
Природно-заповідний фонд району 

  

На території Дніпровського району м. Києва розташовані наступні об’єкти 

природно-заповідного фонду (ПЗФ): 
·        група дерев бука лісового в парку Перемога (проспект Визволителів);  

·        віковий велетенський екземпляр тополі чорної в урочищі Гідропарк 

(залишок заплавного лісу, яким була вкрита ця місцевість) заввишки 27 м. 

Ці об’єкти були зараховані до переліку природно-заповідного фонду згідно 
рішення Київради від 02.12.1999р. №197/649 «Про оголошення природних 

об’єктів пам’ятками природи та заказниками місцевого значення». 

На території земель лісогосподарського призначення КП «Дарницьке 
лісопаркове господарство» в адміністративних межах Дніпровського району 

м.Києва розміщені: 

·  державний ботанічний заказник місцевого значення «Рибне» – загальною 

площею 4,0 га, розташований на території Дніпровського лісництва в лісових 
кварталах №№7,17,27, створений відповідно до спільного рішення 

виконкомів Київської міської та обласної рад народних депутатів від 

10.04.1978 р. №522-173.  
Рибне розташоване між урочищем «Пляхова», Броварським проспектом, 

границею міста та залізничною колією. Назву заказник отримав від 

заболоченого урочища з декількома рибними озерами, навколо якого з 

одного боку ліс, з другого – поле, з третього – гай, а з четвертого – «прісняк» 
(болотяний ліс). 

·  ландшафтний заказник місцевого значення «Пляхова» – загальною площею 

100,0га, розташований на території Дніпровського лісництва в лісових 
кварталах №№ 20-25, 28 на покритій лісом категорії земель, створений 

відповідно до рішення Київської міської ради від 12.02.2004 р. №22/1231. 

Заказник «Пляхова» розташований між ДВРЗ, Рибним та Биківнею. Назва 

урочища та місцевості, скоріше за все має своє походження від прізвища 
людини, яка колись мала тут володіння, або якісь інші права на цю землю. В 

цій місцевості розташовані соснові та змішані ліси, а також озера, болота і 

бази відпочинку. 
Київрадою від 23.12.2004р. за №878/2288 було прийнято рішення «Про 

створення регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». 

Розроблено проект землеустрою щодо відведення КП «Плесо» земельних 

ділянок Дніпровських островів Дніпровського району (о. Долобецький, 
о. Венеціанський, о. Гідропарк (малий) та острів без назви, який наближений 

до проспекту Ватутіна). На даний час рішення про оголошення Дніпровських 

островів регіональним ландшафтним парком Київрадою не прийнято. 

 


