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Велике значення міських парків в системі озеленення 

міста визначається тим, що вони створюють умови для 

різноманітного відпочинку жителів. 

Приходячи в парк, людина не залишає меж міста, але 

при цьому потрапляє на лоно природи, відчуває 

психоемоційне розвантаження, зняття дратівливості. 

 Пропонуємо вам ознайомитися з деякими з парків 

нашого району.  

Можливо, це допоможе вам зорієнтуватися в розмаїтті 

київських паркових зон та відкрити для себе щось цікаве. 

Матеріал розташовано за алфавітом назв парків. 

Джерела подані за алфавітом авторів та назв.  

Збір матеріалу проведено за сайтами Інтернету. 

Сподіваємось, що інформаційна довідка стане 

в нагоді учням та батькам для самоосвіти і дозвілля. 

 

 

 

 
Укладач: Івашко Н.П. 

Відповідальна за випуск: Зяліна Н.К.  

Контактна інформація: 518-73-63,  

bibliot.im.gagarina@ukr.net  

веб-сторінка Деснянської ЦБС: 

http://desnabib.kiev.ua 

mailto:bibliot.im.gagarina@ukr.net
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«Парк (лат. parricus − обгорожене місце), 

— це спеціальна обмежена природна 

або штучна територія, виділена переважно 

з метою рекреації, відпочинку» 

                                                Вікіпедія 

 

 

П а р к  « Д е с н я н с ь к и й » 
Адреса: проспект Володимира Маяковського, 29 

 
Парк розташований на території житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина, між проспектом Володимира 

Маяковського, вулицею Теодора Драйзера та вулицею 

Архітектора Ніколаєва.  
 

Як зелена зона 

парк сформувався у  

2-й половині 1990-х 

років, однак ще до 

середини 2000-х років 

була розпланована та 

засаджена деревами 

лише північна частина 

парку.  

Південна частина була розпланована та засаджена 

впродовж 2008-2009 років.  

Парк засаджено листяними породами дерев (липа, 

клен та ін.), доріжки обсаджено кущами.  

У парку багато доріжок для прогулянок, є лавиці, 

особливо люблять це місце мами з немовлятами.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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У парку знаходиться кінотеатр «Флоренція».  

У 2010 році був встановлений 

Обеліск Пам'яті та створена Алея 

Пам'яті. 

 
 

У 2011 році в парку відкрили 

новий дитячий майданчик 

«Деснянська казка». 

Територія майданчика 

становить майже 100 

квадратних метрів.  

В будівництві 

використовували 

екологічно чисті матеріали 

високої якості, а монтаж проводили за європейськими 

стандартами.  

У парку дитячих майданчиків тепер два – перший для 

зовсім маленьких дітей, другий - для старших.  

Кожен знайде розваги для себе. Тут і батути, і 

машинки, і гойдалки та гірки, і паровозик, катання на поні. 

Атракціони працюють лише влітку.  
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П а р к  « К і о т о »  

 
Адреса: вулиця Кіото, метро «Лісова» 

 

Розташований вздовж вулиці Кіото між станціями 

метро Чернігівська та Лісова.  

Заснований у 1972 році на знак дружніх відносин, 

відразу після підписання договору про співпрацю та 

розвиток міст — столиці України Києва та культурної 

столиці Японії — Кіото.  

Щоб якнайкраще відтворити дух Сходу, у 

проектуванні парку брали участь і японські фахівці.  

Всі деталі та символіка 

були запозичені із паркової 

культури Японії.  

Парк у східному стилі 

зустрічає відвідувачів 

японськими ліхтариками, 

маленькою водоймою, пагорбом, що відтворює контури 

священної гори Фудзі. 

В центрі парку розташований сад каменів, що мають 

власні імена.  

Тут можна 

побачити камінь 

почесного сидіння, 

камінь печерного виду, 

камінь-охоронець, 

камінь місячної тіні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Реконструкція розроблена за участю одного з 

провідних дизайнерів традиційних японських парків – 

Широ Накане. Зокрема, Сад каміння його авторства, з 

сухим озером, кам'яними містками, декоративним 

підсвітленням та рідкісними декоративними рослинами, 

адаптований до клімату Києва. 

На площі 13,1 га розкинулися вікові сосни, каштани та 

екзотичний японський клен.  

У вересні 2011року, спільно з членами японської 

делегації, була висаджена 

алея сакур. 

Дерева висаджені в 

два ряди вздовж 

пішохідних доріжок з 

внутрішньої сторони та 

простягнулись на відстань 

у 987 метрів уздовж Броварського проспекту та налічують  

360 голландських саджанців.  

28 квітня 2012 року в парку відбулася урочиста 

церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса — найдовшої у 

світі алеї сакур. 

"Парк Кіото" оголошено парком-пам'яткою садово-

паркового мистецтва місцевого значення. Це дозволить 

забезпечити сприятливі умови для збереження цінних 

екземплярів рослинного світу, що охороняються Бернською 

конвенцією, а також унікальних зразків паркового 

будівництва. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
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П а р к  « М о л о д і ж н и й »  
 

Адреса: вулиця Костянтина Данькевича, 4-А 
 

Розташований парк між проспектом Володимира 

Маяковського та вулицями Марини Цвєтаєвої і Костянтина 

Данькевича.  

Це – колишня Лісаківська 

долина. Парк сформувався, як зелена 

зона, у середині 1990-х років, однак 

був розпланований до сучасного 

вигляду лише після 2004 року. Парк 

засаджено листяними породами дерев 

(береза, липа, клен та ін.). 

 

На території парку 

знаходиться сонячний годинник, 

літня сцена, амфітеатр на 260 місць, 

пам'ятник на честь 20-ї річниці 

виведення військ з Афганістану, дитячий майданчик, дитяча 

школа мистецтв №7 та дитячі атракціони. 

 

П а р к  " М у р о м е ц ь "  
 

Розташований парк між Оболонню і Троєщиною, на 

Трухановому острові та на острові Муромець.  

Парк закладений у 1972 році в урочищі Чорторий під 

назвою парк Дружби Народів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
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У 1987 році острів Муромець разом з парком Дружби 

народів з Оболонського району був «переведений» у 

Деснянський район.  

Назву «Муромець» 

парк отримав у 2018 році 

не випадково, бо 

розташований в 

історичному місці.  

У 12-13 століттях 

тут була територія 

сторожової застави та місце постійної дислокації київської 

дружини. 

У парку висаджено 15 видів різних рослин. Серед цих 

рослин: татарські клен та явір, червоний дуб, звичайна і 

срібляста ялина, сосна та дрібнолистова липа.  

Плюс до цього - декілька кущів: барбарис, кущові 

верби, айва, жасмин та тумбарга. Для цієї флори було 

виділено п'ятнадцять діагоналей, на які ділився увесь парк. 

На території парку є спортивно-розважальний 

комплекс, де можна покататись на вейкборді, квадроциклах, 

велосипедах, пограти у пейнтбол або футбол.  

Також є зони для пікніку та барбекю: колоди для 

сидіння, місця для вогнищ, паркові лави.  

Крім цього, є дитяча зона з гральними майданчиками, 

пляжі та місця спортивного відпочинку. 

У парку розташовані клуб водних видів спорту 

«Екстремальная тяга» з воднолижною канатно-

буксировочною дорогою (довжина кільця канатної дороги 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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— 560 метрів), майданчик для гри в пейнтбол клубу 

«Планета», велоклуб «PARTYZAN». 

У парку планують відкрити пам’ятник богатиреві Іллі 

Муромцю. Тут буде поєднаний дух нашої доблесної 

старовини і сучасність. 

*А чи знаєте ви, чому парк ще з 1994 року 

зарезервований під створення об'єкту заповідного фонду? 

Можливо, ця довідка дасть відповідь на це питання. 
 

Довідка про острів "Муромець" 
 

Цей великий піщаний острів утворився колись в 

результаті численних намивів Дніпровської і Деснянської 

течій.  

Після перекриття Чорторийського русла він став 

півостровом і сьогодні знаходиться між двома районами 

Києва, Оболонню і Троєщиною, на заході обмежений 

Дніпром, на півночі – Десною, на сході – Десенкою 

(Чорторий), а на півдні - Московським мостом.  

На острові Муромець є два заповідники – Муромець-

Лопуховатий і Муромець-Бобровня. Острів має площу 

понад 800 га. Ця територія недоторкана.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Розмаїття видів рослинності супроводжується багатим 

тваринним світом. Особливо багато безхребетних. А ще 

саме тут – середовище існування комах, занесених до 

Червоної книги України: дозорця-імператора, 

кордулегастера кільчастого, стрічкарок червоної та 

блакитної, джмеля яскравого, метелика-махаона, 

поліксени, молочайного бражника, подалірія, вусача 

мускусного та ін. Їх збереження нерозривно пов’язано з 

існуванням острівних ландшафтів. 

Найбільш численною групою тварин на Муромці є 

птахи, чимало з них є рідкісними чи, на жаль, зникаючими.  

Окрім розмаїття горобиних, тут на гніздуванні 

помічені сиворакша, підсоколик великий, боривітер 

звичайний, шуліка чорний, а також сови – вухата та сіра. 

Взимку можна зустріти й сову болотяну.  

На думку орнітологів, ця територія має виняткове 

значення для збереження і відтворення цінного 

мисливського птаха – куріпки сірої. 

А там, де скупчуються дрібні птахи, збираються на 

полювання й хижаки: великий та малий яструби, канюк 

звичайний та зимняк.  

Усі ці пернаті охороняються Бернською конвенцією. 

Нерідко можна побачити і найбільшого в Україні орла – 

орлана білохвоста, якого занесено до Європейського 

Червоного списку, міжнародної та української Червоних 

книг.  

Старі дупляві дерева дають прихисток декільком 

видам кажанів. Серед них – вечірниця дозорна, вухань 
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звичайний та нічниця водяна, що охороняються Бернською 

конвенцією, а також нічниця ставкова, занесена до 

Європейського Червоного списку та Червоної книги 

України.  

Є й інші червонокнижні тварини. Зустрічаються 

горностай, (занесений до Червоної книги України), видра, 

(до Європейського Червоного списку та Бернської 

конвенції).  

Живуть тут бобри, кам’яна куниця та тхір чорний, які 

теж охороняються Бернською конвенцією. 

 

П а р к  п а м ' я т і  ж е р т в а м  

Ч о р н о б и л ь с ь к о ї  к а т а с т р о ф и  
 

Адреса: проспект Воладимира Маяковського, 29 
 

Розташований в межах Деснянського парку. 
 

Сьогодні в Деснянському районі проживають майже 

вісімнадцять тисяч постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – відселенці із тридцятикілометрової зони 

відчуження і, насамперед, жителі Прип'яті.  

Тому не дивно, що саме на цьому масиві у 2009 році 

було вирішено створити Меморіальний комплекс "Героям 

Чорнобиля" як нагадування про трагедію, що сталася вночі 

26 квітня 1986 року. 
 

Меморіальний комплекс «Героям Чорнобиля» 
 

В 2010 році була споруджена «Стіна пам'яті» з 

цегли, на якій встановили 48 гранітних плит із зображенням 
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кинутих їхніми жителями населених пунктів України, 

Білорусі та Росії. 

 

26 квітня 2013 р. 

відбулося відкриття 

скульптурного елемента 

"Земля", виконаного у 

вигляді знака радіаційної 

 

 небезпеки та розташованого перед 

центральною скульптурою комплексу, 

що зображує прикутого до скелі 

Прометея з вогнем у руках, 

викраденим ним для людей зі 

священного Олімпу. 

 

14 грудня 2013 року – у День 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС – було відкрито ще один 

архітектурний елемент Меморіального комплексу – 

Ротонду "Пантеон пам'яті". 

По периметру кола 

розміщено 15 колон, що 

символізують держави – 

колишні республіки 

Радянського Союзу, які брали участь у ліквідації наслідків 

Чорнобильської аварії.  
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У центрі композиції, як символ пам'яті загиблих 

ліквідаторів, розташована скульптура Покрови Пресвятої 

Богородиці – покровительки українського народу. 

У верхній частині кожної колони прикріплені відлиті з 

бронзи герби держав – колишніх республік Радянського 

Союзу. А на арковому фризі колон – золоті букви тексту 

гімну Чорнобиля: 
 

"Побратими! Здолаємо смерть стократ, 

переможемо біль і розлуки, 

дай-но руку, чорнобильський брат, 

хай в нас будуть гарячими руки. 

Ми стікаємось знову сюди, 

як до моря стікаються ріки: 

все це – ми, чуєш, Господи, ми, 

ті, що землю спасли в тому квітні. 

Попри біль будуть діти рости – 

наша радість крізь присмак полину. 

Боже правий! Прости нас, прости! 

І спаси, якщо можеш спасти. 

Ми спокутуєм інших провину". 

 

25 серпня 2016 року 

відкрито карильйон «Дзвони 

Чорнобиля».  

Унікальна культурна 

споруда стала продовженням 

Меморіального комплексу 
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«Героям Чорнобиля», з’єднавши його з «Алеєю пам’яті». 

«Карильйон» – це культовий механічний музичний 

інструмент, який за допомогою годинникового механізму 

змушує ряд дзвонів виконувати яку-небудь мелодію.  

Карильйон ще називають «дзвоновим оркестром» або 

«електронними дзвонами», тому що сьогодні вони 

керуються з комп'ютера.  

Їх звучання залежить від форми, сплаву, з якого вони 

відлиті, матеріалу і ваги дзвонових язиків, а також багато в 

чому від якості установки.  

Дзвони цього карильйону – від самого великого вагою 

330 кілограмів до найменшого – створені так, що грають 

чисту ноту. А гранітна арка заввишки 6 метрів (проект 

столичного архітектора Олександра Коломійця) символізує 

єднання українського народу на шляху подолання аварії на 

ЧАЕС». 
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