Результати діяльності Київського зоопарку у 2015 році

 Погашено 85% боргів минулих років. Вперше за останні 5 років зоопарк не має боргів за комунальні
послуги. (Станом на 01.10.2014 року борги Київського зоологічного парку досягали відмітки 10 млн. грн,
у т.ч. за комунальні послуги 4,6 млн.).
 Освоєння коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища на кінець
2015 року планується у розмірі 100%;
 Впровадження сучасної системи електронного квитка та підключення касових апаратів з функцією
подвійного контролю - видача фіскального чека і білет зі штрих кодом. Продаж вхідних квитків онлайн з
можливістю зчитування штрих-коду не тільки в роздрукованому вигляді, а й безпосередньо з мобільного
пристрою. Онлайн продаж квитків до зоопарку через мережу інтернет.;
 Проведено глобальну рекламну кампанію з залученням імідж-студії FEDORIV на благодійній основі. За
підтримки КМДА по всій столиці було розміщено креативні та яскраві біг-борди і сіті-лайти з рекламою
Київського зоопарку. Завдяки інформаційній політиці кількість відвідувачів зоопарку виросла на 20 %
порівняно з минулими роками;
 Привернення уваги одного з найвпливовіших світових інформаційних агентств «Ройтерс»;
 Створення та відкриття нового сайту Київського зоопарку на благодійних засадах групою волонтерів;
 Встановлення точок безкоштовного Wi-Fi для відвідувачів по всій території зоопарку;
 Перехід на нову систему електронних закупівель;
 Протягом січня-листопада 2015 року Київський зоопарк відвідало 567 тис. осіб, що порівняно з
аналогічним періодом минулого року більше на 83 тис. відвідувачів.
 Вперше за 6 років у зимовий період були відкриті для огляду всі експозиції Київського зоопарку завдяки
проведенню ремонтних робіт в павільйонах «Пташник», «Приматник», «Акватераріум» та «Слоновник».
Було створено нові привабливі та мало затратні експозиції «Козо-ленд» з Валлійськими козами, «Долина
страусів», « Сімейство Пітонів» та «Земноводні» з екзотичними видами жаб та квакш.
 Приведення до належного стану вольєрів Острову звірів та Старого лев'ятника (загороджено та
задекорувано аварійну будівлю та господарську дорогу);
 Значне поліпшення умов утримання тварин. Вперше Київський зоопарк почав утримувати горилу без
застосування грат з літнім вольєром на відкритому просторі;
 Отримано членство в International Species Information System – Міжнародній Інформаційній Системи Видів
Тварин (ISIS), що є однією з головних умов для вступу в ЄАЗА;
 Поповнення колекції тварин зоопарку відбувалось шляхом обміну без фінансових витрат;
 Київський зоопарк також долучився до газо-, водо- та енергозбереження та економії бюджетних коштів.
Розпочато будівництво установки утилізації продуктів метаболізму тваринного походження з метою
додаткового економічного ефекту від реалізації надлишків паливних брикетів власного виробництва для
значного покращення матеріально-технічної бази Київського зоопарку.
 Відновлення науково-дослідницької роботи у Київському зоопарку;
 Кардинальні зміни в забезпеченні тварин кормами. Значна економія без зміни раціонів;
 Задоволення усіх запитів від громадських організацій та соціальних служб щодо безкоштовного
відвідування зоопарку інвалідами, дітьми-сиротами, багатодітними сім’ями, переселенцями з зони АТО
та учасниками воєнних дій. Загалом зоопарк відвідали 27 тис. осіб з вищевказаних категорій;
 Організація та співучасть у різноманітних Всеукраїнських конкурсів та фестивалів дитячої творчості;
 Щотижневі проведення інформаційно-просвітницьких акцій з залученням народних майстрів,
громадських, молодіжних та скаутських організацій;
 Відновлення занять гуртка юних натуралістів Київського зоопарку. Створено нову програму для набуття
початкових знань з зоології у дітей, їх знайомства з тваринним світом, як з частиною повсякденного життя.
У програмі передбачені теоретичні та практичні заняття;
 Успішне проведення безкоштовних зоологічних уроків для груп дітей з наданням теоретичних та
практичних знань відповідно до однієї з 10 тем уроку (рівень подачі матеріалу адаптовано відповідно до
віку дітей);
 Участь у щорічній конференції Української Асоціації зоопарків і акваріумів (УАЗА) разом з
представниками зоопарків Миколаєва, Дрогобича, Одеси, Харкова, Луцька, Рівного, Черкас, Вінниці,
зоопарку «Екзоленд» (м.Київ), а також новим членом асоціації - міні-зоопарком «Джунглі парк»
(м.Запоріжжя ).

