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	Paper has discribed about ecological-coenotic characteristic of population of Veratrum lobelianum near Irpin city (Kievska region). New location has observed near Romanovske swamp in the mixed deciduous and coniferous forest. The population has 25 vegetative individuals that are located in 4 groups where distance between them from 20 to 150 m.
Veratrum lobelianum Bernh. - євроазійський вид, мезофіт з родини Melanthiaceae Batsch. ex Borkh. У Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій обл. це регіонально рідкісний вид, в Івано-Франківській його збір суворо лімітований. 
Під час польових досліджень 2018 р. нами було знайдено його популяцію, яка представлена 25 вегетативними особинами розділеними на 4 локалітети.
Аналіз літературних джерел і гербарних матеріалів гербаріїв KW, KWHA, KWU, KWHU дозволив встановити, що цей вид поблизу м. Ірпінь був двічі відмічений 1925 р. в сосновому лісі.
Популяція ж знайдена нами розташована у вологому мішаному лісі зі значним затіненням біля пам’ятки природи загальнодержавного значення “Романівське болото” на околиці м. Ірпінь Київської обл. Рослинний покрив розділений на деревний ярус, підлісок і трав’яний ярус. Деревостан висотою до 25 м має проективне покриття 50-70% і утворений Alnus glutinosa (L.) Gaerth., Pinus sylvestris L., Quercus robur L. з домішкою Betula pendula Roth. У підліску 3 м заввишки (проективне покриття якого 50%) відмічено Corylus avellana L., Euonymus europaea L. та поодиноко Sambucus nigra L., Sorbus aucuparia L. Підріст утворювали Acer platanoides L., Q. robur. Травостій має проективне покриття 70% і сформований Impatiens parviflora DC, Urtica dioica L., Geum urbanum L., Aegopodium podagraria L., Paris quadrifolia L., Chelidonium majus L. Поодиноко відмічено Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, Rubus idaeus L., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs., Calystegia sepium (L.) R.Br., Veronica chamaedrys L., Poa sylvicola Guss.
І-й локалітет нараховував 10 особин. ІІ-й - 8 рослин та розташовувався на відстані близько 150 м від першого. ІІІ-й - 5 екземплярів був за 85 м від другого, а четвертий із 2 знаходився за 20 м від попереднього.

