Результати діяльності Київського зоологічного парку у 2016 році
У вересні 2016 року Київський зоологічний парк отримав Кандидатство в постійні члени ЄАЗА.
Європейська асоціація зоопарків і акваріумів – найбільше зоологічне об’єднання Європи, яке налічує
340 зоопарків та акваріумів у 41 країні. Це відкриває для нашого зоопарку доступ до наукових,
просвітніх та біологічних ресурсів. Це міжнародне визнання та підняття престижу не тільки самого
зоопарку але і міста Києва, як європейської столиці. Це також значно збільшує туристичну
привабливість нашого міста.
У цьому році почалась підготовка до повної реконструкції Київського зоопарку. Розроблено та
підготовлено ескізний проект майбутнього зоопарку.
В рамках розвитку безконтактних платежів і оптимізації входу в Київський зоопарк за підтримкою
MasterCard планується встановити турнікет з можливістю оплати безконтактними картами за вхід.
В рамках розвитку безготівкових платежів встановлено термінал з обслуговування платіжних карток.
Задля забезпечення відвідувачів безперешкодного доступу до санітарних послуг додатково встановлено
8 туалетних кабін включно з кабіною для людей, що мають особливі потреби.
Для покращення сервісу по всій території зоопарку встановлено мережу вендінгових апаратів з
приготування гарячих напоїв та продажу пакетованих харчових продуктів.
У Київському зоопарку встановлено перше у столиці «сонячне дерево» для підзарядки електронних
пристроїв. Відкриття цього оригінального дерева - важливий крок до широкого впровадження у місті таких
екологічних технологій, як використання сонячної енергії.
Встановлено три додаткові точки доступу до безкоштовної мережі Wi-Fi.
Активний розвиток зоологічної колекції. Серед нових тварин бегемот, абісинські рогаті ворони, олені
Давида, єноти, вухаті фазани та песці. Створено пари для верблюдів, бізонів, сіаманга та чорних лелек. Приплід
був у рисей, яків, білих ланей, шотландської худоби, поні, фазанів свайно, папуг-монахів, павичів, червоних
ібісів, діамантових горлиць та зебрових амадін.
Запуск нових програм зі збагачення середовища. Щомісячно проводиться не менше двох заходів зі
збагачення середовища.
Успішний запуск тифлозоологічного проекту «Зоопарк на дотик» для сліпих та слабозорих відвідувачів.
Проведено перші три заходи для груп людей з вадами зору.
Проведено 4 виїзні соціальні акції з зоо-терапії до дітей які знаходяться на лікуванні у Державному
Науково-практичному центрі дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України та у відділенні неврології
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України.
Проведено близько десяти заходів з трудової соціалізації інвалідів, яких було залучено до прибирання
листя та збору жолудів, яблук, груш, ягід тощо.
Проведено 4 тематичні конкурси дитячого малюнку до державних свят.
Участь у Фестивалі дитячої і юнацької творчості "Салют талантів" - одиному з найбільш престижних
всеукраїнських вокально-хореографічних конкурсів-фестивалів дитячої і юнацької творчості, що стартував в
2008 році.
Запроваджено нову освітню шкільну програму «Зоо-уроки у Київському зоопарку». Успішно проведені
перші 10 зайнять, впродовж яких школярі в інтерактивній формі знайомились з різними видами тварин,
дізнавались про їх особливості та про те, як з ними правильно поводитись. Діти спостерігали за тваринами,
спілкувались з ними, а деяких навіть могли погладити.
Відновлення юннатського руху у Київському зоопарку в складі 3 безкоштовних груп школярів різного
віку, загальною чисельністю понад 60 осіб. Зайняття проводяться двічі на тиждень чотирма досвідченими
спеціалістами Київського зоопарку.
Відновлено повноцінний зоо-куточок для маленьких відвідувачів Київського зоопарку. Серед
контактних тварин шиншили, фретки, морські свинки, щурі, голуби, віслюки, кози тощо.
Проходження виробничої практики на базі Київського зоопарку майже 200 студентами київських
ВУЗів. Серед них студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України,
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та Київського
національного університету технології та дизайну
Участь у розробці зоозахисного законодавства України у сфері гуманного поводження з тваринами,
участь в національних та міжнародних конференціях і семінарах із зоозахисту.
Написання та публікація наукових робіт. Участь у дослідженні чисельності поголів’я коней
Пржевальського у Зоні Відчуження.
Проведення 76 екологічних заходів на території зоопарку.

