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Звіт за 2018 рік 



Зоопарки, як і люди, повинні бути різними. Схожими, але різними. Вони 

мають  відрізнятись не тільки своєю колекцією тварин, а і підходами до 

експонування, рішень до збагачення середовища утримання тварин, 

підходів до роботи. 

Зазвичай тваринам зоопарків взагалі не важливо з якого матеріалу 

зроблені приміщення і вольєри, який мають вигляд, чисте скло чи ні. Це 

потрібно людям.  

Важливішим для тварин є просторові рішення, фактура матеріалів, 

доступ до відкритого ґрунту, наявність водойм(особливо влітку), 

схованок, живих рослин… 

І як показала робота над проектом «Земля ведмедів і вовків», сучасні 

архітектурні рішення теж дуже позитивно сприймаються відвідувачами 

зоопарку.  

Ця експозиція посіла друге місце на Всеукраїнському конкурсі 

архітектури і урбаністики «Ukrainian Urban Awards 2018» в номінації 
«Архітектура культурно-соціальних об'єктів» і номінована на премію 

Європейського союзу за сучасну архітектуру – Mies van der Rohe Award 

2019.     



 
 

 

  

 



Для покращення матеріально-технічної бази 

зоопарку за власні кошти у 2018 році було зроблено: 

- ремонт приміщень для утримання 

безхребетних тварин -  54 тис. грн., 

- ремонт частини огорожі зоопарку - 86 тис. 

грн., 

- ремонт полікарбонатних ліхтарів в експозиціях 

«Крокодили» і «Ангкор-Ват» - 621 тис. грн., 

- роботи по декоруванню експозиції «Ангкор-

Ват» - 82 тис. грн.  

На суму – 843 тисячі гривень. 



Організаційна структура підприємства  

 

 

Середньомісячна заробітна плата по 

підприємству 6520 гривень. 

Середньооблікова кількість всіх працівників: 

55 осіб. 
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Видовий склад 
На 1 січня 2019 року(видів): 

ссавці – 38; 

птахи – 45; 

тераріумні тварини – 160. 

Всього 243 види диких тварин, 2665 особин. 

Занесено до Міжнародної Червоної книги – 113 видів. 

Занесено до Червоної книги України – 13 видів. 



 Науково – освітня робота. 
 

На 31.12.2018 року  проведено:  

Екскурсій – 276(106-безкоштовно). 

Організовано: масових заходів – 3. 

Кількість відвідувачів – 140000. 

 



Дохід зоопарку (грн.) 

                                                   

                                   

                   

                  

 

     

        

        

 

 

 

 

                              

 



Аналіз відвідуваності зоопарків 

Дані залучення відвідувачів у деяких зоопарках  

Зоопарк Черкаси 

Відвідуваність (чол.) 140000 

Площа (га) 4,4  

Населення міста (чол.) 280000  

Ціни на квитки (євро) 1,8 / 1,2  

Середній час відвідування (годин) 1,5 

Зоопарк Каунас 

(Литва) 

Кошице 

(Словакія) 

Магдебург 

(Німеччина) 

Ополе 

(Польща) 

Ніредьхаза 

(Угорщина) 

Зальцбург 

(Австрія) 

Хайфа 

(Ізраїль) 

Відвідуваність 

(чол.) 

154000 201000 357000 200000 450000 300000 195000 

Площа (га) 15,7 288 16 20 32 14 3,5 

Населення міста 

(чол.) 

293000 240000 236000 128000 118000 150000 272000 

Ціни на квитки 

(євро) 

4,3/2,9  3,5/2 13/9 4,2 /2,9 10/6 10,5 / 7,5 8,4/6 

Середній час 

відвідування 

(годин) 

2 3 2,5 3 4 2 2 



Основні проблемні питання 

1. Невелика площа зоопарку. Брак території особливо позначився у 

2017 році із зростанням відвідувань зоопарку. Велика кількість 

людей завдає шкоди зеленим насадженням, інфраструктурі, 

значно зростає навантаження на обслуговуючий персонал. 

Тварини зоопарку знаходяться в стані перманентного стресу.  

2. «Кадровий голод». Це питання пов'язано перш за все з рівнем 

оплати праці. Неможливість вийти за рамки нормативних 

документів по оплаті праці, особливо для робочих спеціальностей 

призводить до частої зміни персоналу. З 2010 року кількість 

штатних одиниць незмінна, а навантаження зросли у рази. В 2017 

році прийнято на роботу 29 працівників, звільнено 27(49% від 

загальної чисельності), у 2018 році прийнято 23, звільнено 17 

працівників(30%). А враховуючи те , що на професійну підготовку 

працівника зоопарку витрачається від декількох місяців до 

декількох років, ситуація складається по деяких штатних посадах 

критичною.  

 



                              Нові проекти 
 Наприкінці 2017 року виходячи із домовленості про продовження 

співпраці з корпорацією «РОШЕН», розпочаті роботи по проектуванню 

нової експозиції для копитних тварин зоопарку. Орієнтовна вартість 

будівництва – 50 млн. грн. 



Будівельні роботи розпочалися в кінці липня 2018 року. Закінчення 

будівництва заплановане на серпень-вересень 2019 року. 



Площа ділянки забудови – 6115 кв. м. Площа відкритих вольєр – 4220 кв. м.:  

зубри, косулі – 1580 кв. м., олені плямисті – 900 кв. м., олені шляхетні – 1070 кв. м., 

лані європейські – 670 кв. м.  

Водойма – 320 кв. м. Довжина мостів – 230 м.   

 



 Адреса та телефони  

      Україна, м.Черкаси, вул. Смілянська, 132 

 тел.: (0472) 63-46-42 

 тел.: (0472) 65-40-96  

 e-mail: zoocityck@ukr.net  

 www.zoocity.ck.ua 

 



Дякую за увагу! 


