської екополітики, зокрема розробка Стратегії 

екологічної політики міста Києва до 2030 року та плану заходів з її реалізації на засадах 

системності та міжвідомчого підходу (з урахуванням оновленої Стратегії державної 

екологічної політики України до 2030 року). 



Цільові індикатори для здійснення моніторингу наслідків виконання  

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки 

 

№ Індикатор 
Одиниця 

виміру 
2021 2022 2023 

1.  Індекс забруднення атмосфери, середній 

по місту (ІЗА) 
умовних 

од. 

високий 

(7,0–

14,0) 

підви-

щений 

(5,0–7,0) 

підви-

щений 

(до 5,0)  

2.  Динаміка обсягу побутових відходів, 

накопичених у спеціально відведених 

місцях, по відношенню до попереднього 

року (розраховується по об’єму) 

% <5 <5 <5 

3.  Частка роздільно зібраних ТПВ за двох-

контейнерною схемою (від загального 

обсягу утворених ТПВ) 

% 10 10 10 

4.  Частка спалених (утилізованих) відходів 

(від загального обсягу утворених 

відходів) 

% 18 18 18 

5.  Частка перероблених відходів (від 

загального обсягу утворених відходів) 
% 9,3 10,0 10,0 

6.  Забезпеченість зеленими зонами 

загального користування  

м2 / 

мешканця 
23,5 24,0 24,5 

7.  Площа земель природно-заповідного 

фонду 
тис. га 17,0 18,0 19,0 

8.  Частка водних об'єктів міста Києва, на 

яких здійснюється моніторинг 

екологічного стану якості води відповідно 

до вимог Водної Рамкової Директиви 

2000/60/ЄС 

% 50 50 50 

9.  Токсикологічний моніторинг методом 

біотестування поверхневих вод водних 

об’єктів  

од. 10 20 30 

 

 


