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Вступ 

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 

2017 році надає систематизовану аналітичну інформацію за якісними показниками щодо стану 

компонентів довкілля, процесів, які в них відбуваються під впливом природних та 

антропогенних факторів. У Нацдоповіді проаналізовано антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище та його стан, а також державне регулювання у сфері охорони  

навколишнього природного середовища. Проведено аналіз стану довкілля за даними 

спостережень суб’єктів державної системи моніторингу довкілля. Дані подано у вигляді 

порівняльних діаграм, графіків, таблиць, карт, схем, фото-матеріалів з виявленими 

тенденціями розвитку екологічної ситуації в Україні. 

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 

2017 році містить 15 розділів, у яких описані стан та динаміка змін, що стосуються 

забруднення атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів. Значна увага приділена 

питанням збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, розвитку природно-

заповідного фонду та формування національної екомережі, поводження з відходами, впливу 

промисловості, енергетики, транспорту на стан довкілля та здоров’я населення. Висвітлено 

екологічні складові соціального та економічного розвитку держави.  

Екологічні проблеми займають першочергове місце в житті сучасного суспільства. 

Інтенсивне і нераціональне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього 

природного середовища, все це призводить до екологічної кризи. Екологічні проблеми в 

Україні можливо подолати шляхом здійснення системи науково обґрунтованих правових, 

організаційних, економічних і інших заходів з охорони навколишнього природного 

середовища. Для подолання наслідків екологічної кризи, необхідно знати її причини, щоб дати 

оцінку виникаючих процесів і виробити необхідні рекомендації.  

Основою для розробки будь-яких систем оцінок та прогнозування стану довкілля є 

поточний всебічний аналіз стану навколишнього середовища, впливів різних галузей 

народного господарства на довкілля. Тому, важливим етапом для прийняття адекватних 

управлінських рішень є система збору, накопичення та аналізу інформації про стан 

навколишнього середовища. Важливим при цьому є проведення аналізу інформації про стан 

довкілля за даними спостережень різних суб’єктів державної системи моніторингу.  

Впродовж 2017 року Уряд України поетапно виконував резолюцію 70/1 ГА 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 

2030 року», прийняту Генеральною Асамблею ООН 25.09.2015. Основні завдання та напрями 

державної екологічної політики визначено Законом України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», який у 2017 році пройшов 

широке громадське обговорення та переданий на погодження до зацікавлених центральних 

органів виконавчої влади. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи щодо удосконалення нормативно-правового 

регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища стала імплементація 

положень законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За 2017 

рік внесено до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради 79 законопроектів, до 

розгляду на засідання Комітетів Верховної Ради України – 243 законопроекти. 2017 рік – 

останній рік дії Закону України «Про екологічну експертизу» (втратив чинність 18.12.2017 р.) 

та, відповідно, проведення державних екологічних експертиз. Відповідно до Плану адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС інститут екологічної експертизи замінений 
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інститутом оцінки впливу на довкілля. Закон «Про оцінку впливу на довкілля» та базові 

нормативно-правові акти, що забезпечують його реалізацію, були прийняті у 2017 році. 

У межах бюджетних асигнувань у 2017 році виконувалося двадцять шість бюджетних 

програм, проведено велику кількість наукових досліджень у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального природокористування, екологічної безпеки, морських 

екологічних досліджень.  

У 2017 році Мінприроди розроблено проект Концепції створення Загальнодержавної 

автоматизованої системи та загальнодержавний портал «Відкрите довкілля», а також 

здійснено оновлення офіційного веб-сайту Мінприроди. Упродовж року здійснювався аналіз 

громадської думки з пріоритетних питань державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища, діяльності Мінприроди; надавалися відповідні роз’яснення у публікаціях на веб-

сайті міністерства, а також під час проведення брифінгів, прес-конференцій тощо.  

Уряд України в надскладних економічних умовах продовжує здійснювати реформи, 

впроваджувати нові ефективні механізми державного управління у сфері охорони 

навколишнього природного середовища для забезпечення безпечного для здоров’я громадян 

України довкілля. 

 

Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України  
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Показчик скорочень 

AПK - агропромисловий комплекс 

АЕС – атомна електростанція 

АЗС – автозаправна станція 

АКРБ – автоматизований контроль радіаційної безпеки 

АПАР – аніонні поверхнево-активні речовини 

АТП – автотранспортне підприємство 

БЗ – Біосферний заповідник 

БСК – біологічне споживання кисню 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВДВ – валова додана вартість 

ВНП – вибухонебезпечні предмети 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВРХ – велика рогата худоба 

ГАЕС – гідроакумулювальна електростанція 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДКс.д. - середньодобова гранично допустима концентрація 

ГЕС – гідроелектростанція 

ДАЗВ – Державне агенство України з управління зоною відчуження 

Держгеокадастр – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Держгеондр – Державна служба геології та надр 

Держлісагентство – Державне агентство лісових ресурсів України 

Держпродспоживслужба – Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів 

Держстат – Державна служба статистики 

ДЕІ України – Державна екологічна інспекція України 

ДКА – Державне космічне агенство 

ДКЗ – Державна комісія України по запасах корисних копалин 

ДМСК – державний міжобласний спеціальний комбінат 

ДПР – дослідно-промислова розробка 

ДСНС – Державна служба надзвичайних ситуацій 

ДСП – Державне спеціалізоване підприємство 

ЕГП – економіко-географічне положення 

ЕСУ – енергетична стратегія України 

ЗППЕ – загальне первинне постачання енергії 

ІЗА - індекс забруднення атмосфери 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

ЛКП –  лактозопозитивні кишкові палички 

МЗС –  Міністерство закордонних справ 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

МОП – Міжнародна організація праці 

МСБ – мінерально-сировинна база  

МСП – малі та середні підприємства 

МТОТ – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутроішньо 

переміщених осіб України 
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НААН – Національна академія аграрних наук 

НАН – Національна академія наук  

Нацдоповідь – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища 

в Україні  

НДР – науково-дослідна робота 

ННЦ – навчально-науковий центр 

НП – нафтопродукти  

НПП – Національний природний парк  

НС – надзвичайна ситуація 

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ОЕС – Об'єднана енергетична система  

ООН – Організація об’єднаних націй 

ПАТ – приватне акціонерне товариство 

ПЕД –  потужність експозиційної дози гамма-випромінення  

ПЗ – природний заповідник 

ПЗРВ – пункт захоронення радіоактивних відходів 

ПЗФ – природно-заповідний фонд 

ПЗЧМ – північно-західна частина Чорного моря 

ПМД – протимінна діяльность  

ПТЛРВ – пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів 

РАВ – радіоактивні відходи  

РЕЧВ –  ресурсоефективне та чисте виробництво 

РКЗК ООН – рамкова конвенція ООН про зміну клімату 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

СОПСТРВ – спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних 

відходів 

СПАР – синтетичні поверхнево-активні речовини 

СПЗ – сталі публічні закупівлі 

СС – стале споживання 

ССВ – стале споживання і виробництво 

ТВЕЛ – тепловидільний елемент 

ТВЗ – тепловиділяючі збірки 

ТЕС – теплова електростанція 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль 

ТПВ – тверді побутові відходи 

ТРБЕ – технологічнй регламент безпечної експлуатації 

УкрГМЦ – Український гідрометеорологічний центр 

УкрНЦЕМ – Український науковий центр екології моря Мінприроди України 

УТМР – Українське товариство мисливців та рибалок 

ХСК – хімічне споживання кисню 

ЦОВВ – центральний орган виконавчої влади 

ЦСВДІВ –  централізоване сховище для відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання  

ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ТЕРИТОРІЇ 

 

За фізико-географічним положенням територія України розташована у південно-

західній частині Східноєвропейської рівнини. На заході її території знаходиться гірський 

масив Українські Карпати, на півдні, уздовж Південного берега Кримського півострова – 

Кримські гори. Із заходу на схід (від 22˚10′ до 40˚12′ сх.д.) Україна простягається на 1316 км, 

а з півночі на південь (від 52˚20′ до 44˚23′ пн.ш.) – майже на 900 км. Площа території 

України становить 603,7 тис. км². 

Рельєф України складають гірські масиви, височини, рівнини та низовини (останні 

займають майже 70% загальної площі). З півдня її оточують Чорне та Азовське моря. 

Складні фізико-географічні умови зумовлюють різноманітність клімату, який змінюється від 

перезволожених, на північному заході та півночі Полісся, до посушливих південних та 

південно-східних степових районів. Своєрідним кліматом відрізняються Українські Карпати, 

Кримські гори та Південний берег Криму. 

Загальні риси рельєфу України зумовлені геоструктурними особливостями. Вони 

визначають чергування височин та низовин, напрям і характер розчленування. Переважна 

більшість орографічних утворень (Волинська, Подільська, Придніпровська та Донецька 

височини, Придніпровська низовина і Українські Карпати) орієнтовані з північного заходу на 

південний схід відповідно до напряму основних геоструктурних елементів, які визначають 

також розміщення русел найбільших річок. 

Рівнини займають 95% території країни, з них 70% – низовини та 25% – височини. 

Середня висота рівнин становить 175 м над рівнем моря. Північ України займає Поліська 

низовина. Її висота близько 150-200 м. Південніше Поліської низовини на лівобережжі 

Дніпра простягається Придніпровська низовина з висотами 90-170 м і загальним похилом на 

захід та південний захід.  

На півдні України розташована Причорноморська низовина з абсолютними 

відмітками на півночі до 120-150 м та 2-10 м на півдні з плоскою рівнинною поверхнею. У 

центральній частині на захід від р. Дніпра розташована Придніпровська височина з 

середніми висотами близько 200 м і лише в окремих місцях до 250-285 м (максимальна 323 

м). Західніше від неї – Подільська височина з пересічними висотами 180-400 м. На 

південному сході України розташована Приазовська височина з пересічними висотами 200-

300 м на півночі і максимальною 324 м. Поряд простягається Донецька височина. 

Решту території країни (5%) займають середньовисокі гори альпійської 

складчастості – Українські Карпати та Кримські гори. Довжина хребтів Українських Карпат 

становить 250 км, а ширина – понад 100 км. На погоду і клімат впливає вся гірська система 

Карпат, яка простягається на 1500 км, незалежно від державних кордонів. На північному 

сході від Українських Карпат знаходиться Предкарпатська височина з висотами 200-500 м, з 

південного заходу – Закарпатська низовина з висотами 100-120 метрів. 

На півдні Кримського півострова на 150 км простягаються Кримські гори. Ширина 

гірської системи у середній частині – 50-60 км. Головне або Південне пасмо найвище – 1200-

1500 м. Внутрішнє пасмо розташоване північніше, його середня висота досягає 400-600 м, 

максимальна – 738 м. Зовнішнє пасмо ще нижче – 250 і 344 м відповідно. 

Вплив рельєфу на клімат різнобічний і визначається зміною висоти місцевості над 

рівнем моря, різноманітністю форм рельєфу, крутизною схилів та їх орієнтацією відносно 

сторін світу та повітряних течій. Особливо впливає рельєф на метеорологічні величини у 

горах. Із зростанням висоти місцевості над рівнем моря, насамперед, відбувається помітна 

зміна складових радіаційного балансу. В Українських Карпатах зі збільшенням прозорості 

атмосфери у горах протягом року збільшується надходження прямої сонячної радіації.  
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Україна характеризується сприятливим для життєдіяльності людини кліматом. У той 

же час, унаслідок особливостей її місцеположення, які певною мірою обумовлюють розвиток 

атмосферних процесів, створюються умови для виникнення стихійних метеорологічних 

явищ, які набувають іноді катастрофічного характеру, зі значними збитками. 

Особливості регіональної циркуляції атмосфери проявляються у збільшенні 

континентальності із заходу на схід. Різноманітність клімату також пов’язана з видами 

підстильної поверхні, що змінюється від рівнинної території до гірської (Українські Карпати, 

Кримські гори). Широтний хід метеорологічних величин порушують височини. Значна 

протяжність морської берегової лінії впливає на клімат прибережних районів. 

Загалом клімат України складається із мікрокліматів, що проявляється у 

неоднорідності горизонтальних і вертикальних градієнтів кліматологічних показників 

унаслідок складної взаємодії діяльної поверхні у системі природних і перетворених 

ландшафтів. 

Розгалужена річкова мережа, великі озера та штучні водосховища беруть участь у 

формуванні своєрідних кліматичних умов, які виникають внаслідок взаємодії водних 

об’єктів з оточуючим суходолом і атмосферою. 

Значна кількість великих міст і потужних промислових об’єктів обумовлюють 

специфічний мікроклімат як результат впливу господарської діяльності людини на клімат 

природного ландшафту. 

У процесі формування клімату радіаційний фактор впливає на циркуляцію 

атмосфери, що забезпечує перерозподіл на території тепла та вологи. На територію України 

досить часто переміщуються морські повітряні маси з північних районів Атлантики та з 

Арктики. 

Однак найбільшу повторюваність мають континентальні повітряні маси, які 

формуються над рівнинами помірних широт Євразії з арктичних або морських. Зрідка на 

південному сході під час інтенсивного прогрівання континентальне повітря помірних широт 

може трансформуватися у тропічне. 

Серед регіональних процесів на території України виділяється циклогенез над 

Українськими Карпатами та над акваторією Чорного моря, а також формування південно-

східного виступу високого атмосферного тиску на сході країни. 

Вплив Карпат зумовлює виникнення циклонів як у районі Передкарпаття, так і на 

південно-західних схилах Українських Карпат. Ці циклони нетривалі і неглибокі, їх число за 

рік у середньому становить 15. Іноді вони внаслідок швидкоплинності, збільшення кількості 

та інтенсивності опадів, а також посилення вітру завдають значної шкоди різним галузям 

економіки. Карпати іноді впливають на процес сегментації циклонів під час їх проходження 

через гірські хребти з південного заходу (Середньодунайська низовина). Цьому процесу 

передує посилення вітру та інтенсивна адвекція холоду. 

Циклонічна діяльність над Чорним морем розвивається переважно у холодний 

період року: низький тиск підтримується температурою поверхні морської води. 

Взагалі на високогір’ях Українських Карпат радіаційний баланс зменшується на 45-

50% порівняно з рівниною. Як наслідок, зі зменшенням радіаційного балансу в горах 

змінюються характеристики термічного режиму. Запізнюються дати переходу температури 

повітря та зменшується тривалість періодів із різною температурою. Українські Карпати та 

Кримські гори захищають відповідно Закарпатську низовину та Південний берег Криму від 

прямого вторгнення холодного арктичного повітря.  

Особливо помітний захисний вплив Кримських гір. Холодне повітря надходить на 

Південний берег Криму, оминаючи гори із заходу чи сходу і прогріваючись над поверхнею 

теплого Чорного моря. Завдяки цьому захисту Південний берег Криму має риси 

субтропічного клімату. Гори є перешкодою на шляху повітряних мас. Вони сприяють 

посиленню висхідних рухів повітря, а влітку ще й конвекції, особливо на південних та 

південно-західних схилах.   Це призводить до збільшення атмосферних опадів із висотою. На 
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підвітряних схилах, навпаки, завдяки феновому ефекту кількість опадів зменшується. На 

збільшення кількості атмосферних опадів впливають не тільки гори, а й височини. 

У горах та на височинах частіше виникають різні атмосферні явища, їх кількість 

значно збільшується залежно від висоти і форми рельєфу, крутості схилів та їх експозиції, 

відносно переважного напряму вітру. 

Територію України з півдня омивають води Чорного та Азовського морів. Чорне 

море простягається із заходу на схід на 1160 км. Найбільша ширина моря – 624 км, найменша 

– 263 км, середня глибина – 1256 м, максимальна – 2245 м. У межах України берегова лінія 

Чорного моря має протяжність 1540 км. Клімат Чорного моря має субтропічні риси із сухим і 

жарким літом та вологою і теплою зимою. Кількість опадів зростає від 200-600 мм на заході 

до 2000 мм і більше на сході. Азовське море за розмірами порівняно мале. Середня глибина 

моря – 8-10 м, найбільша – 15 метрів. Клімат Азовського моря формується під впливом 

континенту. У холодну пору року сюди з північно-східним вітром переноситься 

континентальне полярне повітря, влітку зростає повторюваність західного та південно-

західного вітру. Середня кількість опадів за рік збільшується від 300 мм на західному 

узбережжі до 400-500 мм на північно-східному. На півдні степу взимку відчувається вплив 

теплого Чорного моря у смузі шириною до 140-280 км. Мілководне Азовське море часто 

замерзає, тому його вплив розповсюджується на меншу відстань – до 90-120 км. 

На рівнинній території з півночі на південь поступово відбувається зміна співвідношення 

тепла і вологи, що впливає на умови формування ґрунтів, розвиток геохімічних процесів та умови 

існування рослин. Це призводить до якісних змін природи, закономірної зміни типів ґрунтового та 

рослинного покриву, ландшафтів і формування фізико-географічних зон: мішаних лісів, лісостепу 

та степу. 

До області лісового атлантико-континентального клімату відносять провінцію 

Полісся і Лісостеп. Тут переважає перенесення повітряних мас із Атлантичного океану, що 

поступово трансформується у помірно- континентальне. До степової атлантико-

континентальної області клімату відносять степ і степову частину Криму. Клімат цієї області 

відрізняється найбільшою континентальністю і посушливістю. 

В Українських Карпатах клімат змінюється від м’якого передгірного до клімату 

альпійських луків. Тут особливо виділяється Закарпатська низовина, захищена з півночі та 

північного сходу Українськими Карпатами, де часті переміщення південних циклонів 

приносять до цього району велику кількість тепла і вологи. 

У Кримських горах представлено варіанти лісового атлантико-континентального 

клімату, на високогірних ділянках – клімат гірських луків. На схилах південної орієнтації, 

спрямованих до моря, чітко проявляється його вплив, особливо у розподілі кількості опадів, 

а також у виникненні фенів (вітрів, що дмуть із гір).  

Вузькій смузі узбережжя Азовського і Чорного морів (до межі поширення бризу) 

властивий приморський клімат. Південний берег Криму характеризується рисами 

середземноморського клімату. Тут тепла волога зима, сонячне жарке посушливе літо і 

тривала тепла осінь. 

Кліматичні особливості 2017 року 

За даними Американської служби NOAA 2017 рік став третім серед найтепліших на 

Землі з 1880 року на Південній і Північній півкулях. Його аномалія склала +0,84°С, на 

першому місці залишається 2016 рік з відхиленням +0,94°С, а друге місце займає 2015 рік з 

аномалією +0,90°С. Дані річного ходу температур в розрізі кліматичних зон наведені у табл. 

1.1. 

Таблиця 1.1. Середня температура повітря у 2017 році, оС 

№ 

п/п 

Місяці Кліматичні зони 

степ лісостеп полісся 

1.  Січень -4,6 -5,7 -5,7 

2.  Лютий -2,0 -2,6 -1,2 

3.  Березень 6,1 5,7 6,1 
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4.  Квітень 9,1 9,5 8,9 

5.  Травень 15,5 14,4 14,0 

6.  Червень 21,0 19,4 18,7 

7.  Липень 22,2 20,2 19,1 

8.  Серпень 24,4 21,9 20,6 

9.  Вересень 18,5 15,9 14,6 

10.  Жовтень 9,8 8,7 8,9 

11.  Листопад 4,2 3,2 3,5 

12.  Грудень  4,1 2,0 1,7 

Середньомісячна температура в 

2017 році 

10,7 9,4 9,1 

В Україні 2017 рік розділив третю сходинку з 2013 роком серед найтепліших років з 

1891 року, його середня температура склала +9,6°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму. 

Найтепліше було у Миколаївській області, де середня річна температура у м. Миколаєві 

досягла майже 13°С, а найхолодніше, як завжди, було в Івано-Франківській області, де на 

станції Пожижевська середня річна температура склала лише +3,9°С, та на Закарпатті, де на 

станції Плай річна температура досягла +4,1°С. 

Загалом зима в Україні, як і в останні роки, була теплішою за кліматичну норму на 

0,4°С (табл. 1.2-1.3). У лютому в Україні відхилення від кліматичної норми склало 1,5°С  

(табл. 1.2), а абсолютний максимум температури досяг аж +19,3°С у Чернівцях 28 лютого. 

Абсолютний мінімум температури повітря у лютому було зафіксовано 9 числа у Сумській 

області на станції Лебедин – -26,8°С, але найхолодніше – -29,0°С було 8 січня на станції 

Славське Львівської області.   

 

Таблиця 1.2.  Відхилення від норми середньої місячної температури повітря (°С) та 

місячної кількості опадів (мм) в Україні по сезонах у 2017 році 

Параметри Зима* Весна Літо Осінь 

  

Температура 

  

Сезони -3,3 9,8 20,8 9,7 

норма (1961-1990) -3,7 8,0 18,7 8,3 

відхилення 0,4 1,8 2,1 1,4 

  

Опади 

  

         Сезони 111 134 206 127 

норма (1961-1990) 129 137 219 129 

відхилення  -18   -3 -13   -2 

Примітка: 2016-2017 рр. – зимовий період 

 

Таблиця 1.3.  Відхилення від норми середньої місячної температури повітря (°С) та 

місячної кількості опадів (мм) в Україні 

Параметри Місяці I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Темпера-

тура 2017 -5,4 -2,3 5,8 9,0 14,6 19,6 20,5 22,2 16,4 9,0 3,6 2,6 9,6 

 норма -5,2 -3,8 0,8 8,5 14,7 18,0 19,4 18,7 14,2 8,1 2,5 -2,0 7,8 

 відхилення -0,2 1,5 5,0 1,5 -0,1 1,6 1,1 3,5 2,2 0,9 1,1 4,6 1,8 

Опади 2017 35 34 28 47 45 49 68 34 58 60 45 81 584 

 норма 42 37 36 44 57 78 81 60 47 36 46 50 614 

 відхилення -7 -3 -8 3 -12 -29 -13 -26 11 24 -1 31 -30 

 

На фоні підвищеної температури повітря протягом більшості місяців року, 

відзначився і березень, коли температура була суттєво вищою за кліматичну норму по 

Україні – на 5,0°С (рис.1.1). Він посів третю сходинку серед найтепліших в Україні за 

історію спостережень. Зазначимо, що березень серед усіх місяців року мав найбільше 

позитивне відхилення від кліматичної норми. Найтепліше в Україні було 22 березня у 
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Закарпатській області на станції Хуст +24,0°С. За рахунок аномального березня весна 2017 

року на 1,8°С тепліша за норму в Україні.  

Кількість опадів за зиму по території держави була нижчою за норму і становила 

86% (111 мм). Особливістю 2017 року в Україні був дефіцит опадів протягом усього року, 

але найменше їх випало у червні – лише 63% від норми (рис.1.2), тому він увійшов у 

двадцятку найсухіших з 1891 року спостережень, а у серпні – 57%. Найбільшу місячну 

кількість опадів у червні в Україні було зафіксовано у Закарпатській області на станції 

Міжгір’я – 183 мм, а найменшу – на Херсонщині (Нижні Сірогози та Стрілкове), а також на 

Дніпропетровщині (Лошкарівка) – 5 мм.  У цілому Україна отримала кількість опадів трохи 

меншу за норму – 95%, однак їх розподіл по сезонах був нерівномірним.  

Усі літні місяці в Україні виявились теплішими за норму, особливо серпень, який 

мав аномалію – +3,5°С, таким чином він опинився на сьомій позиції серед найтепліших за 

137 років спостережень. В Україні абсолютний максимум температури повітря зафіксовано 7 

серпня на станції Мелітополь Запорізької області – +40,6°С. 

На графіках (рис.1.1-1.2) показано річний хід температури повітря і кількості опадів в 

Україні у порівнянні з кліматичною нормою. 

 

 
       Рис.1.1 Річний хід температури повітря по території України, оС 

 

 
            Рис.1.2. Середньомісячна  кількість опадів по території України, мм 

 

Восени в Україні найтепліше було 18 вересня у Гуляйполі Запорізької області, де 

абсолютний максимум температури повітря досяг +35,5°С і був повторений  21 вересня у 

Комісарівці Дніпропетровської області. 
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Всі осінні місяці були теплішими за кліматичну норму, середня температура по 

Україні за осінній сезон була на 1,4°С вища за норму. Восени за рахунок жовтня, у якому 

спостерігали майже дві місячні норми опадів, що дало йому можливість увійти у двадцятку 

найвологіших з 1891 року, територія України була зволожена на 98%. Середня місячна 

температура повітря у вересні була на 2,2°С, а у листопаді – на 1,1°С вищою за кліматичну 

норму.  Грудень, як перший зимовий місяць, в Україні виявився на 4,6°С теплішим за 

кліматичну норму. Він зайняв другу сходинку серед найтепліших за всю історію 

спостережень в Україні після 1960 року. Найхолодніше було 20 грудня на станції 

Пожижевська Івано-Франківської області – -12,2°С, а найтепліше – в Одеській області на 

станції Вилкове 2 грудня, де абсолютний максимум досяг +17,3°С та на станції Коломия 

Івано-Франківської області. Опадів у грудні випало значно більше норми – найбільше серед 

усіх місяців року в Україні. Найбільше опадів у грудні на території України зафіксували на 

станції Пожижевська Івано-Франківської області – 266 мм, а найменше – на станції Хорли 

Херсонської області – лише 14 мм. Якщо розглянути річну кількість опадів у розрізі 

кліматичних зон, то спостерігаються деякі відмінності (рис. 1.3). Зокрема, дещо підвищеною 

атмосферною зволоженістю характеризується територія Полісся. 

 

 
Рис. 1.3. Річна кількість опадів у розрізі кліматичних зон України, мм  
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1.2. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 

У 2017 році економіка України функціонувала переважно в умовах трансформації 

економічної політики у напрямі формування нової моделі розвитку на засадах 

макрофінансової стабільності, реалізації структурних реформ та запуску масштабних 

інвестиційних проектів (інфраструктурних, оборонних, енергоефективних). 

Сприятливими були і зовнішні умови розвитку, завдяки позитивним ціновим трендам 

на світових товарних ринках (зокрема металу, залізної руди, добрив, пшениці) та 

зростаючому попиту. 

Новим випробуванням та додатковим обмежувальним чинником економічного 

розвитку України у 2017 році виступило тимчасове призупинення переміщення вантажів 

через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами у межах Донецької та 

Луганської областей, крім гуманітарної допомоги. Дія цього фактору призвела до порушення 

виробничої діяльності в окремих галузях економіки, зокрема у гірничо-металургійному 

комплексі (добувна промисловість і металургійне виробництво) та енергетиці. Але, 

незважаючи на це, розширення внутрішнього попиту, відкриття нових підприємств, 

диверсифікація ринків збуту та сприятлива зовнішня кон’юнктура дозволили компенсувати 

негативний вплив від припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах 

Донецької та Луганської областей (“транспортна блокада”). 

За даних умов за підсумком 2017 року спостерігалася позитивна динаміка розвитку. 

Так, другий рік поспіль утримується динаміка реального зростання ВВП, яке за підсумками 

2017 року склало 2,5 відсотка (2,4 відсотка у 2016 році). 

Основними факторами зростання, як і у 2016 році, стали саме внутрішні чинники – 

інвестиційний та споживчий попит. 

Поступове відновлення виробничої активності, а також підвищення мінімальної 

заробітної плати до 3200 гривень, що стало однією із визначальних рис 2017 року, сприяло 

підвищенню рівня оплати праці й знайшло своє відображення у зростанні номінальної 

заробітної плати на 37,1 відсотка у 2017 році, реальної заробітної плати на 19,1 відсотка. 

Однак, не всі виробники, зважаючи на складнощі, у тому числі пов’язані з 

“транспортною блокадою” на сході країни, змогли компенсувати підвищення витрат на 

оплату праці, у зв’язку з чим були вимушені проводити оптимізацію трудових ресурсів. Як 

наслідок дещо зріс рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП 

порівняно з 9,3 відсотка у 2016 році до 9,5 відсотка у 2017 році. 

Зростаючий споживчий попит сприяв зростанню виробництва. Так, в умовах 

реформування сфери соціального і пенсійного забезпечення зростав попит на споживчу 

продукцію, зокрема продукцію легкої промисловості (приріст текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2017 році становив 7,2 

відсотка), фармацевтичну продукцію (6,9 відсотка) та продукцію харчової промисловості (2,9 

відсотка). В цілому за підсумком 2017 року збереглася позитивна динаміка у промисловості 

– обсяг промислового виробництва зріс на 0,4 відсотка. Розвивались такі сфери послуг, як 

роздрібна торгівля (зростання на 6,5 відсотка) та пасажирські перевезення (обсяг 

пасажирообороту зріс на 7,6 відсотка). 

У 2017 році обсяги сільськогосподарського виробництва зменшились на 2,2 відсотка. 

Основними причинами падіння виробництва рослинницької продукції було отримання 

меншого обсягу врожаїв більшості сільськогосподарських культур внаслідок зниження 

врожайності на тлі несприятливих погодних умов у період їх вегетації, дозрівання та 

збирання. Тоді як у тваринництві, в умовах відновлення поголів’я птиці після ліквідації 

спалахів пташиного грипу, спостерігалося зростання обсягів виробництва продукції. 

Незважаючи на специфічні обставини, що негативно вплинули на врожайність та стан 

справ у тваринництві, а отже обумовили певну інерцію перенесення ефекту зростання витрат 

у виробництві на кінцеві споживчі ціни, а також підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги, у 2017 році все ж таки вдалося утримати помірну динаміку внутрішніх цін 
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споживчого ринку. Темпи зростання цін виробників у 2017 році більше ніж удвічі 

зменшилися, порівняно з 2016 роком, та є зіставними з цінами споживчого ринку (16,5 

відсотка зростання цін виробників, порівняно з 35,7 відсотка у 2016 році), що дає підстави 

говорити про подальше поступове зниження темпів інфляції. Інфляція на споживчому ринку 

в цілому за 2017 рік становила 13,7 відсотка. 

Також у 2017 році продовжилася тенденція зростання продуктивності праці (на 3,3 

відсотка, порівняно з 2016 роком) у відповідь на підвищення рівня оплати праці і 

модернізацію виробничих процесів. 

Після інвестиційного занепаду протягом 2013–2015 років 2017 рік став періодом 

продовження динамічного розвитку інвестиційної сфери, започаткованого у 2016 році. 

Швидкому зростанню інвестиційних потоків сприяло розширення фінансових можливостей 

інвесторів та поступове послаблення інвестиційних ризиків, що стало можливим на тлі 

збереження макрофінансової стабільності та продовження процесів реформування, 

ініційованих Урядом. 

Як наслідок, обсяги освоєних капітальних інвестицій у 2017 році зросли на 22,1 

відсотка. 

Зростання інвестиційних потоків у 2017 році відбувалося переважно за рахунок 

розширення власних фінансових можливостей підприємств, кошти яких залишаються 

ключовим джерелом фінансування інвестицій (69,9 відсотка у структурі капітальних 

інвестицій у 2017 році, порівняно з 69,4 відсотка у 2016 році). Це стало можливим в умовах 

покращення фінансового стану підприємств на тлі значного нарощення прибутків (на 28,7 

відсотка у 2017 році, порівняно з 2016 роком). 

Попит на інвестиційну продукцію стимулював зростання виробництва продукції з 

високою доданою вартістю, зокрема продукції машинобудування (зростання на 7,9 відсотка), 

та стрімкий розвиток будівельної діяльності (індекс будівельної продукції зріс на 26,3 

відсотка). Це відбувалось на фоні розширення фінансових можливостей підприємств, високої 

інвестиційної активності економічних агентів з метою проведення модернізації і розширення 

виробничих потужностей, оновлення техніки (окремих підприємств сільськогосподарського 

виробництва та переробної промисловості) та виконання державних замовлень для ОПК, а 

також активного проведення будівельних та ремонтних робіт на об’єктах транспортної 

інфраструктури, комунальної власності та у сфері житлового будівництва. 

Вищезазначене забезпечило високий попит на будматеріали та проміжну продукцію 

для машинобудування, що стимулювало зростання виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,2 відсотка). 

Так само високе зростання у хімічному виробництві – на 18,4 відсотка - було 

забезпечено відновленням виробництва ключових підприємств галузі (насамперед, ТОВ 

“Карпатнафтохім” та частково ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ), ПрАТ 

“Сєверодонецький “Азот”, ВАТ “Сумихімпром”), а також як зовнішнім, так і внутрішнім 

попитом з боку суміжних видів діяльності та домогосподарств. 

В цілому, структурні зміни у попиті відповідно сприяли якісним структурним змінам у 

національному промисловому виробництві, зокрема відновленню зростання частки 

виробництва переробної промисловості (у тому числі виробництв з високою доданою 

вартістю) та добувної промисловості (насамперед добування природного газу), що заклало 

основи для зменшення залежності національної економіки від зміни кон’юнктури на 

зовнішньому ринку та обсягів імпорту окремих енергетичних ресурсів. 

Розширення інтеграційних процесів з європейським співтовариством, краща 

зовнішньоекономічна кон’юнктура на основні товари національного експорту зумовили 

покращення експортної спроможності країни. Після чотирирічного спаду (з 2013 року), 

починаючи з січня 2017 року, відновилась позитивна динаміка експорту. 

За підсумками 2017 року, вартісний обсяг експорту товарів та послуг, за даними 

Національного банку України, збільшився на 16,9 відсотка. Лідерами національного 

експорту залишились продовольчі товари та сировина для їх виробництва, що 
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підтримувалось зростанням виробництва харчової промисловості та достатнім експортним 

потенціалом сільського господарства. 

Відновлює свої експортні позиції і національна металургія. Після п’яти років 

зменшення (починаючи з 2012 року) експорт продукції металургії збільшився на 22,1 

відсотка (за 2017 рік), незважаючи на транспортну блокаду. 

Третя за обсягом позиція українського експорту – група товарів “Мінеральні 

продукти”. Їх вартісні обсяги за 2017 рік зросли у 1,5 рази, порівняно із 2016 роком. 

Слід зауважити, що перше місце в структурі імпорту товарів займають товари 

інвестиційного спрямування. Другий рік поспіль високими темпами зростає імпорт товарів за 

агрегованою групою “Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади” – на                  

31 відсоток за 2017 рік, що є основою для модернізації національного виробництва та 

подальшого інтенсивного економічного зростання. 

Загалом, не зважаючи на наявність ряду проблем та викликів, підсумки економічного 

зростання у 2017 році свідчать про закріплення позитивних тенденцій, утримання 

макроекономічної стабільності, покращення ділового та інвестиційного клімату, що 

формуватиме основу для подальшого якісного економічного зростання в умовах 

продовження реалізації задекларованих Урядом реформ. 

 

Промисловість 

За підсумками 2017 р. індекс промислової продукції становив – 99,9%. 

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів, порівняно із 2016 р., індекс 

промислової продукції становив 94,2%, переробній – 104,0%, постачанні електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – 93,5%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2017 р. випуск 

продукції скоротився на 5,8% , у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 16,3%, 

металевих руд – на 6,3%. Разом із цим у добуванні сирої нафти та природного газу у 2017 р. 

приріст продукції становив 0,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 11,3%. 

У 2017 р. проти 2016 р. видобуток (випуск) вугілля кам’яного та нафти сирої 

зменшився відповідно на 4,7 млн тонн та 106 тис. т, газу природного збільшився на 426 млн. 

м3. 

У переробній промисловості, порівняно з 2016 р., індекс промислової продукції 

становив 104,0%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у І півріччі 2017 р., 

порівняно з відповідним півріччям 2016 р., обсяги виробництва продукції зросли на 5,1%, у 

ІІ півріччі – на 0,5%, за підсумками 2017 р. – на 2,7%. У виробництві м’яса та м’ясних 

продуктів випуск продукції, порівняно з 2016 р., зріс на 0,4%, переробленні та консервуванні 

фруктів та овочів – на 4,2%, олії та тваринних жирів – на 18,8%, молочних продуктів – на 

2,0%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних 

продуктів – на 0,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 5,0%, напоїв – 

на 1,5%. Водночас спостерігалося скорочення випуску продукції у виробництві хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів (на 2,7%) та тютюнових виробів (на 5,1%).  

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів, проти 2016 р., приріст промислової продукції становив 6,3%, у т.ч. у 

текстильному виробництві – 11,4%, виробництві одягу – 3,6%, виробництві шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів –  5,9%.  

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у 

2017 р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,8%, у т.ч. в обробленні деревини та 

виготовленні виробів з деревини та корка – на 1,9%, виробництві паперу та паперових 

виробів – на 3,0%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 4,5%.  

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у 2017 р., порівняно з минулим 

роком, випуск продукції скоротився на 15,0%. 
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У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у I півріччі 2017 р., порівняно з 

відповідним півріччям 2016 р., обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,3%, а у ІІ 

півріччі збільшилися на 37,2%, за підсумками 2017 р. приріст продукції становив 17,4%. 

Зростання випуску продукції спостерігалося у виробництві основної хімічної продукції, 

добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (на 26,0%), 

фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (на 5,1%), мила та мийних 

засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (на 3,5%). 

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів приріст продукції становив 4,3%. 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції за 2017 р. приріст продукції становив 6,6%, у т.ч. у виробництві 

гумових і пластмасових виробів –10,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,7%. 

Зростання обсягів випуску промислової продукції спостерігалося у виробництві гумових 

виробів (на 0,2%), пластмасових виробів (на 12,3%), скла та виробів зі скла (на 8,3%), 

вогнетривких виробів (на 4,5%), будівельних матеріалів із глини (на 9,3%), виробів з бетону, 

гіпсу та цементу (на 2,4%). Поряд із цим у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей 

спостерігалося скорочення випуску продукції (на 1,4%). 

 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування у I півріччі 2017 р., порівняно з відповідним півріччям 2016 р., обсяги 

виробництва продукції зменшилися на 2,7%, а у ІІ півріччі – збільшилися на 1,8%. За 

підсумками 2017 р. випуск продукції зменшився на 0,4%, зокрема у виробництві чавуну, 

сталі та феросплавів – на 9,3%. Водночас одержано приріст продукції у виробництві труб, 

порожнистих профілів і фітингів зі сталі (27,3%), іншої продукції первинного оброблення 

сталі (3,0%), дорогоцінних та інших кольорових металів (15,9%), готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування (10,2%). 

Порівняно із 2016 р., виплавка чавуну зменшилася на 3,5 млн тонн, сталі з 

напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, – на 2,9 млн т, випуск готового 

прокату – на 1,5 млн т. Водночас на 194 тис. т збільшився випуск труб та трубок, профілів 

порожнистих зі сталі. 

Індекси промислової продукції

у 2016–2017 роках

(у % до відповідного періоду 

попереднього року, наростаючим підсумком)
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У машинобудуванні за підсумками 2017 р. індекс промислової продукції становив 

107,3% (за 2016р. – 102,0%), у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції – 108,1% (124,2%), електричного устаткування – 98,5% (100,9%), машин і 

устаткування загального призначення – 93,0% (88,9%), для добувної промисловості та 

будівництва – 129,3% (108,0%), для металургії – 103,3% (111,0%), для сільського та лісового 

господарства – 99,6% (115,0%), у виробництві інших машин і устаткування загального 

призначення – 117,0% (115,3%), залізничних локомотивів і рухомого складу – 200,8% 

(106,4%), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів  – 112,0% (99,1%). 

На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги 

виробництва продукції зменшилися на 6,6%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 8,8%, 

розподіленні електроенергії – на 2,5%. У 2017 р. порівняно, з 2016 р. виробництво 

електроенергії тепловими електростанціями скоротилося на 12,9 млрд кВт год, атомними та 

гідроелектростанціями збільшилося відповідно на 4,6 млрд кВт·год та 1,3 млрд кВт·год.  

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами наведено в 

таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Індекси промислової продукції за основними промисловими групами 

 

Грудень 

2017р. до 

листопада 

2017р. 

Грудень 

2017р. до 

грудня 

2016р. 

2017р. до 

2016р. 

Промисловість 101,0 99,5 99,9 

Товари проміжного споживання 99,3 102,1 99,6 

Інвестиційні товари 122,7 113,3 109,3 

Споживчі товари короткострокового 

використання 
89,4 97,7 103,6 

Споживчі товари тривалого використання 95,1 108,3 112,8 

Енергія 103,9 89,6 92,2 

Сільське господарство 

У 2017 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, порівняно із 2016 р., 

становив 97,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 96,1%, у господарствах 

населення – 98,8%. Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 

фактичних цінах, за розрахунками, становив 690,9 млрд грн. 

 

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва 

у 2016-2017 роках  
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Рослинництво 

У 2017 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва, порівняно із 2016 р., 

становив 96,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 94,8%, у господарствах 

населення – 98,9%. 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 р. становили 27,6 млн га 

(на 2,1% більше, ніж у 2016 р.), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 

19,3 млн га (69,8% до загальної посівної площі), господарствах населення – 8,3 млн га 

(30,2%). 

В 2017 р. отримано 61,9 млн тонн зерна, у тому числі сільськогосподарськими 

підприємствами – 47,9 млн тонн (77,4% загального валового збору зернових та зернобобових 

культур), господарствами населення – 14,0 млн тонн (22,6%). Урожайність зернових і 

зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах (45,6 ц/га) вища, ніж у 

господарствах населення, на 11,0 ц/га. 

Господарствами населення у 2017 р. вирощено 98,1% загального урожаю картоплі, 

94,4% – культур баштанних продовольчих, 85,5% – овочів, 83,7% – плодів і ягід, 41,4% – 

винограду, 22,6% – зернових та зернобобових, 13,4% – соняшнику, 4,4% – цукрових буряків 

(фабричних), 6,5% – сої, 1,5% – ріпаку. 

Тваринництво 

У 2017 р., порівняно із 2016 р., індекс продукції тваринництва склав 99,6%, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – 100,6%, господарствах населення – 98,7%. 

У господарствах усіх категорій у 2017 р., порівняно із 2016 р., загальні обсяги 

виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) збільшено 

в 9 областях, з них найсуттєвіше – у Київській (на 18%), Дніпропетровській (на 6%), 

Житомирській (на 3%), Львівській, Закарпатській (на 2%) областях. Найбільше скорочення 

обсягів виробництва м’яса відбулося в Луганській (на 37%), Запорізькій (на 10%), 

Полтавській, Харківській (на 9%), Чернігівській (на 6%) областях. 

Сільськогосподарськими підприємствами у 2017 р., порівняно із 2016 р., обсяг 

вирощування сільськогосподарських тварин збільшено на 0,2%, у т.ч. птиці – на 4,1%, проте 

зменшено обсяг вирощування великої рогатої худоби  на 1,1%, свиней – на 8,2%. 

Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх 

реалізації на забій становило 102,2% (у 2016 р. – 100,4%). Перевищення обсягів вирощування 

над обсягами реалізації сільськогосподарських тварин на забій зафіксовано в 19 областях; 

водночас у Житомирській, Луганській, Харківській та Волинській областях обсяги 

вирощування склали 83,6–98,5% до реалізації тварин на забій.  

Загальне виробництво молока, порівняно із 2016р., збільшено в Донецькій (на 7%), 

Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій, Луганській (на 1%), Запорізькій (на 0,4%), 

Сумській (на 0,3%), Миколаївській (на 0,2%), Харківській (на 0,1%) областях. Найсуттєвіше 

скорочено обсяги виробництва молока в Дніпропетровській (на 6%), Одеській (на 4%), 

Львівській (на 3%), Черкаській, Чернівецькій (на 2%) областях. 

Збільшення виробництва яєць спостерігалосяв 14 областях, з них найсуттєвіше – у 

Хмельницькій (на 27%), Черкаській (на 14%), Луганській (на 10%), Харківській, Донецькій 

(на 8%) областях. Найбільше скорочено виробництво яєць у Івано-Франківській (на 15%), 

Тернопільській (на 10%) та Миколаївській (на 7%) областях. 

Кількість великої рогатої худоби зросла у 8 областях, з них найбільше – у Запорізькій, 

Луганській (на 5%), Дніпропетровській (на 4%) та Миколаївській (на 3%) областях, корів – 

лише в Донецькій (на 5%), Дніпропетровській (на 1%) та Кіровоградській (на 0,2%) областях. 

Найсуттєвіше скорочення кількості великої рогатої худоби відбулось у Тернопільській (на 

8%), Львівській, Волинській, Київській, Івано-Франківській (на 4%), Черкаській, 

Харківській, Херсонській (на 3%) областях; корів – у Тернопільській (на 8%), Миколаївській, 
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Львівській, Київській, Черкаській (на 4%), Івано-Франківській і Полтавській (на 3%) 

областях. 

Скорочення кількості свиней відбулось у 19 регіонах, з них найсуттєвіше в Харківській 

(на 31%), Луганській (на 23%), Запорізькій (на 18%), Вінницькій, Херсонській, Одеській (на 

17%) областях; овець і кіз – у 11 регіонах і найбільше – у Житомирській (на 16%), 

Херсонській (на 7%), Черкаській (на 6%), Чернігівській, Донецькій (на 5%) областях; птиці 

свійської – у 10 регіонах, з них найсуттєвіше в Хмельницькій (на 24%), Запорізькій, 

Херсонській (на 14%), Сумській, Одеській (на 6%) областях. 

Найбільше зростання кількості свиней спостерігалось у Київській області (на 10%); 

овець і кіз – у Миколаївській (на 18%), Київській (на 11%), Запорізькій (на 8%) областях; 

птиці свійської – у Львівській (на 26%), Донецькій (на 13%), Харківській (на 9%), 

Полтавській (на 8%), Вінницькій, Рівненській, Київській (на 7%) областях. 

Будівництво 

У 2017 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 101,1 млрд грн. 

Індекс будівельної продукції у 2017 р., порівняно із 2016 р., становив 120,9%. 

 

Індекси будівельної продукції у 2016-2017 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

У 2017 р., порівняно із 2016 р., будівництво будівель зросло на 16,1%, у т.ч. житлових 

та нежитлових – на 11,7% та 20,2% відповідно, інженерних споруд – на 26,3%.  

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 73,2% від 

загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 

9,7% відповідно. 

Транспорт 

У 2017 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 343,1 млрд ткм, або 105,8% 

від обсягу 2016 р. 
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Вантажооборот підприємств транспорту у 2016-2017 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

 
 

За 2017 р. підприємствами транспорту перевезено 635,9 млн т вантажів, що становить 

101,8% від обсягів 2016 р. (табл. 1.2) 

 

Таблиця 1.2. Обсяги вантажообороту в Україні, 2017 р. 

 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

 млн.ткм у % до 2016р. млн.т у % до 2016р. 

Транспорт 343057,1 105,8 635,9 101,8 

залізничний 191914,1 102,3 339,5 98,9 

автомобільний 41178,8 108,4 175,6 104,7 

водний 4257,1 106,3 5,9 88,1 

трубопровідний 105434,4 111,7 114,8 107,6 

авіаційний 272,7 120,5 0,1 110,5 

 

У 2017 р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на 

експорт 277,3 млн т вантажів, що на 5,1% менше, ніж у 2016 р. Перевезення лісових вантажів 

знизилося на 33,2%, коксу – на 29,2%, кам’яного вугілля – на 23,8%, чорних металів – на 

17,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 15,8%, залізної та марганцевої руди – на 6,5%. 

Разом з цим перевезення цементу збільшилось на 1,0%, зерна та продуктів перемелу – на 

11,8%, брухту чорних металів – на 14,9%, нафти і нафтопродуктів – на 15,3%, будівельних 

матеріалів – на 16,5%. 

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 

44,2%. Порівняно із 2016 р., обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 21,3%. 

У 2017 р. збільшились обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, 

перекачка нафти зросла на 5,3%, газу – на 8,5%. Транзит нафти зріс на 0,8%, газу – на 13,7%. 

Разом iз цим перекачка та транзит аміаку скоротилися відповідно на 15,5% та на 15,9%.  

У 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 99,3 млрд пас.км, 

що становить 107,4% від обсягу 2016 р. 
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Пасажирооборот підприємств транспорту у 2016–2017 роках 

(у % до відповідногоперіоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

 
 

Послугами пасажирського транспорту скористалося 4647,2 млн пасажирів, або 100,3% 

від обсягу 2016 р. (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3. Обсяги пасажирооборотів в Україні у 2017 р. 

 

 
Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн пас.км у % до 2016р. млн у % до 2016 р. 

Транспорт 99277,7 107,4 4647,2 100,3 

залізничний1 28043,4 103,6 165,0 98,0 

автомобільний 35412,4 102,5 2018,7 99,7 

водний 30,3 99,8 0,6 122,9 

авіаційний 20345,7 131,0 10,6 127,5 

трамвайний 3922,6 98,2 675,6 97,4 

тролейбусний 6016,0 102,0 1057,8 101,8 

метрополітенівський 5507,3 102,9 718,9 102,9 
1З урахуванням перевезень міською електричкою. 

Зовнішня торгівля товарами 

У січні–листопаді 2017 р. експорт товарів становив 39486,1 млн дол. США, імпорт – 

44697,6 млн дол. Порівняно із січнем–листопадом 2016 р., експорт збільшився на 20,6% (на 

6753,4 млн дол.), імпорт – на 27,5% (на 9634,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 5211,5 

млн дол. (у січні–листопаді 2016 р. також негативне – 2330,2 млн дол.). 
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Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та 

вироби з них, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного 

походження, мінеральні продукти, механічні та електричні машини, готові харчові продукти, 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості й деревина і вироби з 

деревини. 

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно із січнем–листопадом 2016 р., 

збільшилась частка руд, шлаку і золи – з 5,3% до 6,4%, насіння і плодів олійних рослин – з 

4,0% до 4,6%. Натомість зменшилась частка чорних металів з 20,2% до 19,9%, зернових 

культур – з 16,5% до 15,1%, електричних машин – з 5,8% до 5,6%, механічних машин – з 

4,3% до 3,4%. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15914,4 млн дол., або 

40,3% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2016 р. – 12201,3 млн дол., або 

37,3%), та збільшився, порівняно із січнем–листопадом 2016 р., на 3713,1 млн дол., або на 

30,4%. 

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового 

комплексу та харчової промисловості – 31,8% від загального обсягу експорту, недорогоцінні 

метали та вироби з них – 21,4%, механічні та електричні машини – 14,1%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до 

Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.  

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, 

Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту. 

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 92,2%, 

Нідерландів  на 76,3%, Молдови, Республіки – на 47,4%, Словаччини – на 38,9%, Іспанії  

на 29,4%, Індії – на 27,7%, Італії – на 27,2%, Чехії – на 25,8%, Білорусі – на 25,5%, Угорщини 

– на 24,4%, Польщі – на 24,0%, Німеччини – на 23,7%, Ізраїлю – на 20,0%, Туреччини – на 

19,5%, Румунії – на 18,1%, Китаю – на 17,5%, Російської Федерації – на 11,6%, зменшився до 

Єгипту на 17,0%, Саудівської Аравії – на 6,3% та Ісламської Республіки Іран – на 4,8%. 

Основу товарної структури українського імпорту складали мінеральні продукти, 

механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні 
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матеріали, пластмаси та вироби з них, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові 

продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби й продукти рослинного походження. 

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і 

продуктів її перегонки з 19,5% до 23,7%, засобів наземного транспорту, крім залізничного, – 

з 7,2% до 8,1%. Зменшилась частка механічних машин з 12,0% до 10,5%, пластмаси, 

полімерних матеріалів – з 5,7% до 5,0%, фармацевтичної продукції – з 4,1% до 3,5%.  

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 18831,6 млн дол., або 42,1% від 

загального обсягу (у січні–листопаді 2016 р.  відповідно 15334,1 млн дол. та 43,7%), та 

збільшився проти відповідного періоду 2016 р. на 3497,5 млн дол., або на 22,8%. 

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні 

машини – 21,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості  17,1%, 

мінеральні продукти – 15,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 

– 10,8%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 9,6%. 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, 

Польщі, Італії та Франції. 

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської 

Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії. 

Порівняно із 11 місяцями 2016 р., імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 1,9 раза, 

США – на 49,2%, Угорщини – на 42,6%, Російської Федерації – на 38,2%, Польщі – на 30,0%, 

Німеччини – на 27,9%, Китаю  на 20,6%, Італії – на 17,8%, Білорусі – на 17,3% та 

Туреччини  на 14,8%. 

Внутрішня торгівля 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у 2017 р. 

становив 1931,8 млрд грн. Порівняно з 2016 р., його фізичний обсяг збільшився на 2,8%.  

Оборот роздрібної торгівлі у 2017 р. становив 816,6 млрд грн, що у порівнянних 

цінах на 8,8% більше від обсягу 2016 р. У грудні 2017 р., порівняно з листопадом, оборот зріс 

на 22,2%, а з груднем 2016 р. – на 16,1%. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у     

2017 р. становив 587,8 млрд грн, що в порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу 2016 р. У 

грудні 2017 р. роздрібний товарооборот становив 66,0 млрд грн і в порівнянних цінах, проти 

листопада, зріс на 22,3%, проти грудня 2016 р. – на 15,7%. 

Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу скрапленого для 

автомобілів через мережу автозаправних станцій, що налічує 6433 одиниці, у грудні 2017 р. 

становив 7929,0 млн грн, із них бензину моторного – 3946,8 млн грн (49,8%), дизельного 

палива –2580,3 млн грн (32,5%), пропану та бутану – 1308,2 млн грн (16,5%), метану – 93,7 млн 

грн (1,2%). 

Бензину моторного було реалізовано 106,2 тис.т, що на 13,0% менше, ніж у грудні 2016 

р., дизельного палива – 83,8 тис. т (на 7,4% менше), пропану та бутану – 58,0 тис. т (на 18,4% 

більше), метану – 3,9 тис. т (на 23,9% менше). 

Крім того, оптовий продаж суб’єктам господарювання через мережу АЗС за 

безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) для здійснення ними господарської 

діяльності в грудні 2017 р. становив1540,4 млн грн, із них бензину моторного – 476,8 млн грн 

(13,5 тис.т), дизельного палива – 871,8 млн грн (30,3 тис. т), пропану та бутану –125,6 млн 

грн (5,6 тис.т), метану – 66,2 млн грн (2,8 тис.т). 

Ціни і тарифи 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя) 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у грудні 2017 р., порівняно з попереднім місяцем, становив 

101,0%, за 2017 р. у цілому – 113,7%. 
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Індекси споживчих цін у грудні 2017 року 

(у % до грудня попереднього року) 
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На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 

зросли на 1,5%. Найбільше (на 7,1% та 6,8%) подорожчали овочі та яйця. На 4,0–1,6% 

підвищилися ціни на молоко та молокопродукти, масло, сало, фрукти, хліб, яловичину, 

макаронні вироби. Водночас на 5,4-0,5% подешевшали гречані крупи, цукор, м’ясо птиці, 

риба та продукти з риби.  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%.  

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 

0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості утримання та ремонту 

житла на 1,1%, тарифів на опалення на 0,9%. Разом з тим відбулося зниження тарифів на 

водопостачання та каналізацію на 1,2%, гарячу воду – на 0,1%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% в основному спричинено 

подорожчанням палива та мастил на 2,5%, а також проїзду в автодорожньому транспорті на 

1,5%.  

За 2017 р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 17,7%. 

Найбільше (в 1,6 раза) зросли ціни на сало. На 34,5–15,8% стали дорожчими фрукти, м’ясо та 

м’ясопродукти, овочі,молокота молочні продукти, яйця, масло, хліб, рис. Водночас на 28,8% 

подешевшали гречані крупи, на 7,4% – цукор.  

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 20,7%, у т.ч. тютюнові вироби – 

на 36,3%, алкогольні напої – на 11,7%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,6%, 

що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 

47,5%, електроенергію –на 28,1%, водопостачання –на 20,2%, каналізацію –на 15,1%. 

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,5% відбулося за рахунок подорожчання 

амбулаторних послуг на 14,9% та послуг лікареньна 12,7%. 

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 16,7% головним чином через подорожчання 

транспортних послуг на 22,7% і палива та мастил на 20,0%. 

Індекс цін виробників промислової продукціїу грудні 2017р. порівняно з попереднім 

місяцем становив 101,7%, за 2017р. у цілому – 116,5%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у грудні ціни зросли на 2,9%, зокрема, 

у добуванні сирої нафти – на 8,4%, залізних руд – на 5,1%, каменю, піску та глини – на 1,6%, 

природного газу – на 0,5%.  
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Ціни на продукцію переробної промисловості підвищилися на 1,2%, у т.ч. у 

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,3%, автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів – на 3,0%, коксу та продуктів нафтоперероблення – на 2,6%, машин 

і устаткування, не віднесених до інших угруповань – на 1,1%, основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зростання цін 

становило 1,0%. При цьому у переробленні та консервуванні фруктів і овочів продукція 

подорожчала на 2,5%, виробництві молочних продуктів – на 1,6%, м’яса та м’ясних 

продуктів – на 1,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,3%, напоїв, олії та 

тваринних жирів – на 0,8%. У той же час у виробництві цукру продукція подешевшала на 

7,5%. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни підвищилися 

на 2,6%, причому електроенергія подорожчала на 2,8%, теплоенергія  подешевшала на 0,1%. 

За 2017 р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 30,4%, 

переробній промисловості – на 18,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 4,0%. 

Індекс цін на будівельно-монтажні роботиу листопаді 2017 р., порівняно з попереднім 

місяцем, становив 101,6%, з початку року – 114,1%. 

Найбільше підвищення цін у листопаді спостерігалося в будівництві інженерних споруд 

(на 1,7%), зокрема, у будівництві транспортних споруд – на 1,8%, комплексних промислових 

споруд, трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі – на 1,7%, інших інженерних 

споруд – на 1,5%. 

У будівництві будівель ціни зросли на 1,5%, у т.ч. у будівництві нежитлових – на 1,7%, 

житлових – на 1,3%.  

За січень–листопад 2017 р. у будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 14,5%, 

інженерних споруд – на 13,2%. 

Індекс тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у ІV 

кварталі 2017 р., порівняно з попереднім кварталом, становив 103,8%, за 2017 р. у цілому – 

115,8%.  

Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у ІV кварталі 2017 р., 

порівняно з попереднім кварталом, як і за 2017 р. у цілому, становив 115,0%. 

Доходи населення, соціальні стандарти та гарантії 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя) 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 

установ та організацій (далі – підприємства) за 2017 р. становила 7104 грн і зросла, 

порівняно з 2016 р., на 37,1%.  

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2017 р. становила 

8777 грн, що у 2,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за 

одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 61,50 грн (у листопаді 2017 р. – 48,75 

грн). 

Порівняно із листопадом 2017р., розмір заробітної плати у грудні збільшився на 17,4%, 

(у листопаді, порівняно із жовтнем, було зафіксовано зростання показника на 1,4%), а за 

останні 12 місяців (відносно грудня 2016 р.) – на 35,5%. 
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Динаміка середньої заробітної плати у 2016–2017 роках 

 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у грудні 2017 р., 

порівняно з листопадом, становив 116,2%, а в листопаді, порівняно із жовтнем, – 100,5%. 

Відносно грудня 2016 р., реальна заробітна плата збільшилась на 18,9%. 

 

Індекси заробітної плати та споживчих цін у 2016–2017 роках 

(грудень у % до грудня попереднього року) 

 
 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у листопаді 2017 р. 

збільшилась на 5,1%, а в грудні 2017 р. зменшилась на 8,3%. Незважаючи на це, сума боргу 

на початок 2018 р. перевищувала  показник, на 1 січня 2017 р., на 32,2% і становила 

2368,4 млн грн. 
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Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у 2017 році  

(на 1 число відповідного місяця) 
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Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017 р. становила 354,4 тис. 

осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 80,2%.  

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець грудня 2017 р. становив 

1,4% населення працездатного віку. 

У січні–грудні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг 8809,3 тис. домогосподарств (у січні–листопаді 2017 р. – 

8504,7), із них у міських поселеннях  6026,5 тис. (5824,8), у сільській місцевості  2782,8 

тис. домогосподарств (2679,9). 

 

 

 

У грудні 2017р. 6920,7 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у листопаді 2017р. – 6631,7), з них 37,5% 

складалися з однієї особи (37,9%), 28,2%  із двох (28,3%), решта  із трьох і більше осіб в 

обох періодах. 
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Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2017р. становила 3980,1 млн грн (у 

січні–листопаді 2017 р. – 3677,4 млн грн), з неї у міських поселеннях – 2811,1 млн грн 

(2612,8 млн грн), у сільській місцевості –1169,0 млн грн (1064,6 млн грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017 р. 

становив 993,4 грн (у листопаді 2017р. – 540,3 грн). 

Крім того, у січні–грудні 2017 р. 811,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії 

готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива (у січні–листопаді 2017р. – 773,2), з них у міських поселеннях  

158,6 тис. домогосподарств (152,5), у сільській місцевості  652,9 тис. домогосподарств 

(620,7). 

 

 

 

За січень–грудень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, становила 2264,5 млн грн (у січні–листопаді 2017 р. – 

2167,0 млн грн), з неї у міських поселеннях  462,2 млн грн (446,0 млн грн), у сільській 

місцевості  1802,3 млн грн (1721,0 млн грн). 

Середній розмір призначеної у грудні 2017 р. субсидії цього виду на одне 

домогосподарство становив 2545,7 грн (у листопаді – 2673,1 грн).  

У січні–грудні 2017 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, становила 2247,3 млн грн (у січні–листопаді 2017р. – 

1879,2 млн грн).  

У грудні 2017 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,9 млрд 

грн (у листопаді 2017р. – 6,5 млрд грн), що становило 82,3% нарахованих за цей період сум 

(70,6%). За електроенергію населенням країни у грудні та листопаді 2017 р. сплачено по 2,6 

млрд грн (99,1% та 97,8% нарахованих за ці періоди сум відповідно). 

На кінець грудня 2017 р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання 

становила 12,4 млрд грн (на кінець листопада –12,2 млрд грн), за централізоване опалення та 

гаряче водопостачання –11,1 млрд грн (9,6 млрд грн), за утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – по 3,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та 
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водовідведення – 1,8 млрд грн (1,9 млрд грн), за вивезення побутових відходів – по 0,4 млрд 

грн, за електроенергію –3,6 млрд грн (3,5 млрд грн). 

Зайнятість населення 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя) 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 

роківстановила 17,9 млн осіб, з яких 16,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта 

(1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, 

так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у 

віці 15–70 років – 56,3%, а в працездатному віці – 64,7%. Рівень безробіття (за методологією 

МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,4%, а 

працездатного віку – 9,7%. 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець грудня 2017 р. становила 354,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 

80,2%.  

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.  

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами наведена в 

таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4. Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами 

(тис. осіб) 

 Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець грудня 2017р. 

тис. осіб 

у % до 

загальної кількості 

безробітних 

грудня 

2016р. 

Безробітні – усього 354,4 100,0 90,7 

з них    

жінки 189,5 53,5 96,4 

молодь у віці до 35 років 121,8 34,4 85,6 

особи, які проживають   

у сільській місцевості 
165,0 46,6 91,3 

особи, які мають додаткові 

гарантії в сприянні 

працевлаштуванню 

128,0 36,1 89,0 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець грудня 2017 р. становив 

1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,1%, у міських поселеннях – 

1,0%. 

Демографічна ситуація 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя) 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2017 р. становила 

42403,0 тис. осіб.  

Упродовж січня–листопада 2017 р. чисельність населення зменшилася на 181,5 тис. 

осіб.  

Порівняно із січнем–листопадом 2016 р., обсяг природного скорочення збільшився на 

25,1 тис. осіб. 



33 

Природний рух населення в січні–листопаді 2017р. характеризувався суттєвим 

перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 64 

живонароджені. 

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5. Природний рух населення (тис. осіб) 

 Січень–листопад 

2017р. 2016р. 

Кількість живонароджених 336,5 365,5 

Кількість померлих 525,9 529,8 

у т.ч. дітей у віці до 1 року, осіб 2548 2740 

Природний приріст, скорочення (–) населення –189,4 –164,3 
1Без урахування Зони проведення Антитерористичної Операції. 

 

Серед причин смерті населення України в січні–листопаді 2017 р., як і в січні–

листопаді 2016 р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, 

третє – зовнішні причини смерті. 

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населенняздійснено на основі наявних 

адміністративнихданих щодо державної реєстрації народження ісмерті та зміни 

реєстрації постійного місцяпроживання. 

2.Дані щодо природного руху населення безурахування частини зони проведення анти 

терористичної операції. Інформація сформована наоснові наявних адміністративних даних 

щододержавної реєстрації народження і смерті. 
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2 АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

 

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

За даними Державної служби статистики, в 2017 р. обсяг викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел становив 2584,9 тис. тонн, що на 

16% менше, у порівнянні з попереднім роком. Як видно з табл. 2.1, спостерігається позитивна 

тенденція до зниження обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, 

у 2017 році викинуто 124,2 млн тонн діоксиду вуглецю, що на 17,5% нижче за аналогічний 

показник 2016 року. 

 

Таблиця 2.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря України 

від стаціонарних та пересувних джерел за 1990 – 2017 роки (за даними Держстату) 

  

Обсяги викидів забруднюючих речовин Крім того, викиди діоксиду вуглецю 

усього, 

тис. 

тонн 

у тому числі усього, 

млн 

тонн 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

1990 15549,4 9439,1 6110,3 ... ... ... 

1991 14315,4 8774,6 5540,8 ... ... ... 

1992 12269,7 8632,9 3636,8 ... ... ... 

1993 10015,0 7308,3 2706,7 ... ... ... 

1994 8347,4 6201,4 2146,0 ... ... ... 

1995 7483,5 5687,0 1796,5 ... ... ... 

1996 6342,3 4763,8 1578,5 ... ... ... 

1997 5966,2 4533,2 1433,0 ... ... ... 

1998 6040,8 4156,3 1884,5 ... ... ... 

1999 5853,4 4106,4 1747,0 ... ... ... 

2000 5908,6 3959,4 1949,2 ... ... ... 

2001 6049,5 4054,8 1994,7 ... ... ... 

2002 6101,9 4075,0 2026,9 ... ... ... 

2003 6191,3 4087,8 2103,5 ... ... ... 

2004 6325,9 4151,9 2174,0 126,9 126,9 ... 

2005 6615,6 4464,1 2151,5 152,0 152,0 ... 

2006 7027,6 4822,2 2205,4 178,8 178,8 ... 

2007 7380,0 4813,3 2566,7 218,1 184,0 34,1 

2008 7210,3 4524,9 2685,4 209,4 174,2 35,2 

2009 6442,9 3928,1 2514,8 185,2 152,8 32,4 

2010 6678,0 4131,6 2546,4 198,2 165,0 33,2 

2011 6877,3 4374,6 2502,7 236,0 202,2 33,8 

2012 6821,1 4335,3 2485,8 232,0 198,2 33,8 

2013 6719,8 4295,1 2424,7 230,7 197,6 33,1 

2014 5346,2 3350,0 1996,2 194,7 166,9 27,8 

2015 4521,3 2857,4 1663,9 162,0 138,9 23,1 

2016 3078,1 3078,1 … 150,6 150,6 … 

2017 2584,9 2584,9 … 124,2 124,2 … 



35 

Негативний вплив спричиняють викиди парникових газів у навколишнє середовище, що 

призводить до кліматичних змін. Викиди метану становили 498,976 тис. тонн, це на 7,0% 

більше за 2016 р. Порівняно з 2016 роком, викиди оксиду та діоксиду азоту знизилися на 7,3% 

та 10,3% відповідно (табл. 2.2). Незважаючи на позитивні тенденції до зниження сумарних 

обсягів викинутих забруднюючих речовин, обсяг надходження у атмосферне повітря  деяких 

у 2017 р. зріс (органічні аміни – на 26,5%, поліароматичні вуглеводні – на 10,6%, хлор та його 

сполуки – на 12,2%, фреони – на 7,2%). Обсяги викидів окремих забруднюючих речовин і 

парникових газів у атмосферу у 2017 р. від стаціонарних джерел забруднення наведено у    

табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2. Викиди окремих забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу в 

2017 р. від стаціонарних джерел забруднення 

 

 

Кількість 

підприємств 

Обсяги викидів 

тис. тонн 
у % до 

2016р. 

у % до 

підсумку 

Всього забруднюючих речовин та 

парникових газів 
11295 2584,9 84,0 100,0 

у тому числі     

метали та їх сполуки 3750 8,2 80,2 0,3 

з них:     

залізо та його сполуки 3273 6,7 84,3 0,3 

свинець та його сполуки 341 0,1 92,3 0,0 

хром та його сполуки 614 0,1 78,0 0,0 

цинк та його сполуки 424 0,2 68,4 0,0 

оксид алюмінію 149 0,4 46,8 0,0 

речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 

7518 319,5 80,7 12,4 

сполуки азоту 10284 245,2 90,9 9,5 

з них:     

оксид азоту 3886 8,9 92,7 0,3 

діоксид азоту 8779 215,5 89,7 8,3 

аміак 1614 17,4 92,4 0,7 

діоксид та інші сполуки сірки 5052 730,3 67,6 28,3 

з них:     

діоксид сірки 4088 726,2 67,5 28,1 

оксид вуглецю 9857 728,4 90,7 28,2 

озон 58 0,0 94,2 0,0 

фосфористий водень 7 0,0 84,7 0,0 

органічні аміни 421 0,6 126,5 0,0 

неметанові леткі органічні сполуки 
6339 53,1 101,6 2,0 

метан 6160 499,0 107,0 19,3 

стійкі органічні забруднювачі 

(СОЗ) 
98 0,1 104,5 0,0 

з них:     

поліароматичні вуглеводні 58 0,1 110,6 0,0 

бром та його сполуки 3 0,0 56,5 0,0 

хлор та його сполуки 669 0,3 112,2 0,0 

фтор та його сполуки 681 0,1 94,7 0,0 
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ціаніди 60 0,1 69,4 0,0 

фреони 252 0,0 107,2 0,0 

Крім того, діоксид вуглецю 7590 124217,9 82,5 –– 
(За даними Держстату) 

  Одним з найбільших джерел забруднення атмосфери є  транспорт. Транспортні засоби, 

що використовують як пальне різні види нафтопродуктів, викидають в атмосферу 95% 

свинцю, 47% оксиду карбону та 31% вуглеводнів. У 24 великих містах України, зокрема, в 

Києві, Харкові, Севастополі, Одесі викиди автотранспорту є основним чинником  забруднення 

атмосферного повітря. 

 У розрізі окремих галузей промисловості, найбільше забруднюють атмосферне повітря 

викиди  енергетичної (32%), металургійної (27%) та  вугільної промисловості (23%). Обсяги 

викидів підприємств цих галузей становлять понад 80% усіх викидів по країні. 

Основними забруднюючими речовинами атмосферного повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел є оксид вуглецю – 728,4 тис. тонн (28,2%), діоксид сірки – 726,2 тис. тонн 

(28,1%), метан – 499,0 тис. тонн (19,3%), речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 

319,5 тис. тонн (12,4%) та сполуки азоту – 245,2 тис. тонн (9,5%). 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин спостерігались у Донецькій (784,8 тис. 

тонн), Дніпропетровській (657,3 тис. тонн) Івано-Франківській (198,3 тис. тонн), Запорізькій 

(180,9 тис. тонн), Вінницькій (155,8 тис. тонн) та у Львівській (109,1 тис. тонн) областях. 

Порівняно з попереднім роком, збільшення викидів в атмосферу відмічалося у 12 регіонах 

країни, а саме:  Чернівецькій (на 8,5%), Житомирській (на 11,5%), Кіровоградській (на 3,3%), 

Закарпатській (на 8,3%), Одеській (на 12,2%), Волинській (на 9,9%), Вінницькій (на 30%), 

Тернопільській (на 16,8%), Львівській області (на 5,8%), Запорізький (на 8,3%), Миколаївській 

(2,1), Сумській (на 2,6%) та м. Києві (на – 32,5%). Обсяг викидів забруднюючих речовин у 

атмосферу за регіонами у 2017 р. показано у табл. 2.3. та проілюстровано на рис. 2.1. 

На кожного жителя України в 2017 р. припадало 60,8 кг викидів забруднюючих речовин. 

У територіальному розрізі на кожен квадратний кілометр території країни припадало 4,5 

тонн забруднюючих атмосферне повітря речовин. Однак, у деяких регіонах ці показники 

значно перевищили середній рівень по країні. Так, у Донецькій області обсяги викидів у 

розрахунку на один квадратний кілометр були більшими у 5 разів, а на 1 особу в 3,1 рази, у 

Дніпропетровській – відповідно у 4,6 та 3,3 рази, Івано-Франківській – 3,2 та 2,4, у Вінницькій 

– 1,3 та 1,6, у Запорізькій – 1,5 та 1,7 разів більше. Підприємствами м. Києва у розрахунку на 

1 км2 території викинуто 54417,6 кг забруднюючих речовин, що перевищило середній 

показник по країні у 12,1 рази. 

 

Таблиця 2.3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферу за регіонами у 2017 р. 

 

Області 

 

 

Кількість 

підприємств 

Обсяги викидів Щільність 

викидів у 

розрахунку 

на 1 км2, кг 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на 1 особу, 

кг 

тис. тонн 
у % до 

2016 р. 

у % до 

підсумку 

Україна 11295 2584,9 84,0 100,0 4483,0 60,8 

Вінницька  447 155,8 130,0 6,0 5880,9 98,4 

Волинська  254 5,1 109,9 0,2 255,4 4,9 

Дніпропетровська  706 657,3 78,9 25,4 20590,9 203,5 

Донецька  503 784,8 80,0 30,4 29598,0 185,9 

Житомирська  540 10,3 111,5 0,4 346,5 8,4 

Закарпатська  207 3,2 65,8 0,1 251,2 2,5 

Запорізька  612 180,9 108,3 7,0 6655,7 104,5 
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Івано-

Франківська  
363 198,3 100,8 7,7 14240,3 143,8 

Київська  512 48,2 49,1 1,9 1713,6 27,6 

Кіровоградська  272 12,2 103,3 0,5 496,3 12,7 

Луганська   299 75,1 48,3 2,9 2815,5 34,4 

Львівська  566 109,1 105,8 4,2 4997,8 43,1 

Миколаївська  426 14,2 102,1 0,5 576,7 12,4 

Одеська  589 29,6 112,2 1,1 888,5 12,4 

Полтавська  641 55,9 99,4 2,2 1944,0 39,4 

Рівненська  228 9,6 105,0 0,4 476,8 8,2 

Сумська  345 20,3 102,6 0,8 853,3 18,5 

Тернопільська  454 10,6 116,8 0,4 763,2 10,0 

Харківська  715 45,0 44,9 1,7 1430,8 16,7 

Херсонська  475 9,6 99,0 0,4 336,5 9,1 

Хмельницька  438 21,1 96,9 0,8 1021,5 16,5 

Черкаська  614 48,3 92,4 1,9 2310,1 39,4 

Чернівецька  181 3,3 108,5 0,1 406,2 3,6 

Чернігівська  508 31,6 85,1 1,2 989,7 30,8 

м.Київ 400 45,5 132,5 1,8 54417,6 15,5 

 
(За даними Держстату) 

 
 

(За даними Держстату) 

Рис. 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення за регіонами за 2017 р. (тис. тонн) 
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2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 

містах 

За даними Держстату, серед населених пунктів найбільшого антропогенного 

навантаження (понад 100 тис. т забруднюючих речовин) зазнали 5 міст та 5 областей України, 

наведених у таблицях 2.3, 2.4. У порівнянні з 2016 роком, у Дніпропетровській, Донецькій 

областях, Кривому розі та Бурштині обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря 

скоротилися (табл. 2.4). Динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 

містах України наведено у Додатку табл. 2.5. Як видно із зазначеної таблиці, у більшості 

населених пунктів України спостерігається тенденція до зниження обсягів викинутих в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин. Виняток становлять такі міста України як 

Ладижин (на 43,3 % більше, ніж у попередньому році), Курахове (на 22,4%), Покровськ (на 

33,3%), Маріуполь (на 12%), Енергодар (на 15%) та деякі інші. 

 

Таблиця 2.4. Динаміка викидів забруднюючих речовин у містах та областях 

найбільшого забруднення атмосферного повітря (тис. тонн) 

 

Місто 2016 2017 

Вінницька область 119,8 155,8 

Дніпропетровська область 833,0 657,3 

Кривий Ріг 342,9 323,9 

Донецька область 981,4 784,8 

Курахове 126,4 154,7 

Маріуполь 257,3 288,2 

Запорізька область 167,0 180,9 

Енергодар 91,4 105,3 

Івано-Франківська область 196,7 198,3 

Бурштин 168,5 160,1 

                           (За даними Держстату) . 

 

Основними хімічними речовинами, які надійшли в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення є діоксид та інші сполуки сірки – 726,2 тис. тонн (26,7% від 

загального обсягу забруднюючих речовин), оксид вуглецю – 728,4 тис. тонн (26,8%), метан – 

499 тис. тонн (18,4%), речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 319,5 тис. тонн 

(11,8%) та сполуки азоту – 215,5 тис. тонн  (7,9%). На всі інші забруднюючі речовини припадає 

12 % від загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по країні. 

(рис. 2.2).  
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(За даними Держстату) 

Рис. 2.2. Обсяги викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 
Основними токсичними інгредієнтами, якими забруднювалось повітря під час 

експлуатації пересувних джерел забруднення є оксид вуглецю, діоксид азоту, неметанові леткі 

органічні сполуки, сажа, діоксид сірки.  

Аналіз за вищевказаними показниками динаміки викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря показує позитивну динаміку зменшення техногенного навантаження на 

довкілля у зв’язку із зниженням обсягів викидів. Динаміку викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря ілюструє рис. 2.3. 

 

 
(За даними Держстату) 

Рис. 2.3. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря за останні 5 років. 
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У 2017 році більше половини від сумарного обсягу забруднюючих речовин, які 

викидаються стаціонарними джерелами забруднення припадає на діоксид сірки та оксид 

вуглецю. Найбільше оксиду вуглецю викинуто стаціонарними джерелами забруднення у 

Дніпропетровській області 324 тис. тонн (44,5% від сумарного обсягу по Україні) та у 

Донецькій області – 255,5 тис. тонн (35,1% від сумарного обсягу). Загалом по Україні 

спостерігається тенденція до зменшення викидів оксиду вуглецю у більшості регіонів. 

Динаміку викидів оксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 

за регіонами наведено у табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5. Динаміка викидів оксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення за регіонами (тис. тонн) 

 

(За даними Держстату) 

 

У 2017 р. констатовано зниження сумарного обсягу викидів діоксиду сірки на 32,5%. 

Найбільше зазначеного полютанту викинуто у Донецькій та Івано-Франківській областях 

(233,7 та 129,6 тис. тонн відповідно), що становить половину від сумарного обсягу по Україні 

(для Донецької області – 32,1%, для Івано-Франківської – 17,8%). У більшості регіонів України 

фіксується тенденція до зменшення викидів діоксиду сірки. Динаміку викидів діоксиду сірки 

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за регіонами наведено у табл. 2.6. 

 

 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Україна 1063,8 828,4 764,1 802,8 728,4 

Автономна Республіка Крим 8,2 … … … … 

Вінницька 4 5,8 5,6 4,8 6,2 

Волинська 1,4 1,1 1,2 1,4 1,7 

Дніпропетровська 392,8 340,4 341,9 354,5 324 

Донецька 382,5 284,6 249,6 268,7 255,5 

Житомирська 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 

Закарпатська 1,1 0,8 0,8 1,1 0,9 

Запорізька 82,2 65,8 63,3 52,3 52,4 

Івано-Франківська 2,9 3,2 3,1 2,9 3,2 

Київська 3,1 3,4 4,5 3,2 5,2 

Кіровоградська 5,1 2,4 2,6 2,2 2,4 

Луганська 121,6 67,1 35,8 53,8 16,3 

Львівська 5,5 5,8 8 6,7 5,4 

Миколаївська 1,6 1,4 1,7 1,7 1,9 

Одеська 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8 

Полтавська 12,8 12,6 12 11,3 10,9 

Рівненська 3,5 1,9 1,9 1,7 1,6 

Сумська 6,7 4 4,3 5,1 5 

Тернопільська 2,2 2,1 2 2,4 2,9 

Харківська 6,6 5,5 5,3 8 9,1 

Херсонська 0,4 0,5 1 0,8 0,9 

Хмельницька 3,3 6,2 5,3 5,6 6 

Черкаська 3,9 2,2 2,4 2,6 2,9 

Чернівецька 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 

Чернігівська 2,6 2,6 2,5 2,6 3 

м. Київ 2,8 2,1 2,1 2,2 2,5 
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Таблиця 2.6. Динаміка викидів діоксиду сірки в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення за регіонами (тис. тонн) 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Україна 1206,3 1133,3 830,3 1076,4 726,2 

Автономна Республіка Крим 11,4 … … … … 

Вінницька 64 72,2 64,9 51,1 71,9 

Волинська 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 

Дніпропетровська 231,9 189,1 97,6 181,8 66,8 

Донецька 373,4 354,8 257,7 393 233,7 

Житомирська 0,6 0,7 1 0,9 1 

Закарпатська 0 0 0,1 0 0,2 

Запорізька 72,4 82,4 74,5 71,4 79 

Івано-Франківська 121,8 164,9 160,1 137,7 129,6 

Київська 50,2 44,5 35,7 44 14,3 

Кіровоградська 1,3 1,8 2,2 0,8 0,9 

Луганська 131,1 63,1 43,9 62 33,3 

Львівська 31,6 31,8 32,5 36,7 39,8 

Миколаївська 1,1 0,5 0,6 0,6 0,7 

Одеська 1,5 1,1 1,8 1,2 1,9 

Полтавська 2,4 3,5 5,4 9,6 7,4 

Рівненська 1 0,9 0,8 0,8 0,6 

Сумська 3,6 3,8 2,9 3,1 3,1 

Тернопільська 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Харківська 70,5 74,9 16,4 47 11,3 

Херсонська 0,2 0,1 0,7 0,5 0,7 

Хмельницька 0,7 1 2,3 4,1 2,5 

Черкаська 14,3 19,6 13,3 6,7 5 

Чернівецька 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 

Чернігівська 11,9 11,9 8,2 10 6,4 

м. Київ 7,6 9,9 6,5 12,3 15 

(За даними Держстату) 

 

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря за видами економічної діяльності 

 

Впродовж 2017 р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювали 

11295 промислових підприємств. У результаті їхньої діяльності в атмосферне повітря  

надійшло 2584,9 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 16 відсотків менше, ніж у 2016 р.  
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(За даними Держстату) 

Рис. 2.4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у розрізі видів економічної  діяльності у 2017 році 

 

         Основними забруднювачами атмосферного повітря залишаються підприємства добувної 

і переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 

викиди забруднюючих речовин яких складають більше 90 відсотків від загального обсягу 

викидів в атмосферне повітря в Україні. Така структура викидів зумовлена сировинною 

орієнтацією національної економіки. Структуру викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрізі видів економічної діяльності у 2017 

році проілюстровано на рис. 2.4. 

          У розрізі галузей економіки найбільша частка викидів забруднюючих речовин – 39,1% 

(без урахування діоксиду вуглецю) - припадає на виробництво і розподіл електроенергії, газу, 

води.  Наступними за обсягами забруднення є: переробна промисловість (на неї припадає 

33,8% викидів),  металургія (27,9% від загальних обсягів в державі). На добувну промисловість 

припадає 18,5% від загальних викидів в атмосферу. Викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря по Україні за видами економічної діяльності у 2017 р. наведено у табл. 

2.7. 

Таблиця 2.7.Викиди забруднюючих речовин у атмосферу по Україні за видами 

економічної діяльності у 2017 р.  

 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин 

тис. тонн у % до підсумку 

Усього 2584,9 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство 80,3 3,1 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів  479,3 18,5 

      у тому числі - - 

Добування кам'яного та бурого вугілля  354,2 13,7 

Добування металевих руд  78,9 3,1 

Добування інших корисних копалин  - - 

і розроблення кар'єрів  8,0 0,3 

Переробна промисловість 874,3 33,8 

     у тому числі - - 

80,3

479,3

874,3

1011

15,8 60,4
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кар’єрів
переробна 
промисловість

постачання електро-
енергії, газу, пари та 
кондиційованого 
повітря
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     Виробництво харчових продуктів 36,8 1,4 

     Виробництво коксу та продуктів    
     нафтоперероблення  33,2 1,3 

     Виробництво хімічних речовин і    
     хімічної продукції   15,0 0,6 

    Виробництво іншої неметалевої    
    мінеральної продукції  35,0 1,4 

    Металургійне виробництво  720,9 27,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 1011,0 39,1 

Водопостачання; каналізація; поводження з 

відходами 15,8 0,6 

Будівництво 1,7 0,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 21,3 0,8 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність  60,3 2,4 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 0,1 0,0 

Інформація та телекомунікації; фінансова та 

страхова діяльність; операції з нерухомим 

майном; діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 3,4 0,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність; 

освіта 12,7 0,5 

Державне управління і оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 18,3 0,7 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги; мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок; надання інших видів послуг 6,4 0,3 

 (За даними Держстату) 

 

2.2 Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

 

На метеостанціях Рава-Руська (Львівської обл.) та Світязь (Волинської обл.) 

проводились спостереження за транскордонним перенесенням діоксиду сірки та діоксиду 

азоту в повітрі. На обох станціях перевищень ГДК с.д. за середньорічними концентраціями з 

діоксиду сірки та діоксиду азоту не спостерігалось. Середньорічні концентрації знаходились 

у межах від 0,01-0,04 ГДК с.д. та 0,25-0,5 ГДК с.д. відповідно. За разовими концентраціями з 

діоксиду азоту на метеостанції Світязь було зафіксовано один випадок перевищення ГДКс.д. 

(0,3% від загальної кількості спостережень), на метеостанції Рава-Руська – 14 випадків 

перевищення ГДКс.д. (3,8%). У порівнянні з попереднім роком на метеостанції Світязь 

середньорічні концентрації з діоксиду азоту дещо знизились, з діоксиду сірки – не змінились; 

на метеостанції Рава-Руська середньорічні концентрації з діоксиду азоту дещо зросли, з 

діоксиду сірки – збільшились майже у 2 рази. 

Концентрації хімічних сполук в опадах в районі метеостанцій коливались у межах, 

характерних для багаторічних спостережень. Середньорічні величини рН опадів на 

метеостанції Світязь були здебільшого слабокислі, а на метеостанції Рава-Руська – нейтральні. 



44 
 

В рамках роботи по Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 

та з метою виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенції, 

забезпечується підготовка щорічної інформації по Протоколу ЕМЕП до Керівного органу 

Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі 

відстані у Європі та інформації стосовно позитивної практики у здійсненні політики, стратегій 

і заходів, що стосуються забруднення атмосферного повітря. 

Продовжується робота щодо адаптації національного законодавства до положень 

Ґетеборзького протоколу, Протоколу по важких металах та Протоколу по стійких органічних 

забруднювачах до Конвенції. 

 

2.3 ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), оцінка стану 

забруднення  атмосферного  повітря в Україні проводилася у 39 містах на  129 стаціонарних 

постах державної системи моніторингу гідрометслужби. В атмосферному повітрі визначався 

вміст 22 забруднюючих речовин, у тому числі 8 важких металів.  

За даними ДСНС, середня за рік концентрація формальдегіду у містах України, де 

проводились спостереження, була на рівні 2,3 гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.), 

діоксиду азоту – 1,5 ГДКс.д. (табл. 2.8). Середньорічна концентрація фенолу становила 1,0 

ГДКс.д.  

Перевищення відповідних ГДКс.д.  за середньорічними концентраціями спостерігалось із 

формальдегіду у 24 містах, діоксиду азоту – у 21, завислих речовин – у 9, фенолу – у 8, оксиду 

вуглецю – у 4,  фтористого водню – у 2,  оксиду азоту, аміаку і сажі – в одному місті. 

За індексом забруднення атмосфери (далі – ІЗА), який враховує ступінь забруднення 

атмосферного повітря по п’яти пріоритетних забруднюючих домішках, дуже високий рівень 

забруднення спостерігався у Маріуполі та Дніпрі, високий – у Кам’янському, Одесі, 

Слов’янську, Миколаєві, Луцьку, Києві, Кривому Розі, Краматорську, Лисичанську, Рівному, 

Запоріжжі, Рубіжному та Ужгороді. Високий рівень забруднення атмосферного повітря 

вказаних міст був обумовлений здебільшого підвищеним вмістом специфічних шкідливих 

речовин – формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок – завислих 

речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю  (рис. 2.4).  

       Найбільше міст з високим рівнем забруднення атмосферного повітря знаходиться у 

Дніпропетровській області – 3 міста,  у Донецькій області – 3, у Луганській області – 2 міста. 

Інші міста – це шість обласних центрів та столиця України. У 2017 р. був зафіксований один 

випадок високого забруднення (далі - ВЗ) атмосферного повітря з діоксиду азоту у Вінниці 

(проти 108 випадків ВЗ діоксидом азоту у 2016 році). 

       Найбільші рівні середньорічних та максимальних концентрацій забруднюючих речовин, 

що спостерігались в атмосферному повітрі міст України, надаються у таблиці 2.9. 
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Рис.2.5.  Значення індексу забруднення атмосфери (ІЗА) в найбільш забруднених містах 

України у 2017 році 

 

      Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні (за ІЗА) становив у 2017 р. 

7,2 і оцінювався, як високий. Порівняно з попереднім роком він майже не змінився (у 2016 

році він був - 7,1). 

      На рис. 2.5 представлено зміну ІЗА по Україні з 1992 р. по 2017 р. та динаміка викидів від 

стаціонаpних джерел в атмосферу (обсяги викидів наведені за даними Держстату України*).  

            

 
 
*  - за 2014-2017 рр.  без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 

Рис.2.6. Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел та зміна індексу забруднення атмосфери (ІЗА) по Україні за 1992-2017 роки

 

Атмосферні опади. Хімічний склад атмосферних опадів визначався за даними 

спостережень на 36 метеостанціях мережі гідрометеорологічних організацій ДСНС. На 40 
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метеостанціях проводились спостереження за кислотністю опадів (рН). Основними 

компонентами в опадах залишаються з аніонів – сульфати, гідрокарбонати і нітрати, з катіонів 

– кальцій, натрій, калій. Домінуючим типом опадів на більшій частині території України 

залишився сульфатно-гідрокарбонатний.  

Аніони. Середній вміст сульфат-іону по території України складав 6,40 мг/дм3 і 

порівняно з попереднім роком він дещо зменшився (у 2016 р. становив 7,76 мг/дм3). 

Характерними для сульфат-іону лишилися стабільні максимуми на півночі – у Києві з 

концентрацією 6,83 мг/дм3,  на сході – у Волновасі (Донецька обл.) – 14,95 мг/м3, на заході – у 

Міжгір’ї  (Закарпатська обл.) – 10,05 мг/дм3 та на півдні – у Баштанці (Миколаївська обл.) – 

11,91 мг/дм3. 

Середній вміст гідрокарбонат-іону становив 4,93 мг/дм3 проти 5,92 мг/дм3 у 2016 р., 

нітрат-іону – 1,79 мг/дм3 проти 1,81 мг/дм3 у попередньому році. Середній вміст іону хлору у 

порівнянні з минулим роком не змінився і складав 0,59 мг/дм3 – (рис.2.5). 

У просторовому розподілі аніонів максимальні значення нітратів, хлоридів та 

гідрокарбонатів відмічались на сході та півдні країни. 

Катіони. Середній вміст усіх катіонів мав тенденцію до зменшення у порівнянні з 

попереднім роком. Просторовий розподіл концентрацій іонів металів мав характер, подібний 

до просторового розподілу сульфат–іону, тобто спостерігалися максимуми на сході та півдні 

країни. Середній вміст іону амонію становив 0,43 мг/дм3 проти 0,59 мг/дм3 у 2016 р.,  кальцію 

– 2,05 мг/дм3 проти 2,30, натрію – 1,30 мг/дм3 проти 1,66, калію – 1,06 мг/дм3 проти 1,17, 

магнію – 0,61 мг/дм3 проти 0,69 – у 2016 році. 
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Таблиця 2.8. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за даними спостережень гідрометеорологічних 

організацій, 2017 р. 

 

Речовина 

Клас 

небез-

пеки 

Кількість 

міст, 

охоплених 

спостере-

женнями 

Середньо-

річний 

вміст, 

мг/м3 

Середньо-

добові  

ГДК 

Макси-

мальний 

вміст, 

мг/м3 

Макси-

мально 

разові 

ГДК 

Частка міст (%), де 

середньорічний 

вміст перевищував: 

Частка міст (%), де 

максимальний 

разовий вміст  

перевищував: 

1  

ГДК 

5 

ГДК 

10 

ГДК 

1 

ГДК 

5 

ГДК 

10 

ГДК 

Завислі речовини 3 39 0,14 0,15 2,2 0,5 23 0 0 44 0  0 

Діоксид сірки 3 39 0,016 0,050 0,271 0,500 0 0  0  0 0  0  

Оксид вуглецю 4 37 1,8 3,0 21,0 5,0 11 0 0 54 0 0 

Діоксид азоту 3 39 0,06 0,04 1,14 0,20 54 0 0 51 3 0 

Оксид азоту 3 23 0,03 0,06 0,23 0,40 4 0  0  0 0 0 

Сірководень 2 11 0,002 -* 0,025 0,008 - - - 36 0 0 

Фенол 2 17 0,003 0,003 0,043 0,010 47 0  0  100 0 0 

Фтористий водень 2 11 0,004 0,005 0,055 0,020 18 0  0  55 0  0  

Хлористий водень 2 10 0,06 0,20 0,63 0,20 0 0  0  40 0 0 

Аміак 4 16 0,02 0,04 0,57 0,20 6 0 0 6 0 0 

Формальдегід 2 30 0,007 0,003 0,134 0,035 80 3 0 43 0 0 

 

*  - відповідні ГДКс.д. для сірководню не встановлено 
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Таблиця 2.9. Перелік забруднюючих речовин, вміст яких в атмосферному повітрі міст 

зумовив найбільше забруднення за середньорічними і максимальними концентраціями 

(у кратності ГДК) в 2017 р. 

 

 

Речовина 

За середньорічним вмістом За максимально разовим вмістом 

Місто Перевищення Місто Перевищення 

Завислі  Кривий Ріг 2,8 Кривий Ріг 4,4 

речовини Кам’янське 2,7 Харків 3,0 

 Дніпро 2,1 Запоріжжя 2,8 

 Одеса 1,7 Маріуполь 2,8 

 Кропивницький 1,5 Кременчук 2,4 

Оксид вуглецю Рубіжне 1,7 Слов’янськ  4,2 

 Лисичанськ 1,4 Краматорськ 3,0 

 Одеса 1,2 Харків 3,0 

 Слов’янськ  1,1 Київ 2,8 

Діоксид азоту Дніпро 3,3 Вінниця 5,7 

 Київ 3,0 Хмельницький 3,9 

 Луцьк 2,5 Горішні Плавні 2,2 

 Слов’янськ  2,5 Луцьк 2,2 

 Херсон 2,5 Слов’янськ  2,2 

 Біла Церква 2,3 Херсон 2,1 

 Запоріжжя 2,3 Черкаси 2,0 

 Бровари 2,0 Запоріжжя 1,9 

 Житомир 2,0 Кривий Ріг 1,9 

 Українка 2,0 Київ 1,8 

 Чернігів 2,0 Краматорськ 1,8 

Оксид азоту Київ 1,3 Перевищень ГДК  не зафіксовано 

Сірководень Кам’янське 0,005 мг/м3 Дніпро 3,1 

 Одеса 0,003 мг/м3 Рівне 2,3 

 Рівне 0,003 мг/м3 Маріуполь 2,1 

Фенол Кам’янське 2,3 Краматорськ 4,3 

 Запоріжжя 2,0 Слов’янськ  3,7 

 Краматорськ 1,7 Рівне 3,0 

 Луцьк 1,7 Горішні Плавні 2,9 

 Одеса 1,7 Кременчук 2,8 

Сажа Одеса 1,2 Одеса 1,3 

Фтористий Рівне 1,8 Вінниця 2,8 

водень Одеса 1,6 Краматорськ 2,1 

Хлористий Перевищень ГДК 

не зафіксовано 

Чернівці 3,2 

водень Хмельницький 2,7 

Аміак Кам’янське 1,3 Черкаси 2,9 

Формальдегід Маріуполь 6,3 Ужгород 3,8 

 Дніпро 4,3 Слов'янськ 3,5 

 Миколаїв 4,3 Луцьк 2,8 

 Кам’янське 3,3 Кривий Ріг 2,5 

 Лисичанськ 3,3 Краматорськ 2,4 

 Одеса 3,3 Маріуполь 2,2 

 Слов’янськ  3,3 Миколаїв 1,9 

 Кривий Ріг 3,0 Одеса 1,8 

 Рубіжне 3,0 Полтава 1,7 

 Сєверодонецьк 3,0 Дніпро 1,5 

 Ужгород 3,0 Рівне 1,2 
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Рис. 2.7.  Зміна середньорічних значень концентрацій основних іонів у 2008-2017 рр. 

 

Сумарний вміст основних іонів (загальна мінералізація). Загальна мінералізація 

опадів характеризувалась зоною південного та східного максимуму. Локальні максимальні 

значення загальної мінералізації рідких опадів  зареєстровані на сході у Волновасі (Донецька 

обл.) – 55,67 мг/дм3, на заході у Міжгір’ї (Закарпатська обл.) – 30,18 мг/дм3, на півночі у Києві 

–     22,18 мг/дм3, на півдні у Баштанці (Миколаївська обл.) – 39,87 мг/дм3. 

Загалом у хімічному складі опадів протягом кількох останніх років в Україні різких змін 

не спостерігалось. 

Кислотність опадів. За кислотністю у 2017 р. переважали нормальні та помірно лужні 

опади – 74,75% та 14,95% відповідно. Помірно кислі опади спостерігалися у 10,09% випадків 

(рис.2.6). 

Кислі та лужні опади у 2017 р. були для України в цілому рідкісним явищем. З 

досліджених дощів спостерігалось 0,21%  кислих дощів.  Кислі опади спостерігались в 

основному на станціях Київської області, у містах Дніпро, Одеса та Івано-Франківськ. 

 

 
Рис. 2.8.  Кислотність опадів у процентному співвідношенні загалом по Україні у 

2017 році 

Сніговий покрив. У зимовий період 2016-2017 рр. хімічний склад снігового покриву 

визначався за даними спостережень на 53 метеостанціях.  Вміст сульфатів у цей період був у 
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межах 2,28-19,95 мг/дм3, азоту    амонійного – <0,01-1,35 мг/дм3, нітратів – 0,25-5,56 мг/дм3, 

хлоридів –      <0,01-2,03 мг/дм3.  

Найвищі рівні загальної мінералізації талих вод снігового покриву у  2016-2017 рр. 

спостерігалися на сході у м. Бахмуті Донецької області –       33,45 мг/дм3, на півночі у м. 

Сновську Чернігівської області – 74,07 мг/дм3, на заході у с. Селятині Чернівецької області – 

54,41 мг/дм3 . 

Величина рН снігового покриву здебільшого була нейтральною, але на 8 станціях 

зафіксовано слабокислі опади.  

У порівнянні з попереднім зимовим періодом 2015-2016 рр., у сніговому покриві 

спостерігалось зменшення вмісту сульфатів, нітратів, хлоридів та металів. 

        За даними МОЗ, найбільш несприятливому впливу шкідливих факторів підлягає 

населення, яке мешкає в межах санітарно-захисних зон промислових підприємств, що є 

порушенням вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населення місць». 

За  даними Держпродспоживслужби, 4% проб (2219 із 54556) атмосферного повітря 

містять забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують гранично допустимі, 

найбільший відсоток проб з відхиленням від гігієнічних нормативів зафіксовано у м. Києві, 

Донецькій та Луганській областях. 

За даними МОЗ, у міських поселеннях 3,4% проб (16479 із 271202) атмосферного повітря 

містять забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують гранично допустимі (проти 

3,0% у 2016, 3,6% у 2015, 3,3% у 2014), у сільських поселеннях — 1,3% (проти 1,3% у 2016, 

1,0% у 2014 i 2015). Питома вага досліджень атмосферного повітря міських поселень, що 

перевищують ГДК наведена у табл. 2.10. 

 

Таблиця 2.10. Питома вага досліджень атмосферного повітря міських поселень, що 

перевищують ГДК (%) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

атмосферного 

повітря (сумарний 

показник 

забруднення) 

  

6,7 

  

5,6 

  

5,8 

  

5,4 

  

3,3 

  

3,6 

  

3,0 

  

3,4 

атмосферного 

повітря на  пил 
11,2 11,2 10,2 6,6 6,5 5,2 5,1 5,0 

атмосферного 

повітря на окис 

вуглецю 

  

9,2 

 

  

7,5 

  

5,5 

  

2,7 

  

3,3 

  

4,6 

  

4,0 

  

5,5 

         Надмірна концентрація промислових об’єктів та автотранспорту на території України 

призвела до надзвичайного антропогенного навантаження на довкілля. Тому, незважаючи на 

тенденцію останніх 10 років щодо зниження обсягів промислових викидів в атмосферне 

повітря, проблема його санітарної охорони не втратила своєї актуальності. 

         Основними причинами, що обумовлюють незадовільний, а найчастіше i небезпечний 

стан атмосферного повітря населення пунктів є: недотримання підприємствами 

технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; невиконання у 

встановлені терміни заходів по зникненню обсягів викидів до нормативного рівня; низькі 

темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутність санітарно-захисних 

зон між промисловими та житловими районами. Високий рівень забруднення атмосферного 

повітря формується, в основному, за рахунок викиду шкідливих речовин підприємств 

коксохімічної, металургійної та хімічної промисловості. 

          Слід  зазначити,  що  поряд  з  деяким  зниженням  обсягів  промислових викидів в 

атмосферне повітря, у зв’язку з постійним зростанням кількості одиниць автотранспорту, 
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відмічається значне зростання внеску відпрацьованих газів у забруднення атмосферного 

повітря, особливо великих міст України.

 

2.4. СТАН РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

Впродовж 2017 року радіаційний стан України залишався стабільним. За даними мережі 

спостережень гідрометеорологічних організацій  ДСНС України потужність експозиційної 

дози гамма-випромінення (далі - ПЕД) на більшій частині території України знаходилась у 

межах рівнів, обумовлених випромінюванням природних радіонуклідів та космічним 

випромінюванням і складала 6-22 мкР/год. 

На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення рівень ПЕД складав 

8-23 мкР/год, у зоні відчуження (метеостанція Чорнобиль) – 15-25 мкР/год. 

У районах розташування діючих атомних електростанцій рівні ПЕД знаходились у 

межах: Запорізької АЕС – 6-19 мкР/год, Південно-Української    АЕС – 7-18 мкР/год, 

Рівненської АЕС – 8-17 мкР/год, Хмельницької АЕС – 6-19 мкР/год. 

У місті Київ протягом 2017 року рівень ПЕД коливався у межах 8-19 мкР/год, за 

середнього показника 11 мкР/год. 

За даними спостережень у 2017 р., сумарна бета-активність приземного шару повітря 

становила в середньому по країні 14,210–5 Бк/м3, у попередньому 2016 році – 13,710–5 Бк/м3. 

Середня за рік щільність випадів бета-активних елементів у 2017 році склала, як і у 2016 році 

1,6 Бк/м2 за добу. 

Основним джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних елементів 

на території України залишається вторинний вітровий підйом радіоактивних ізотопів з 

поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та в результаті 

випробування ядерної зброї у другій половині минулого сторіччя. 

Концентрація цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) 

становила в середньому за 2017 рік 0,2710–5 Бк/м3, концентрація стронцію-90 – 0,0410–5 

Бк/м3 (у 2016 році 0,3210–5 Бк/м3 та 0,0410–5 Бк/м3, відповідно). Щільність випадів цезію-137 

на території країни (окрім її частини, віднесеної до забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС зон), 

складала в середньому 3,84 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 1,85 Бк/м2 за рік  (у 2016 році 3,90 Бк/м2 

за рік та 1,96 Бк/м2 за рік, відповідно). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного 

відселення (м. Коростень, м. Овруч) вміст цезію-137 у випадах знаходився в середньому на 

рівні 10,8 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 2,89 Бк/м2 за рік (у минулому році відповідні показники 

складали 8,1 Бк/м2 за рік та 2,75 Бк/м2 за рік). 

На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження, відстань до ЧАЕС 16 км) середня за 

2017 рік об’ємна активність цезію-137 в атмосферних аерозолях складала 2,1810–5 Бк/м3, 

об’ємна активність стронцію-90 –0,2710–5 Бк/м3 (у 2016 році 2,4710–5 Бк/м3 та 0,2710–5 

Бк/м3, відповідно). Щільність випадів цезію-137 становила 17,8 Бк/м2 за рік, стронцію-90 –19,9 

Бк/м2 за рік (у 2016 році 19,9 Бк/м2 за рік та 18,15 Бк/м2 за рік, відповідно). 

У 2017 році додаткове радіоактивне забруднення створювалось за рахунок рутенію-106 

– радіонукліду техногенного походження, який нетривалий час (декілька діб) спостерігався у 

приземній атмосфері над Україною. 

У період з 28 вересня по 3 жовтня у пробах повітряних аерозолів було зафіксовано різке 

зростання вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів практично на всіх пунктах відбору проб 

аерозолів до значень, що у  170-240 разів перевищували фонові рівні сумарної бета-активності 

за попередній місяць. Спектрометричний аналіз виявив наявність у пробах радіонукліду 

техногенного походження рутенію-106 (чистого бета-випромінювача). Інших продуктів 

техногенного поділу важких атомів у пробах не було виявлено. Отже, можна впевнено 

стверджувати, що наявність рутенію-106 у повітрі не була пов’язана із аварією на атомних 

реакторах, оскільки при будь-якому радіаційному викиді на енергоблоках АЕС в 
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навколишньому середовищі реєструвалися б радіоізотопи йоду, цезію, радіоактивних 

інертних газів та ін., а не лише рутенію-106. 

За даними з відкритих інформаційних джерел, присутність рутенію-106 у приземному 

шарі повітря в цей період (у концентраціях декілька мілібекерелів на кубічний метр) 

зареєстрована в ряді європейських країн (Швейцарія, Польща, Італія, Німеччина, Австрія, 

Чехія, Франція). Розрахунки фахівців з ядерної безпеки Німеччини та Франції із застосуванням 

моделей глобального атмосферного переносу та на основі додаткового аналізу доступних 

даних спостережень дозволили визначити ймовірний регіон походження джерела 

радіоактивного викиду та його приблизну активність. За даними розрахунків, джерело викиду 

рутенію-106 знаходилося, ймовірно, в регіоні Південного Уралу. Наприкінці листопада 

(майже через два місяця після подій) Росгідромет визнав підвищення рівнів радіації на постах 

спостережень Південного Уралу та наявність високих рівнів забруднення рутенієм-106 у 

період з 25 вересня по 1 жовтня. 

Присутність рутенію-106 в атмосфері над Україною реєструвалась до 6 жовтня. 

Концентрації цього елементу знаходились у діапазоні 0,1-45 мБк/м3 (дані наведені у таблиці 

2.11)  

 

Таблиця 2.11. Результати вимірювання в атмосферних аерозолях об’ємної активності 

рутенію-106 

Пункт 

спостереження 

Період відбирання 

проб 

Об’ємна активність 
106Ru [мБк/м3] 

Київ 27-29/09/2017 2,2 

Київ 30/09/01-02/10/2017 ≤ МДА* 

Київ 03-05/10 /2017 ≤ МДА 

Баришівка 28-30/09/2017 15,0 

Баришівка 01-03/10/2017 ≤ МДА 

Баришівка 04-06/10/2017 0,3 

Одеса 28-30/09/2017 45,0 

Рахів 27-29/09/2017 26,0 

Рахів 02-04/10/2017 16,6 

Сновськ 29-30/09-01/10/2017 0,11 

 Чорнобиль 29-30/09-01/10/2017 2,5 

Чорнобиль 02-04/10/2017 0,2 

Чорнобиль 05-07/10/2017 ≤ МДА 

Шепетівка 01-03/10/2017 0,15 

* МДА – мінімально детектована активність 

 

           У Центрі прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського 

гідрометеорологічного центру ДСНС України за допомогою програмно-технічного комплексу 

СППР JRODOS та з використанням обчислюваних потужностей та моделей перенесення 

забруднення атмосферними масами, що були надані лабораторією повітря (ARL NOAA) США 

були виконані чисельні розрахунки, які дозволили оцінити, як саме за існуючих 

метеорологічних умов поширювалось забруднене повітря територією України і на якого рівня 

радіаційні загрози наражалося населення України. 

Детальний аналіз розрахунків дозволив зробити такі висновки: 

 транспортування рутенію-106 над територією України почалося 28.09.17 і, крім 

північних районів Полісся, охопило практично всю Україну і закінчилося 01.10.2017 

для більшої її частини; 

 найвищі рівні забруднення атмосферного повітря рутенієм-106, за розрахунками, 

спостерігалися у Причорномор’ї, Криму та Донбасі, де протягом 15-20 годин вони 
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знаходилися в межах 100-320 мБк/м3, поступово зменшуючись до мінімально 

детектованої активності; 

 рівні забруднення атмосферних аерозолів, отриманих за результатами моделювання 

процесів переміщення забруднених атмосферних мас, з урахуванням невизначеностей 

характеристик джерела викиду, цілком прийнятно збігаються з виміряними на пунктах 

спостережень України та ряду європейських країн; 

 за НРБУ-97 допустимі рівні надходження радіонукліду рутенію-106  через органи 

дихання складають 500 мБк/м3. Таким чином, враховуючи короткочасність 

переміщення забрудненого повітря над територією України та те, що середня об’ємна 

активність рутенію-106  за цей період не перевищувала встановлені НРБУ-97 

максимальні рівні, прогнозоване додаткове опромінення населення значно (на порядки) 

нижче допустимих  норм.  

Таким чином, протягом 2017 року на території України не зареєстровано перевищень 

допустимих рівнів концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі, встановлених НРБУ-

97 для населення (категорія В). У цілому в Україні тривають процеси очищення атмосфери від 

радіонуклідів техногенного походження.  

На рис. 2.6-2.7 відображена динаміка забруднення атмосфери радіонуклідами з 1985 до 

2017 року для міст Києва та Чорнобиля. Після різкого підвищення забруднення повітря у квітні 

1986 року, зумовленого значною мірою короткоживучими радіонуклідами з аварійного 

реактору, починаючи вже з 1989 року сумарна бета-активність, що обумовлена переважно 

природними радіоактивними елементами, суттєво перевищує техногенну складову як у 

приземному шарі атмосфери (рис.2.5), так і у випадах (рис.2.6). Концентрація цезію-137 та 

стронцію-90 у приземному шарі атмосфери, починаючи приблизно з 1998 року, коливається в 

межах, близьких до передаварійних рівнів. При цьому абсолютні значення забруднення 

повітря цезієм-137 та стронцієм-90 залишались на 4-5 порядків меншими за допустимі 

концентрації, встановлені НРБУ-97. 

 

 
Рис.2.9. Динаміка середньорічної концентрації у приземному шарі атмосфери  

радіоактивних аерозолів у порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням 

розпаду станом  на 31.12.2017 р.) 
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Рис. 2.10.  Динаміка щільності радіоактивних випадів на території України у 

порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням розпаду станом на 31.12.2017 

року) 

 

         Отже, концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного походження 

в приземному шарі атмосфери знаходиться у стабільному стані. Поступове подальше 

зниження концентрації штучних радіонуклідів відбуватиметься як за рахунок їх природного 

розпаду, так і внаслідок зменшення їх надходження до приземного шару атмосфери за рахунок 

вторинного вітрового підйому, що обумовлено міграцією цих радіонуклідів у нижні шари 

ґрунту. Проте, на фоні цієї загальної тенденції не виключена ймовірність підвищення 

радіоактивності приземної атмосфери у випадку техногенних аварій на радіаційно-

небезпечних об’єктах як на території України, так і за її межами, а також внаслідок 

небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. 

 

2.5. Використання озоноруйнівних речовин 

 

Однією з пріоритетних глобальних екологічних проблем XXI століття є збереження 

озонового шару стратосфери. Руйнування озонового шару відбувається внаслідок низки 

причин: активне функціонування хімічної промисловості, використання азотних добрив, 

хлорування питної води, використання фреонів, спалювання ракетного палива двигунами 

літаків, утворення смогу у великих індустріальних містах, тощо. 

Україна приєдналась до Віденської конвенції про охорону озонового шару у 1986 році, а 

у 1988 році – ратифікувала Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий 

шар (далі – Монреальський протокол), та 4 поправки до нього (Лондонську, Копенгагенську, 

Монреальську та Пекінську) і тим самим взяла на себе зобов’язання поступового вилучення із 

використання озоноруйнівних речовин. 

Як Сторона Монреальського протоколу Україна має забезпечувати дотримання низки 

міжнародних зобов’язань, визначених цим протоколом. Зокрема, не перевищувати щорічну 

квоту споживання; забезпечити впровадження контрольних заходів (ліцензування 

імпорту/експорту та контроль обігу речовин) та щорічну звітність, а також виконання рішень 

Наради Сторін протоколу. 

З метою забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань, взятих після набрання 

чинності для України Монреальського протоколу Міністерством екології та природних 

ресурсів України розроблено проект Закону України «Про озоноруйнівні речовини та 

фторовані парникові гази», в якому імплементовані вимоги положення Регламенту (ЄС) № 

2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар та положення Регламенту (ЄС) № 

842/2006 про деякі фторовані парникові гази.  
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Законопроектом передбачено встановлення механізмів регулювання обігу та 

скорочення споживання озоноруйнівних речовин, зокрема: заборона на ввезення в країну 

обладнання, яке працює з використанням озоноруйнівних речовин, встановлення вимог щодо 

проведення моніторингу та перевірки витоків підконтрольних речовин, визначення 

зобов’язань щодо забезпечення збору, відновлення, регенерації та знищення підконтрольних 

субстанцій, встановлення освітніх вимог та вимог щодо сертифікації для відповідного 

персоналу та компаній, які передбачені актами законодавства ЄС та рішеннями Наради Сторін 

Монреальського протоколу.  

З метою забезпечення виконання вимог пункту 5 статті 2 F Монреальського протоколу 

та рішення щодо України, прийнятого за результатами проведення 24-ої зустрічі Сторін 

Монреальського протоколу від 22 листопада 2012 року, зокрема, щодо забезпечення 

квотування ввезення озоноруйнівних речовин, розроблено та 4 жовтня 2017 року прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України № 756 «Про реалізацію пілотного проекту із 

впровадження електронних аукціонів із розподілу часток щорічної національної квоти на 

імпорт озоноруйнівних речовин».  

У 2017 році під час реалізації пілотного проекту опрацьовано механізм розподілу 

часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин шляхом проведення 

електронних аукціонів. Впровадження пілотного проекту продемонструвало, що зазначений 

механізм дозволяє імпортерам отримати необхідну частку, мінімізує втручання органів 

державної влади у їх діяльність під час розподілу національної квоти на споживання 

озоноруйнівних речовин та відповідні корупційні ризики. 

На виконання вимог Монреальського протоколу підготовлено щорічний звіт про 

споживання озоноруйнівних речовин, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Озонового 

Секретаріату (http://ozone.unep.org/en/data-reporting/data-centre).  

Впродовж року забезпечувалась співпраця Мінприроди з ПРООН/ГЕФ щодо реалізації 

проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців в 

регіоні країн з перехідною економікою».  

 

 

(за даними веб-сайту Озонового Секретаріату) 

Рис. 2.11. Динаміка використання озоноруйнівних речовин в Україні 

 

Як видно з рис. 2.11, споживання озоноруйнівних речовин за останні 5 років стрімко  

знизилося (приблизно на 86% у порівнянні з 2012-2011 роками). І з 2015 року використання в 
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Україні озоноруйнівних речовин не перевищує щорічну національну квоту визначену 

Монреальським протоколом, яка становить 16,42 тонни озоноруйнівного потенціалу. У 2017 

році констатовано зниження споживання озоноруйнівних речовин, у порівнянні з попереднім 

роком, на 19 %. 

 

2.6. ВПЛИВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

 

       Забруднення атмосферного повітря вважається одним із провідних факторів, що 

спричинює шкідливий вплив на здоров’я людини та біорізноманіття. Це обумовлено, в першу 

чергу, тим, що забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найбільш широке 

розповсюдження та випадають у різні середовища. 

       На сьогодні можливість ризику для здоров’я від забруднення повітря не викликає сумніву, 

але якісні дані про кількісні ефекти впливу зустрічаються не так часто. Існують проблеми в 

оцінці розмірів індивідуального впливу; концентрації атмосферних домішок залежні від 

метеоумов; хвороби, у виникненні i перебігу яких забруднення повітря може відігравати 

значну роль, є, головним чином, хвороби дихальної системи; але ці хвороби неспецифічні i 

можуть викликатися іншими факторами, наприклад, палінням, a6o професійним впливом, 

значну роль при цьому може відігравати дія внутрішніх алергенів. 

        Забруднення атмосферного повітря промислових міст призводить до отруєння населення 

токсичними речовинами, погіршення здоров'я i зниження працездатності, погіршує санітарні 

умови життя населення, завдає економічних збитків у результаті втрати дорогої сировини у 

вигляді відходів; сприяє зниженню імунобіологічної резистентності організму, погіршенню 

показників фізичного розвитку дітей, підвищенню загальної захворюваності населення. 

        За даними Запорізького державного медичного університету — екологічні умови у 

промислових містах продовжують залишатися головним фактором розвитку патологій у 

населення. Шкідливий вплив техногенних забруднень атмосферного повітря зумовлює 

порушення функціонування багатьох систем організму. Високі рівні пилу, газів та аерозолів у 

повітрі детермінують пріоритетне місце патології органів дихання. Термін мешкання у 

промисловому місті детермінує характер динаміки поширеності різних видів донозологічних 

станів: для обструкції характерним було зменшення; для рестрикції — специфічна стабільність 

після 20 років мешкання; обструкція на фоні рестрикції характеризувалася постійним рівнем 

протягом перших 20 років мешкання, поступовим зростанням кожні 10 років та стабілізацією 

після 59 років мешкання. 

За даними Державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва 

HAMH України» — результати моніторингу якості атмосферного повітря в умовах великих 

промислових міст показали, що населення протягом тривалого періоду піддається високому 

ризику розвитку онкологічних захворювань. У великих промислових містах  спостерігаються 

високі показники онкологічних захворювань. Це зумовлює необхідність розробки i 

впровадження у містах спеціальних програм щодо зникнення ризику розвитку онкопатології 

населення. 

За даними Запорізького державного медичного університету, серед багатьох чинників, 

що впливають на довкілля та здоров’я населення, одне з головних місць посідають атмосферні 

забруднення. При цьому розвиток промислового виробництва та зростання обсягів хімічних 

речовин на тлі інтенсивної сучасної урбанізації міст зумовлюють постійні якісні й кількісні зміни 

впливу промислових викидів та значно ускладнюють проблему санітарної охорони 

повітряного басейну.  

Негативний вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення 

залишається не до кінця вивченим внаслідок надзвичайної складності таких досліджень в 

умовах міста. Визначено, що безпечність i оптимальний стан навколишнього середовища та 

здоров’я населення промислових міст значною мірою залежать від характеру й ступеня впливу 

на організм шкідливих викидів підприємств. Реальна загроза здоров’ю населення 

поглиблюється одночасним забрудненням довкілля великою кількістю шкідливих хімічних 
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речовин від стаціонарних i пересувних джерел. На мешканців індустріального міста 

металургійного профілю діє близько 40 полютантів, у т.ч. 6 речовин 1-гo класу небезпеки, а також 

14 речовин 2-гo класу небезпеки. Спектр та величина промислових викидів зумовлюють 

специфіку токсичного процесу, що проявляється в особливостях токсикодинаміки та 

токсикокінетики. В атмосферне повітря викидаються 11 речовин з ефектом cyмaцiï шкідливої дії. 

Загроза здоров’ю населення посилюється одночасним забрудненням довкілля речовинами з 

синергізмом шкідливої дії. 

За даними Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва 

HAMH України» — основними джерелами забруднення на сучасних свинофермах є джерела 

викидів від будівель свинарників (викидні отвори витяжної вентиляції, світлоаераційні ліхтарі 

тощо), які можна на етапі проектування раціонально розмістити (максимально віддалити від 

наближеної житлової забудови), які дозволяють знизити ризик для здоров’я населення 

негативного впливу від забруднення атмосферного повітря. У ході дослідження були виділені 

основні хімічні речовини-забруднювачі атмосферного повітря (сірководень, аміак та тверді 

суспендовані частинки, недиференційовані за складом). Збільшення концентрацій сірководню в 

атмосферному повітрі, яке зростає з віддаленням від джерела викиду, дає можливість зробити 

висновки про початкове збільшення його концентрацій на відстані 200м, часткове зменшення за 

рахунок розсіювання на відстані 500м та подальше збільшення на відстані 1000м за рахунок 

додаткової емісії сірководню від домашніх тваринницьких господарств у сельбищній зоні. При 

порівнянні отриманих величин середніх концентрацій забруднюючих речовин атмосферного 

повітря з референтними (безпечними) концентраціями (RfC), можна зробити висновок про те, 

що за сірководнем та аміаком відзначається перевищення RfC (у середньому сірководень — у 

20 разів, аміак — у 0,5 рази). Перевищення RfC за ТСЧ не було виявлено. 

Основною особливістю впливу запахів на організм людини є те, що за відсутності 

прямого впливу він проявляється опосередковано. Важливою особливістю сприйняття запахів 

також є те, що за постійного впливу сильної за своїми запаховими властивостями речовини у 

більшості людей формується т.з. нюхова адаптація. Потенційна небезпека цього явища полягає 

у тому, що хоча великі промислові підприємства, автомагістралі, сміттєспалювальні заводи 

тощо і викидають в атмосферне повітря речовини класу А та В, за деякий час нюхові рецептори 

людей, що проживають біля зазначених вище об’єктів, адаптуються i, відповідно, перестають 

реагувати на них. У подальшому, навіть з суттєвим збільшенням концентрації забруднювачів 

в атмосферному повітрі населеного пункту, людина не відчуває цього.  

Не менш небезпечною є властивість нюхових рецепторів людини переставати 

розрізняти специфічний запах забруднювача за різких збільшень його концентрації. Гігієнічне 

значення запахів полягає у тому, що у зв’язку з суттєвою зміною картини забруднювачів 

атмосферного повітря особливої уваги заслуговує забруднення атмосферного повітря 

хімічними речовинами з вираженими неприємними запаховими властивостями. Здебільшого 

дана проблема стосується населення пунктів, розташованих у сільській місцевості. Причиною 

цього стало значне збільшення промислових підприємств аграрної та харчопереробної галузі, 

особливо ця тенденція характерна для підприємств з розведення та вирощування свиней. 

Назначена проблема посилюється тенденцією будівництва нових потужних промислових 

об’єктів на територіях колишніх колгоспних тваринницьких ферм, об’єктів обслуговування 

сільськогосподарської техніки, сільськогосподарських підприємств різного профілю та інших 

об’єктів, що мають наявні інженерні комунікації та розташовані у межах населених пунктів 

сільської місцевості. Особливістю такого будівництва є те, що фактичні розміри санітарно-

захисних зон (СЗЗ) сучасних потужних підприємств агропромислового комплексу (AПK) 

часто не відповідають нормативним показникам i, як наслідок, житлова забудова населених 

пунктів поблизу підприємств AПK перебуває у межах СЗЗ що, відповідно, збільшує 

потенційний ризик для здоров’я населення. 
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2.7. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ 

СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

         За останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів фінансування сфери 

охорони навколишнього природного середовища та природоохоронних заходів у сфері 

охорони атмосферного повітря. За даними Державної служби статистики України, у  2017 р. 

поточні витрати на на охорону атмосферного повітря і проблем зміни клімату  році складали 

2104,3 млн  грн  або 10,3% від загального обсягу витрат на охорону навколишнього 

природного середовища (на 1,1 більше, ніж у 2016 р.). Ці кошти були спрямовані не лише на 

виконання повітроохоронних заходів, але й на здійснення аналітичних вимірів, контролю, 

лабораторних досліджень та інші витрати, пов`язані з охороною атмосферного повітря. 

Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища та охорону 

атмосферного повітря і проблеми зміни клімату наведено у табл. 2.9. та проілюстровано на 

рис. 2.12. 

 

(За даними Держстату) 

Рис. 2.12. Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища та охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату зокрема  

(тис. грн). 

Таблиця 2.9. Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища та охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату зокрема  

(тис. грн). 

 

Рік Усього 

На охорону атмосферного повітря і 

проблеми зміни клімату 

2000 2618375 350417,2 

2001 2903747,3 305105,2 

2002 3080131,5 416233,1 

2003 3361979,5 444661,5 

2004 4152245,6 606533 

2005 5313588 877357,8 

2006 5172413,1 826738,2 

2007 6610318 1141918,4 

2008 8444589,9 1349982,6 

2009 8032734,5 1035156 

2010 10366565,5 1314797 
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2011 12039439,5 1475396,9 

2012 13924654,3 1341527,8 

2013 14339060,4 1415795,5 

2014 13965726 1238636,7 

2015 16915535,2 1519827,8 

2016 19098224,8 1760613,4 

2017 20466423,3 2104274,3 
     1Дані за 2014 ‒ 2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

(За даними Держстату) 

 

          З метою охорони атмосферного повітря у 2017 році виконано 353 природоохоронних 

заходів, що  на 16 % більше, ніж  у порпередньому  році. Загальний обсяг витрат за 

кошторисною вартістю у 2017 році складав 1393,2 млн грн. Фактичне зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження повітроохоронних заходів 

склало 39,8 тис. т, що на 24,4% більше, ніж у 2016 році. Впровадження природоохоронних 

заходів у сфері охорони атмосферного повітря у всіх виробничих та технологічних процесах, 

технологічному устаткуванню (установках) у 2017 році показано на табл. 2.10. 

          Основними заходами, що виконані у 2017 році  були: 

- удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід на інші види палива та 

сировину), що дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря на 

5,1 тис.т; 

- будівництво та введення в дію нових газоочисних установок та споруд, дозволило зменшити 

викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря на 1,8 тис.т; 

- підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, ре-

конструкцію і ремонт), дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря на 12,1 тис.т; 

- ліквідація джерел забруднення, дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря на 6,1 т; 

- перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск іншої продукції на 1,1 т. 

- виконання інших заходів, що дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря на 20,8 тис.т. 

 

Таблиця 2.10. Впровадження природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного 

повітря у всіх виробничих та технологічних процесах, технологічному устаткуванню 

(установках) у 2017 році 

  Кількість 

заходів 

Фактичні 

витрати на 

заходи, 

тис.грн  

 

Обсяги зменшення викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря після 

впровадження аходів, т/рік 

  

      очікуване фактичне 

Усього 353 1393156,2 46092,23 39831,29 

за заходами:  
    

удосконалення 

технологічних процесів 

(включаючи перехід на 

інші види палива, 

сировини тощо) 

36 109644,1 9195,599 5097,174 

будівництво і введення в 

дію нових газоочисних 

установок і споруд 

20 260033,9 2730,66 1775,766 
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підвищення ефективності 

роботи існуючих очисних 

установок (включаючи 

їхню модернізацію, 

реконструкцію і ремонт)  

140 766151,8 14894,42 12113,18 

ліквідація джерел 

забруднення 

5 25539 6,147 6,147 

перепрофілювання 

підприємства (цеху, 

дільниці) на випуск іншої 

продукції 

1 1,2 1,075 1,075 

інші заходи 151 231786,2 19264,33 20837,95 

(За даними Держстату) 

 

           За даними Державної служби статистики України, найбільшу кількість 

природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного повітря у 2017  проведено у 

Дніпропетровській, Донецькій, Львівський областях та м. Києві (36 – у Дніпропетровській та 

по 39 у решті областях та м. Києві). Найменшу кількість природоохоронних заходів у сфері 

охорони атмосферного повітря у 2017 (менше 5) проведено у Волинській (3), Житомирській 

(1), Київській (4), Тернопільській (1), Херсонській (1), Чернівецькій областях.  Впровадження 

природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного повітря у 2017 році за регіонами 

показано у табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11. Впровадження природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного 

повітря у 2017 році за регіонами 

 

  

Кількість 

заходів 

Витрати на заходи, 

спрямовані на зменшення 

викидів у атмосферне 

повітря, тис. грн. 

Обсяги зменшення 

викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне 

повітря після 

впровадження 

повітроохоронних 

заходів, т/рік 

усього за 

кошторисною 

вартістю 

фактично 

витрачено з 

початку 

виконання 

заходу 

очікуване фактичне 

Україна 353 5424355,3 1393156,2 46092,2 39831,3 

Вінницька  22 71694,2 63968,6 370,6 44,9 

Волинська  3 282,2 281,4 31,7 34,1 

Дніпропетровська  36 4565378,3 547966,8 29073,5 23875,3 

Донецька  39 473638,8 476641,3 117,5 110,9 

Житомирська  1 9,4 9,4 0,2 0,2 

Закарпатська  5 180,9 180,9 5,5 5,5 

Запорізька  10 40310,8 35571,6 197,2 137,1 

Івано-Франківська  10 14074,1 14074,6 217,1 221,1 

Київська  4 3084,1 3066,4 173,5 22,4 

Кіровоградська  8 3058,6 3043,5 882,6 262,0 

Львівська  39 663,6 662,6 157,1 32,6 

Миколаївська  21 77405,9 73145,5 894,3 996,4 

Одеська  6 316,0 307,0 0,0 0,0 
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Полтавська  22 2846,8 4030,8 250,6 230,1 

Рівненська  10 9377,1 7902,9 12,7 3,6 

Сумська  27 628,7 620,0 8,5 7,3 

Тернопільська  1 15,1 15,1 1,0 1,1 

Харківська  20 129469,6 128411,6 11457,7 11457,7 

Херсонська  1 20,0 20,0 10,0 10,0 

Хмельницька  12 16540,6 16738,8 59,6 59,2 

Черкаська  5 8640,2 9013,1 20,0 18,2 

Чернівецька  2 71,6 71,6 0,2 0,2 

Чернігівська  10 1987,8 1989,5 17,6 17,0 

м.Київ 39 4660,9 5423,2 2133,7 2284,4 

(За даними Держстату) 

   

          Впровадження природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного повітря 

здійснюється різними міністерствами та відомствами.  

          Мінприроди. У впровадження природоохоронних заходів у сфері охорони 

атмосферного повітря виконувалося 2 програми. За бюджетною програмою по 

КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових 

газів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти 

у сумі 2,2 млн грн., у тому числі за загальним фондом – 2,1 млн гривень. Протягом року 

Національним центром обліку викидів парникових газів отримано та опрацьовано 366 шт. 

кореспонденції (доручень, листів), оформлено 1 річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції 

парникових газів окремими джерелами за попередній період та 5 проміжних звітів про 

Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів  

в секторах: енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського 

господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, 

відходи.  

          За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка заходів, 

спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому 

числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного 

співробітництва з питань зміни клімату» Міністерством екології та природних ресурсів 

України використано кошти у сумі 235,2 млн грн., в тому числі за загальним фондом у сумі 

117,2 млн грн. та за спеціальним фондом у сумі 118, 0 млн гривень. 

          З метою покращення стану атмосферного повітря у Міністерстві оборони та збройних 

Силах України здійснюються комплексні організаційні заходи відповідно до вимог 

нормативних документів. Експлуатація військових дизельних електростанцій обмежена та за 

наявності відповідного фінансування на котельні встановлюються сажеві фільтри. 

      Укравтодор. Для зменшення впливу дорожньо-будівельної техніки та транспортних 

засобів, які використовуються під час ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування, виконується своєчасне проведення їх технічного обслуговування і планово-

попереджувальних ремонтів. Обємна частка окису вуглецю у відпрацьованих газах всіх видів 

автомобілів з бензиновими двигунами, дорожньо-будівельних машин, механізмів та 

автомобілів з дизельними двигунами регламентується вимогами ДСТУ 4277:2004 та ГОСТ 

17.2.2.05-97. 

       Міністерство інфраструктури України. З метою зменшення негативного впливу на 

атмосферне повітря були впроваджені такі заходи: 

 придбання та встановлення 57 одиниць електроконвекторів, що дало змогу знизити 

сумарні викиди NO, SO2, CO, суспендованих  твердих частинок на 68,6 т/рік; 

 реконструкція системи газопостачання об`єктів філії, що надало зменшити споживання 

природного газу на 737,711 тис. м³, і як наслідок до скорочення обсягів викидів  в 

атмосферне повітря на 8,112 тон/рік; 
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 переоснащення котельні грузового двору залізничної станції, що дало  зменшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,2 тон/рік; 

 придбання 50 пасажирських вагонів, здійснено капітально-відновлювальний ремонт 50 

пасажирських вагонів з переведенням на комбіновану систему електроопалення; 

 введення в експлуатацію систему електроопалення пасажирських вагонів 3000 В на ст. 

Київ-Пасажирський технічна. 

Інструментально-лабораторний контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу 

від стаціонарних джерел, перевірка ефективності роботи ГОУ проводились лабораторіями 

регіональних філій та філій та спеціалізованими організаціями на договірній основі. 

З метою зменшення викидів у атмосферне повітря від пересувних джерел викидів 

проводяться роботи щодо переведення автомобілів з бензиновим двигуном на газове паливо, 

зокрема, це здійснено в регіональних філіях «Львівська залізниця», «Одеська залізниця» та 

філії «Рефрижераторна вагонна компанія».  

При виконанні ремонтів тепловозів безпосередньо на базі виробничих підрозділів 

здійснювалися реостатні випробування, при виконанні яких проводяться налаштування 

параметрів дизель-генераторної установки близької до оптимальної для зменшення витрат 

палива і, як наслідок,- зменшення викидів в атмосферне повітря небезпечних речовин (оксиди 

вуглецю та азоту, сірки діоксид, сажа).  

За даними Державного космічного агенства України, зниження викидів парникових 

газів, які утворюються  при спалюванні палива в котельнях, забезпечується за рахунок 

використання сучасного котельного обладнання, використання в якості палива природного 

газу, оптимальним режимом спалювання. Разом з цим проводиться певна робота по зниженню 

антропогенних викидів парникових газів, оксидів азоту та оксидів вуглецю шляхом 

збільшення їх поглинання за рахунок впровадження сучасних технологій очистки, проведення 

капітальних ремонтів та заміни газоочисного устаткування, переходу роботи котелень на 

природний газ, дотриманням встановлених гранично допустимих норм концентрації викидів 

тощо. А також впроваджуються системи опалення на базі інфрачервоних газових обігрівачів, 

збільшується кількість зелених насаджень, проводиться заміна холодоагентів працюючого 

обладнання на екологічно безпечні. 

З метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище 

підприємствами, які становлять підвищену екологічну небезпеку здійснюються 

природоохоронні заходи. Зокрема, за даними асоціації «Укррудпром», підприємствами 

гірничодобувної галузі у 2017 р. реалізовано низку природоохоронних заходів спрямованих 

на зменшення рівня забруднення атмосферного повітря. До них належать такі:  

1) будівництво в робочих вузлах та зонах обпалювання фабрик аспіраційних систем з 

наступним очищенням повітря від пилу та газу;  

2) використання не тротиловмістких підривних речовин та використання ефективних 

внутрішньої та поверхневої гідрозабійки при масових вибухах в кар’єрах;  

3) застосування нейтралізаторів на технологічному автотранспорті;  

За даними Української науково-промислової асоціації «УКРКОКС», підприємствами 

коксохімічної галузі промисловості у 2017 році реалізовано  ряд повітроохоронних заходів. 

Зокрема, на ПАТ «ДКХЗ» удосконалено технологічні процеси, на ПАТ «Авдієвський КХЗ» 

проведені капітальний ремонт батареї №5 та №8, капітальний ремонт металоконструкцій двох 

скрубберів вуглепідготовлюючого цеху №1, технічне переоснащення аспіраційної установки 

в коксовім цеху №1, заміна обладнання для обезводнення дрібних фракцій продуктів 

збагачення у вуглепідготоввлюючому цеху №1.  

На ПАТ «Запоріжкокс» проведені реконструкція системи вентиляції та аспірації 

коксосортування №2, капітальний ремонт камер коксування КБ-2(15 шт.), капітальний ремонт 

коксової батареї №5 та 6, встановлення автоматичного запалювання коксового газу на ГСУФ-

45, ремонт газоочисних установок. 
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На ТОВ науково-виробничому об'єднанні «Інкор і Ко» (КХП Фенольний завод) у 

результаті зменшення кількості використаних енергомасел, зменшення сірки у рідкому паливі 

констатовано зменшення обсягів викидів діоксиду сірки на 15, 6 тонн.  

На ПАТ «ЄВРАЗ Южкокс» проведені заміна СИОТ УБВК №5, 6, ремонт камер 

коксування КБ-5,6. 
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3. ЗМІНА КЛІМАТУ 

 

3.1. Тенденції зміни клімату 

 

Зміна клімату – це коливання кліматичних параметрів атмосфери Землі в цілому або 

окремих її регіонів протягом певного часу чи періоду. Зміна клімату є однією з 

найсерйозніших загроз, перед якою постало сьогодні людство. Зміна клімату, що відбувається 

в останні десятиліття на планеті, стала очевидною і в Україні. За даними Центральної 

геофізичної обсерваторії протягом 2017 року відмічено також значні зміни агрокліматичних 

умов. Серед основних сучасних ознак зміни клімату слід відмітити:  підвищення температури 

повітря, яка починаючи з 1988 року майже щорічно була вища кліматичної норми. Так, 

протягом 2017 року середньорічна температура повітря збільшилась на 1,4оС (рис. 3.1). 

Найсуттєвіше підвищення середньорічної температури повітря на 5,2оС у 2017 році, порівняно 

з середніми багаторічними показниками, відмічалося у березні. 

 

 
 

Рис. 3.1. Динаміка середньомісячної температури повітря, оС 

 

Відчутне підвищення температури повітря відбулось і в зимові місяці, а саме на 1,2оС 

у грудні і лютому, у січні відповідно на 0,9оС. Літом, протягом 2017 року, температура 

підвищувалась на 0,7-3,1оС. Найбільше підвищення середньомісячної температури повітря 

спостерігалось у серпні – 3,1оС, порівняно з середнім багаторічним показником, який 

становить 17,2оС. 

Восени спостерігалася також тенденція до підвищення температури повітря в 

середньому на 1,0оС, а саме у вересні і жовтні температура підвищилась на 1,2 і 0,8оС і в 

листопаді – на 1,2оС порівняно з середніми багаторічними показниками. 

Суми ефективних температур >5оС і >10оС в середньому за останні двадцять років 

зросли на 229оС (12%) і на 196оС (22%) відповідно. У 2017 році дані показники вже склали 

2133,2 і 1159,5оС відповідно. 

На фоні потепління подібні зміни дадуть змогу висівати теплолюбиві культури не 

тільки в зоні Лісостепу та Полісся, але й в передгірних територіях, збільшувати врожайність 

за рахунок більш раціонального використання кліматичних ресурсів. 
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Змінилась за останні роки і річна кількість опадів. Так, протягом 2017 року їх випало 

696,8 мм, що на 128,8 мм більше кліматичної норми (рис. 3.2). Слід відмітити, що 

спостерігався нерівномірний розподіл опадів по місяцях. Зокрема, в 2017 році найбільше 

опадів випало на початку весни, в середині літа і на початку осені, що суттєво ускладнило 

весняно-осінні польові роботи. У березні кількість опадів перевищила кліматичну норму 

більше як у двічі і становила 67,2 мм, за кліматичної норми 26 мм. У липні відмічено незначне 

відхилення кількості опадів – 96,3 мм, тобто лише на 12,3 мм від кліматичної норми. 

 

 
Рис 3.2. Середньомісячна кількість опадів, мм 

 

Найбільше відхилення від кліматичної норми відмічається восени, коли опадів 

випадало на 77% більше. Протягом осені (вересень-жовтень) і на початку зими (грудень) 

кількість опадів перевищувала норму майже у двічі. 

Слід відмітити, що в окремі місяці випадає 1,5-2 місячні норми опадів, які мають 

зливовий характер і не можуть повністю бути використані рослинами, особливо на полях, які 

характеризуються переущільненою поверхнею, низькою поглинальною ємністю, на схилах 

тощо. Таким чином, протягом останніх років, як і в 2017 році простежуються зміни 

агрокліматичних показників на всій території України. Зокрема, простежується збільшення 

теплозабезпеченості вегетаційного періоду, підвищення середньорічної температури повітря і 

збільшення кількості опадів. 

Зазвичай зміна клімату призводить до катастрофічних подій, зокрема виверження 

вулканів, землетруси, торнадо, цунамі, повені, посухи, похолодання тощо. Під зміною клімату 

слід розуміти підвищення інтенсивності і частоти екстремальних погодних явищ, серед яких 

найважливішими є температурний режим повітря і кількість атмосферних опадів, а все інше, 

що відбувається на поверхні Землі – похідне від них. Від кліматичних збурень потерпає 

населення, рослинний і тваринний світ, а також сільське господарство. За даними Української 

метеослужби кількість днів з температурою більше 30оС і 35-45оС, порівняно з періодом до 

1986 р., збільшилась удвічі,  відновлення вегетації рослин настає на 15-25 днів раніше, а її 

подовження очікується до 10 днів, що слід враховувати у наших агротехнологіях. 

Зміна клімату може створювати серйозні загрози для збалансованого розвитку окремих 

галузей господарстваУкраїни, зокрема сільського господарства через високий рівень 

вуглецевої ємності економіки. У силу збільшення кількості екстремальних погодних явищ 

виникають ризики для здоров’я і життєдіяльності населення, природних екосистем (рис. 3.3). 

Тому питання адаптації до зміни клімату в Україні набувають особливого значення в контексті 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, оскільки у статті 365 зазначено, 
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що співробітництво сторін охоплює питання розвитку та імплементації політики з питань 

зміни клімату. 

 
Рис. 3.3. Вулиці м. Києва після зливи у червні 2017 року 

 

В умовах України можна виділити декілька основних наслідків, викликаних зміною 

клімату: втрати врожаю через порушення гідрометеорологічних ритмів, зростання кількості 

посух та повеней, а також суховіїв у деяких регіонах, обміління та пересихання річок 

(струмків), скорочення кількості прісних водних ресурсів та погіршення якості води.  Це все 

призвело до негативних змін в природних екосистемах, а саме – цвітіння води, скорочення 

видового складу риби, заростання пасовищ, переселення чужорідних видів-шкідників, 

збільшення їх чисельності та кількості генерацій, поширення ареалу збудників хвороб, 

збільшення амплітудних коливань температури, інтенсифікація процесів старіння та 

деградації лісів, що зменшує поглинаючу їх здатність тощо. Зміна клімату України призводить 

до зміни кількості опадів, зміни гідродинамічного режиму та водного балансу річок, дефіциту 

прісної води, зміни гідрорежиму об’єктів гідроенергетики, додаткових незапланованих витрат, 

пов’язаних із екстремальними погодними явищами. 

На час активного потепління 1991-2017 рр., порівняно з попереднім 30-річним 

періодом, середньорічна кількість опадів по Україні збільшилась на 0,7%, а в теплий період – 

на 2,7%, переважно за рахунок опадів за вересень-жовтень (до 20-30%), а навесні та влітку 

вони змінюються незначно, проте на цей час припадає підвищення кількості сильних злив, що 

є малоефективним, а часто і збитковими для землеробів. Підраховано, що кліматичні 

резонанси несуть за собою загрозу більше 60% втрат у сільському господарстві, переважно 

через посухи, градобої та інші природні катаклізми. Прогнозується, що кількість літніх посух 

на наступне десятиліття може збільшитися на 15-30%. 

За даними ННЦ «Інститут землеробства НААН» умовно визначено вегетаційні періоди 

на до чорнобильські (1954-1985 рр.) і післячорнобильські (1986-2017 рр.). Для першої її 

частини характерними були три типи погоди вегетаційного періоду – сприятливі, посушливі 

та перезволожені. У другий період настав час невластивий для попередніх років – змішаний 

тип погоди, коли за одну вегетацію рослин відбуваються тривалі похолодання навесні з 

настанням влітку аномальних високих температур повітря з проявом посушливості, на зміну 

яких приходять рясні зливи. За проведеними розрахунками по шести метеостанціях, 

розташованих у різних ґрунтово-кліматичних зонах, в другий період порівняно з першим, 
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відбулося підвищення температури Полісся на 18%, у Правобережному Лісостепу і 

Прикарпатті – до 11%, у Лівобережному Лісостепу та Степу – до 5%. Кількість річних опадів 

у середньому по станціях підвищилась на 14 мм, за вегетаційний період – від 6 до 22 мм, 

відповідно на 2,6 і 6,3%.  

За температурним режимом відбулося приближення умов Лісостепу до Полісся, за 

кількістю опадів північних регіонів Степу – до Лісостепу, а за характером зволоження – 

окремих регіонів Степу до умов Лісостепу з однаковим посиленням арідності в усіх ґрунтово-

кліматичних зонах. 

Погіршення здоров’я населення може бути викликане підвищенням температури в літні 

місяці, хімічним та бактеріологічним забрудненням поверхневих вод, підвищенням рівня 

ультрафіолетового випромінювання через зміни в озоновому шарі, формуванням умов для 

поширення патогенних організмів і нових видів адаптованих інфекцій. 

За проявами  аномальних природних явищ повинна чітко спостерігати служба 

сповіщення, це сприяло б збереженню багато життів, а за їхніми наслідками – служба 

упередження або ліквідації наслідків. Беручи до уваги, що більше половити втрат від 

кліматичних збурень несе сільське господарство, консолідація локальних дій може різко 

знизити ризики недобору врожаїв або і його втрат. Найважливішим елементом стійкості 

біоценозів є проведення, в ерозійно-небезпечних районах, контурно-меліоративного 

облаштування територій, де кожен елемент рельєфу матиме свій захист – трав’яний покрив, 

чагарники, лісові площі тощо. Перша технологічна група земель включає території з 

крутизною схилу не більше 2о, яка виділяється в масив орних земель, де впроваджується 

сівозміна не за комерційним принципом, а за природоохоронними критеріями.  

Надійним заходом для збереження вологи у ґрунті та підвищення потенційної його 

родючості є широке залучення до систем одобрення у сівозмінах відновлюваних органічних 

ресурсів – соломи зернових, стебел просапних культур, гички буряків і пожнивних решток. Це 

покращить пористість ґрунту та його поглинальну здатність.  

В умовах аномальних температур і опадів небезпечними для навколишнього 

природного середовища стають органічні відходи, в першу чергу, промислових птахофабрик, 

сміттєзвалищ, стічних вод і їх осадів, що несуть загрозу інвазій і глобального хімічного та 

бактеріального забруднення. Масове їх перероблення в органо-мінеральні добрива на 

промислових потокових лініях – найкращий спосіб їх утилізації та охорони довкілля від 

забруднення. Одержані органо-мінеральні добрива за рецептурою ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» є екологічно безпечними. Оскільки їх дози, що не перевищують 1-3 т/га, 

забезпечують ефективність на рівні оптимальних доз традиційних  видів добрив. 

Крім того, загальне скорочення тривалості зимового періоду, в середньому на місяць, 

спричиняє більш ранні весняні вегетаційні процеси. Для озимих культур це також має 

позитивний фактор, оскільки зменшується ризик попадання цієї групи культур під весняні 

посухи. 

Глобальна зміна клімату веде за собою зміни та адаптацію усіх секторів економіки й 

суспільства. Так, за матеріалами управління гідрометеорології Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій можна спрогнозувати наслідки від зміни клімату у секторах економіки, 

які наведені в табл. 3.1. 

На сьогодні, в Україні від наслідків проявів глобального потепління найбільше 

потерпають райони західної і південної її частини. Із року-в-рік спостерігаються ще більші 

аномальні явища, які призводять до явних змін параметрів еколого-агромеліоративного 

режиму зрошуваних ландшафтів Сухого Степу України (Херсонська, Миколаївська, Одеська 

та Запорізька області).  
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3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

 

Створення Національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів та її діяльність регламентується Постановою КМУ від 21.04.2006 № 554 «Про 

затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів 

та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, 

що руйнують озоновий шар» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2006-%D0%BF). Метою 

функціонування Національної системи є виконання вимог Кіотського протоколу до Рамкової 

конвенції ООН про зміни клімату, а також відповідних рішень Конференції Сторін РКЗК ООН.  

Відповідно до положень Кіотського протоколу та рішень Конференції сторін Україна: 

 

Таблиця 3.1.Прогнозовані наслідки зміни клімату в Україні 

№ 

п/п 

Сфера впливу Наслідки 

1. Електроенергетика Зменшується потреба в опаленні взимку, натомість зростає 

необхідність охолодження влітку; зменшується ефективність 

виробництва та розподілу електроенергії; промисловість 

повинна протягом короткого проміжку часу адаптуватися до 

змін клімату та інвестувати в інфраструктуру 

2. Інфраструктура Застаріле обладнання гірничодобувної інфраструктури 

неспроможне витримати метеорологічні екстремальні явища; 

експлуатація відкритих шахт потерпатиме від особливого 

ризику прогнозованого збільшення сильних злив і 

несподіваних повеней; підвищення рівня морята ерозія 

ґрунтів створюватимуть проблеми для берегової 

інфраструктури 

3. Сільське 

господарство та 

продукти 

харчування 

Вищі температури взимку та менше морозних днів 

зменшують втрату врожаїв; можливе зростання врожайності 

пшениці; потенціал для зростання виробництва харчових 

продуктів за умов належного управління; зростання повеней 

та паводків призводить до втрати врожаїв, необхідно більше 

іригаційних систем 

4. Вода  Більше повеней через збільшення кількості опадів, особливо в 

зимовий період; часті  повені у поєднанні з високими 

температурами призведуть до спалахів інфекційних хвороб – 

в останні роки в районах повеней в Україні спостерігались 

випадки захворювання на лептоспіроз, холеру, гепатит А та 

сальмонельоз; рівень води в річках влітку скорочується на 

50%, що призведе до сильних посух;значне підвищення 

частоти сильних посух 

5. Підвищення рівня 

моря та ерозія 

узбережжя 

Зростання коротких сильних злив та передбачуване 

підвищення рівня моря сприяють широкомасштабному 

розвитку ерозії; зменшення стоку річок та нагрівання 

морської води може привести до масового розмноження 

токсичних синьо-зелених водоростей та зміни видового 

складу риби Чорного і Азовського морів 

6. Екосистеми і 

біологічне 

різноманіття 

Зміна клімату посилить багато існуючих загроз для 

біологічного різноманіття та стане основною причиною 

зникнення біологічних видів у майбутньому; флора та фауна 

Карпатських гір вже реагують на зміну клімату – дерева 

починають рости на вищих схилах, інші види піднімаються 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2006-%D0%BF
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слідом за ними; дефіцит води може призвести до скорочення 

площ лісів 

7. Здоров’я людей Підвищення температури і часті періоди надзвичайної спеки 

призведуть до більшого числа захворювань і смертей 

особливо літніх людей від теплових ударів, серцево-судинних 

захворювань і захворювань дихальних шляхів; випадки діареї 

та інших бактеріальних захворювань будуть частішими по 

мірі підвищення температури та загострення проблеми якості 

води; водночас, тепліші зими означатимуть менше смертей 

від переохолодження 

 

 щорічно проводить оцінку даних про антропогенні викиди та абсорбцію 

парникових газів, за результатами якої готує і подає кадастр антропогенних викидів та 

абсорбції парникових газів;  

 щорічно готує та подає національне повідомлення з питань зміни клімату; 

 а також кожні два роки готує та подає дворічний звіт з питань зміни клімату. 

Згідно Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та 

абсорбції парникових газів, національна оцінка антропогенних викидів та парникових газів 

виконується автоматизованою системою обліку та оброблення інформації щодо 

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. 

Реєстр формується і ведеться з метою забезпечення введення в обіг, обліку, зберігання, 

передачі, надходження, анулювання та вилучення з обігу вуглецевих одиниць, зокрема 

одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів, одиниць (частин) 

установленої кількості, одиниць поглинання, їх перенесення на наступний період відповідно 

до зобов'язань Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату           (рис. 3.4). 

У 2017 році Україною продемонстровано повне виконання зобов’язань за першим 

періодом зобов’язань Кіотського протоколу 2008-2012 рр. шляхом здійснення наступних 

операцій у Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів України, а саме:  випуск 2875443 одиниць поглинання для діяльності з 

заліснення/лісовідновлення (сумарне значення для земель сільськогосподарського та 

несільськогосподарського призначення; випуск 20350000 одиниць поглинання для діяльності 

з управління лісами, а також вилучення з обігу 1999434 250  одиниць установленої кількості). 

 



70 
 

 
Рис. 3.4. Загальна схема Національної системи інвентаризації 

 

Відповідно до рішень 20/СР.21 та 10/СМР.11 Конференцій Сторін РКЗК ООН та 

Кіотського протоколу до неї Секретаріат РКЗК ООН у період з 4 по 9 вересня 2017 року 

організував та провів перевірку Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та 

абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2015 рр. 

(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ukr.pdf). За результатами перевірки експертами 

ідентифіковано ряд проблем, зроблено ряд зауважень, подано декілька рекомендацій та 

пропозицій. Визначено, що  Національна система України відповідає вимогам Кіотського 

протоколу та рішень Конференції Сторін РКЗК ООН.  

 

3.3. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та 

адаптації  до зміни клімату 

 

Національні інтереси України у контексті розв’язання проблеми зміни клімату 

полягають у наступному: 

- зменшенні негативних наслідків зміни клімату, що посилюватимуться в 

майбутньому та підвищенні опірності до пов'язаних з кліматом ризиків і стихійних лих; 

- забезпеченні поступового переходу України до низьковуглецевого розвитку 

економіки; 

- зниження вуглецеємності економіки;  

- збільшенні кількості, захисту та підвищення якості поглиначів і накопичувачів 

парникових газів; 

- адаптації соціально-економічної системи держави до зміни клімату; 

- посилення ролі України у глобальних зусиллях щодо вирішення проблеми зміни 

клімату. 

Діяльність із запобігання зміни клімату та адаптації до неї передбачає реалізацію 

заходів у всіх секторах економіки, включаючи енергетику, промисловість, транспорт, водне, 

лісове і житлово-комунальне господарства, а також охорону здоров’я і життєдіяльність 

населення, збереження та відтворення природних екосистем тощо. 

Пріоритетними напрямками державної політики у сфері адаптації до зміни клімату 

можна виділити підвищення готовності й упередження стихійних лих, забезпечення 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ukr.pdf
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поступового переходу економіки України до низьковуглецевого розвитку, зниження 

вуглецевої ємності економіки, підвищення якості поглиначів і накопичувачів парникових 

газів, адаптація соціально-економічної системи держави до зміни клімату. 

Кабінетом  Міністрів України прийнято розпорядження від 6 грудня 2017 року №878 

«Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року», 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80. \ 

 

Метою Плану є забезпечення впровадження державної політики в сфері зміни клімату 

задля досягнення сталого розвитку в контексті запобігання зміні клімату та адаптації до неї. 

Мету передбачається досягнути шляхом забезпечення зміцнення інституційної спроможності 

щодо формування, забезпечення і реалізації державної політики в сфері зміни клімату та 

поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави та належного врегулювання 

діяльності зі запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних викидів та збільшення 

абсорбції поглиначами парникових газів і діяльності з адаптації до зміни клімату. 

За бюджетною програмою КПКВК 2401530 «Державна підтримка заходів, 

спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у 

тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток 

міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» у 2017 році завершено реалізацію 

проекту з технічного переоснащення (заміни рухомого складу існуючих патрульних 

автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою) 

(рис. 3.5-3.6). 

Здійснено заміну 635 патрульних автомобілів марки УАЗ та ВАЗ з бензиновим 

двигуном на автомобілі марки «МіцубішіАутлендерПіЕйчІВі» з гібридною силовою 

установкою (бензиновим та електричним двигунами) та утилізовано відповідну кількість 

старих автомобілів, що сприятиме подальшому реформуванню та покращенню іміджу 

Національної поліції України. Завдяки застосуванню гібридної силової установки та 

інтелектуальної системи керування досягається низьке споживання палива, зменшується 

рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферу та скорочується обсяг викидів парникових 

газів. 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80
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Рис. 3.5. Гібридні автомобілі Національної поліції України 

 

 
Рис. 3.6. Оновлений рухомий склад КП "Київський метрополітен" 

 

Також у березні 2017 року завершилась реалізація проекту «Комплексна модернізація 

вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу 

на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап ІІІ черга)», відповідно до якого здійснено 

комплексну модернізацію 15-ти вагонів метро. Даний проект дасть змогу зменшити 

споживання електричної енергії потягами метро на 41%, а також  скоротити витрати 

енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії та продовжити термін експлуатації 

вагонів на 20 років.  

Урядом України, відповідними міністерствами та відомствами із залученням великої 

кількості наукових організацій було розроблено та схвалено Енергетичну стратегію України 

на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентно-спроможність» (табл. 

3.2). Документ затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 

р. № 605, https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456. 

Декарбонізація енергетики набуває більшого впливу з точки зору запобігання зміни 

клімату, що вливає на формування балансу енергогенеруючих потужностей. Важливу роль у 

виконанні цього завдання будуть відігравати ядерна енергетика, гідроенергетика, вітрова 

енергетика та інші відновлювальні джерела енергії з найменшим рівнем викидів парникових 

газів. Вирішенню проблеми декарбонізації енергетичного сектору сприятиме, зокрема, 

незмінна позиція України щодо доцільності використання ядерної енергії.  

Таблиця 3.2.  Основні положення Енергетичної стратегії України на період  

до 2035 року 

Опис ключового показника 

ефективності 

Тип 2015 

рік 

2020 

рік 

2025 

рік 

2030 

рік 

2035 

рік 

Частка ВДЕ (включно з 

гідрогенеруючими потужностями та 

термальною енергією) у ЗППЕ, % 

Мета 4% 8% 12% 17% 25% 

Частка ВДЕ (включно з 

гідрогенеруючими потужностями) у 

генерації електроенергії, % 

Мета 5% 7% 10% >13% >25% 

Частка місцевих альтернативних видів 

палива в місцевих паливно-

енергетичних балансах, % до 

загального споживання 

Мета - 10 15 18 20 

Викиди CO2 до рівня 1990 року Обмеже

ння 
- <60% <60% <60% <50% 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456
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Зниження викидів в СО2 екв. на кінцеве 

споживання палива, % від 2010 року 
Мета  >5 >10 >15 >20 

Частка потужностей у тепловій 

генерації, що відповідає екологічним 

вимогам ЄС (викиди SO2, NOx, золи), % 

Мета <1% <10% <40% 85% 100% 

 

Україна є активним учасником боротьби зі зміною клімату, однак без більш активних 

дій ця проблема у майбутньому лише більше загостриться та безпосередньо впливатиме на 

добробут та здоров’я населення. Проблема зміни клімату у перспективі загрожуватиме не 

лише екології, а й населенню та економіці України. Більше того, різними вченими 

неодноразово було доведено, що вартість заходів із запобігання зміни клімату (зниження 

викидів парникових газів) є набагато меншою та рентабельнішою, ніж вартість адаптації до 

зміни клімату, а для України адаптаційні заходи, в першу чергу, будуть необхідні для 

найбільшої експортно-орієнтовної галузі економіки, це аграрного сектору. Тому проблема 

зміни клімату є не лише екологічною та соціальною проблемою, а також економіко-

політичною.  

Поряд з комунальним господарством, сільське господарство України входить до числа 

найбільш чутливих до зміни клімату секторів вітчизняної економіки, оскільки потребуватиме 

залучення додаткового фінансування у заходи задаптації до зміни клімату. Сільське 

господарство є найбільшим користувачем земельних та водних ресурсів (в середньому 70% їх 

загального обсягу, задіяного в економіці), умови використання яких під впливом зміни клімату 

стають жорсткішими. Лише покращення умов теплозабезпечення росту 

сільськогосподарських культур в Україні до 2030 р. розглядається у якості фактору 

позитивного впливу глобальної зміни клімату, натомість решта змінюваних кліматичних умов 

характеризуються переважно негативним характером впливу, а саме – зменшення частоти та 

інтенсивності опадів, відсутність стійкого сніжного покриву, підвищення значень та 

тривалості дії екстремальнихтемператур тощо. 
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4. ВОДНІ РЕСУРСИ 

 

4.1 Водні ресурси та їх використання  

4.1.1 Загальна характеристика  
Водні ресурси України складаються з поверхневих та підземних вод. Поверхневі 

прісні водні об’єкти України вкривають 24,1 тис. км2, або 4,0 % загальної території 

(603,7 тис. км2) держави. До цих об’єктів належать річки, озера, водосховища, ставки, 

канали тощо. 

Гідрографічною одиницею є район річкового басейну. У межах встановлених 

районів річкових басейнів виділено суббасейни. 

Так, у межах району басейну річки Дніпро виділено суббасейн Верхнього Дніпра, 

суббасейн Середнього Дніпра, суббасейн Нижнього Дніпра, суббасейн річки Прип’ять та 

суббасейн річки Десна; у районі басейну річки Дунай –суббасейн річки Тиса, суббасейн 

річки Прут, суббасейн річки Сірет та суббасейн Нижнього Дунаю. 

Район басейну річки Дон налічує суббасейн річки Сіверський Донець та суббасейн 

Нижнього Дону. 

До району басейну річки Вісла відносяться суббасейн річки Західний Буг та 

суббасейн річки Сан. 

До великих річок належать Дунай, Дніпро, Дністер, Тиса, Південний Буг, Прип’ять, 

Десна, Сіверський Донець, Західний Буг. 

 

 
 

Більшість річок впадає у басейни Чорного і Азовського морів, і лише 4,4 % – у 

басейн Балтійського моря. Найбільша кількість річок припадає на басейн Дніпра – 27,7 %, 

Дунаю – 26,3 %, Дністра – 23,7 % і Південного Бугу –9,3 %. 

Річок довжиною понад 10 км нараховується 3,3 тис; загальна довжина їх – 94,4 тис. 

км. Середня густота річкової мережі становить 0,34 км/км2. 
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Найбільша густота річкової мережі – у Карпатах, тут вона досягає 2,0 км/км2. 

Значним цей показник є також у Кримських горах, насамперед, на Південному березі 

Криму. Найменша густота річок – у Херсонській області, де значні площі є безстічними. 

Серед усіх річок України найбільшу водозбірну площу має Дніпро – 296,317 тис. 

км2 у межах держави. За загальною площею водозбору Дніпро посідає третє місце в 

Європі. 

Серед річок, що мають дуже велику площу водозбору, виділяється Дунай –

8 1 7  тис. км2, на території України площа водозбірного басейну складає 30,626 тис. км2. 

Найбільша українська частина водозбору має площу 12,810 тис. км2 – річки Тиса. 

У свою чергу, із загальної площі водозбору Дністра (72,1 тис. км2) українська 

частина становить 53,961 тис. км2, Сіверського Дінця (98,9 тис. км2) – 54,901 тис. км2. 

Водозбірна площа інших річкових басейнів становить відповідно: Західного Бугу – 

10,410 тис. км2, Південного Бугу – 64,410 тис. км2, річок Причорномор’я – 27,179 тис. км2, 

річок Приазов’я – 36,866 тис. км2 та річок Криму – 27,218 тис. км2. 

Поверхневі води зони відчуження представлені річками, озерами, ставками, 

старицями рік Прип’ять та Уж, водосховищем Київської ГЕС, меліоративними каналами, 

водними дзеркалами перед фільтраційними дамбами. Основним джерелом живлення річок 

зони відчуження є сніговий покрив. Доля стоку талих вод становить близько 60 % річного; 

решта стоку розподіляється, залежно від окремих річкових басейнів, на ґрунтове і дощове 

живлення. Такий характер живлення накладає свій відбиток на режим рівнів упродовж 

року. Доля підземного живлення значна і дорівнює 20-33 % від сумарного стоку. Дощове 

живлення в основному впливає  на формування стоку малих річок. 

На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 10,3 % площі вкритих 

лісовою рослинністю земель. Болота і плавні займають площу 17956,9 га. До 1986 року на 

сучасній території зони відчуження, в основному на землях сільськогосподарських 

підприємств, було створено низку гідромеліоративних систем. Господарський догляд за 

меліоративними системами не здійснювався з 1986 р. Канали замулюються та заростають 

лісовою рослинністю, погіршується стан гідротехнічних споруд.  

На цей час площа меліоративних систем фактично включена у площу тих 

господарських структур зони відчуження, у користуванні яких знаходяться меліоровані 

землі, тобто в основному Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща». 

Загальний нагляд за меліоративними системами покладено на Державне спеціалізоване 

підприємство «Екоцентр».  

У деяких місцях заплав Прип’яті та Ужа раніше було збудовано протиповеневі дамби.   

 

4.1.2 ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ ТА РЕГІОНІВ 
За багаторічними спостереженнями потенційні ресурси річкових вод України 

становлять 209,8 км3 (разом з р. Дунай), з яких лише 25 % формуються у межах України, 

решта надходить з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Румунії. 

Найбільша кількість водних ресурсів (58 %) зосереджена в річках басейну Дунаю у 

прикордонних районах України, найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, 

Криворіжжя, Крим та південні області України, де зосереджені найбільші споживачі води. 

У більшості регіонів України транзитний приток перевищує місцевий стік. Виняток 

складає Крим, де природного зовнішнього притоку немає, а також Львівська і 

Закарпатська області, де цей приток менший, ніж місцевий стік. 

Важливим показником природного забезпечення водними ресурсами є величина 

річкового стоку місцевого формування на 1 км2 площі. Найбільш забезпечені ресурсами 

місцевого стоку західні області (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська), де на 1 км2 

території припадає від 200 до 600, а на одного жителя – від 2 до 6 тис. м3 води. До найменш 

забезпечених ресурсами поверхневих вод відносяться Херсонська, Одеська, Донецька, 

Дніпропетровська і Запорізька області – від 10 до 38 та від 0,1 до 0,3 тис. м3 відповідно. 
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Основна частина водних ресурсів зосереджена в Дніпрі з його притоками, загальний стік 

якого складає в середній за водністю рік 53,9 км3.  

Внутрішні регіональні відмінності характеризуються тим, що за міжнародною 

класифікацією лише Закарпатська область належить до середньозабезпечених місцевим 

стоком (6,3 тис. м3 на одну людину); низька вона в Чернігівській, Житомирській, 

Волинській та Івано-Франківській областях (3,3-2,0 тис. м3); в інших областях – дуже 

низька і надзвичайно низька (1,98-0,12 тис. м3 на одну людину). 

Доступні для широкого використання водні ресурси формуються, в основному, в 

басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і Західного Бугу, а також малих 

річок Приазов’я та Причорномор’я. 

Питання водозабезпечення населення і галузей економіки в Україні вирішується 

шляхом регулювання стоку і перерозподілу його впродовж року і навіть декількох років. 

З метою забезпечення населення та галузей економіки необхідною кількістю води в 

Україні збудовано водосховища загальним об’ємом понад 55 млрд. м3 та близько 48 тис. 

ставків, 7 великих каналів довжиною 1021 кілометр з подачею по них 1000 м3 води за 

секунду, водоводи великого діаметра, якими вода надходить у маловодні регіони України. 

Більша частина зарегульованого стоку в Україні припадає на дніпровський каскад 

водосховищ загальним об’ємом 43,8 км3 і корисним об’ємом 18,5 км3. 

До найбільш великих водосховищ (без урахування дніпровського каскаду) 

відносяться Дністровське водосховище на р. Дністер об’ємом 3,0 млрд м3, 

Краснооскольське на р. Оскол об’ємом 435,1 млн м3, Печенізьке на р. Сіверський Донець 

– 384 млн м3, Карачунівське на р. Інгулець – 308,5 млн м3. 

Спрацювання регулюючих водосховищ у межень і їх наповнення весною 

визначаються згідно з вимогами водокористувачів і водністю. 

З метою забезпечення водою маловодних регіонів України збудовані канали та 

великі водоводи для перерозподілу стоку основних водних артерій. Найбільший обсяг 

перерозподілу стоку здійснюється за рахунок води р. Дніпро. 

Крім великих водойм, в Україні нараховується 7 тис. озер, що займають 0,3 % 

території, об’єм яких сягає 2,3 км3 води; 28 тис. ставків площею 160 тис.га і об’ємом води 

2,5 км3, вода з яких іде на водозабезпечення сільських населених пунктів, тваринницьких 

ферм і комплексів, розвиток рибного господарства, розведення водоплаваючої птиці та ін.  

Україна належить до найменш водозабезпечених держав Європи, оскільки запаси 

місцевих ресурсів річкового стоку на одну людину становлять близько 1,0 тис. м3 на рік. 

Для порівняння у країнах Європи цей показник становить: Норвегія – 96,9; Швеція – 24,1; 

Фінляндія – 22,5; Франція – 4,6; Італія – 3,9; Великобританія – 2,7; Польща – 1,7; 

Німеччина – 1,3; Угорщина – 0,8 тис. м3 на рік. Ресурси поверхневих вод розподілені по 

території дуже нерівномірно (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1. Водні ресурси та водозабезпеченість областей України 

Область 
Площа 

тис.км2 

Середньобагаторічні 

ресурси, км3/рік 

річкового стоку, 

Забезпеченість середньобагаторічним 

річковим стоком, тис м3/рік 

місцеві сумарні 
на 1 км2 на 1 особу* 

місцеві сумарні місцеві сумарні 

АР Крим 27,0 0,91 0,91 33,7 33,7 – – 

Вінницька 26,5 2,47 11,0 93,2 415,1 1,55 6,91 

Волинська 20,2 2,18 4,05 107,9 200,5 2,09 3,89 

Дніпропетровська 31,9 0,87 53,0 27,3 1661,4 0,27 16,41 

Донецька 26,5 1,02 4,4 38,5 166,0 0,24 1,04 

Житомирська 29,9 3,14 3,71 105,4 124,1 2,52 2,99 
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Область 
Площа 

тис.км2 

Середньобагаторічні 

ресурси, км3/рік 

річкового стоку, 

Забезпеченість середньобагаторічним 

річковим стоком, тис м3/рік 

місцеві сумарні 
на 1 км2 на 1 особу* 

місцеві сумарні місцеві сумарні 

Закарпатська 12,8 7,92 13,3 618,7 1039,1 6,29 10,56 

Запорізька 27,2 0,62 53,0 22,8 1948,5 0,36 30,47 

Івано-Франківська 13,9 4,59 9,4 330,2 676,3 3,31 6,80 

Київська 28,9 2,04 46,4 70,6 1605,5 0,44 9,96 

Кіровоградська 24,6 0,95 50,2 38,6 2040,6 0,98 51,98 

Луганська 26,7 1,46 5,09 54,7 190,6 0,66 2,32 

Львівська 21,8 4,92 5,55 225,7 254,6 1,94 2,19 

Миколаївська 24,7 0,57 4,0 23,2 162,6 0,49 3,48 

Одеська 33,3 0,35 12,9 10,5 387,4 0,15 5,40 

Полтавська 28,8 1,94 51,5 67,4 1788,2 1,36 36,09 

Рівненська 20,1 2,33 7,0 115,9 348,3 2,01 6,02 

Сумська 23,8 2,45 5,79 102,9 243,3 2,20 5,24 

Тернопільська 13,8 1,81 7,26 131,2 526,1 1,71 6,85 

Харківська 31,4 1,66 3,41 52,9 108,6 0,61 1,26 

Херсонська 28,5 0,14 54,4 38,6 1908,8 0,13 51,53 

Хмельницька 20,6 2,14 9,82 103,9 476,7 1,64 7,59 

Черкаська 20,9 1,01 47,4 48,3 2267,9 0,82 38,50 

Чернівецька 8,10 1,23 10,1 151,8 1246,9 1,35 11,12 

Чернігівська 31,9 3,45 29,57 108,2 927,0 3,34 28,61 

Україна 603,7 52,4 87,1 86,8 144,3 1,23 2,04 

*за даними Державного агентства водних ресурсів України 

 

У 2017 році показник охоплення міст послугами централізованого питного 

водопостачанням практично в усіх областях склав 100 %, за виключенням двох областей 

(Львівської – 95,4 % та Чернівецької – 90,9 %). 

Відсутнє централізоване водопостачання у Львівській області у 2 (мм. Судова 

Вишня, Турка) із 44 міст, у Чернівецькій – в 1 (м. Вашківці) із 11 міст. 

Всього по Україні централізованим питним водопостачанням забезпечено 99 % міст, 

87 % селищ міського типу та 29 % сільських населених пункти. Сільські населені пункти 

централізованим водопостачанням у звітному році були найширше охоплені у 

Херсонській області – 98,8 %; у Київській – 73,6 % та у Запорізькій – 60,7 %. 

Впродовж 2017 року цілодобове водопостачання для населених пунктів та населення 

забезпечувалось лише у 3 областях (Волинська, Рівненська, Чернігівська) та м. Київ. 

Привізна вода для питних цілей впродовж 2017 року використовувалась у 10 

областях, зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській Одеській, Донецькій, 

Львівській, Кіровоградській, Херсонській, Полтавській, Івано-Франківській областях. 

Найбільший відсоток витоків та неврахованих витрат води при її розподілі від 

поданої води у мережу склав у Луганській – 79,2 %, Чернівецькій – 60,4 %, Житомирській 

– 49 % та Івано-Франківській – 47,9 % областях. Найменші втрати води були у Київській 

(11,9 %) та Донецькій (13,2 %) областях. 
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4.1.3 ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
У 2017 році із природних водних об’єктів було забрано 9224 млн м3 води (прісної – 

8635 млн м3), з них 1178 млн м3 – з підземних водних джерел. Порівняно з 2016 роком, 

загальний забір зменшився на 683 млн м3 або на 7,4 %, а забір підземних вод зменшився на 

92 млн м3, або на 7,2 %. Динаміка забору води  відображена в табл. 4.2., 4.3. 

Таблиця 4.2. Динаміка забору води з поверхневих та підземних джерел України, 

млн м3 

 

Основні показники використання водних ресурсів в Україні за 2017 рік вказані без 

урахування даних водокористувачів тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. 

 

Таблиця 4.3. Основні показники використання і відведення води (млн м3)* 

 2010 2014 2015 2016  2017 
Забрано води з природних водних 

об’єктів – всього    
14846 11505 9699 9907 9224 

з поверхневих джерел    12823 10002 8413 8637 8046 
у тому числі прісної       11893 9396 7823 8055 7457 

з підземних джерел       2023 1503 1286 1270 1178 
Використано свіжої води 

(включаючи морську) – всього    
9817 8710 7125 7169 6853 

у тому числі прісної       8886 8104 6556 6608 6284 
використано на потреби:      

виробничі       5511 4871 4491 4591 4015 
питні і санітарно-гігієнічні       1917 1500 1267 1239 1174 

зрошення       1377 1218 1237 1211 1549 

інші потреби      1012 1121 130 128 115 
Втрати води при транспортуванні       2158 1350 1139 1143 1145 
Оборотне та повторно-послідовне 

водопостачання       
43138 43049 40306 39619 38716 

Потужність очисних споруд      7425 7190 5801 5690 5415 
Загальне водовідведення1       8141 6587 5581 5612 4921 

зворотних (стічних)  7012 5957 4915 5002 4401 
шахтно-кар’єрних      672 308 327 295 228 

колекторно-дренажних      457 322 339 315 292 

Скинуто у поверхневі водні 

об’єкти       
7817 6354 5343 5399 4715 

забруднених зворотних вод      1744 923 875 698 997 
без очищення      312 175 184 164 158 

недостатньо очищених      1432 748 691 534 839 
нормативно очищених       1760 1416 1389 1381 1023 

нормативно чистих без очистки      4313 4015 3079 3120 2550 
в підземні горизонти       11 9 17 9 9 

в накопичувачі, впадини та інше       313 224 221 204 198 
Скинуто транзитної води      2121 956 823 1090 732 

Скинуто зворотних (стічних) вод в 

канали      
38 38 33 36 30 

Забір води 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 

Всього 14651 14651 13625 11505 9699 9907 9224 

зокрема, з підземних 

джерел 
1961 1961 1911 1503 1286 1270 1178 
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*за даними Державного агентства водних ресурсів України; 
1 Без транзиту та скиду в канали. 

 

Найбільше води забрано у Дніпропетровській (1033 млн м3), Донецькій (1458 млн 

м3), Запорізькій (1218 млн м3), Херсонській (1727 млн м3), Одеській (666,4 млн м3) 

областях та у м. Києві (543 млн м3) на які припадає 72 % сумарного обсягу забору води 

(таблиця 4.4). 

Втрати при транспортуванні на власні потреби склали 1145 млн м3 води (12,41 % 

від забраної). Більше половини обсягів води, які втрачаються, припадає на житлово-

комунальну галузь (780,8 млн м3 води, або 68,19 % від усіх втрат). Більшість води, яка 

втрачається у житлово-комунальній галузі, вже підготовлена для споживання. 

 

Таблиця 4.4. Забір води з природних водних об’єктів за регіонами у 2017 році 

 Забрано води із 

природних водних 

об’єктів 

У тому числі, млн.м3 

усього, 

млн м3  

тис.м3 на 1 

км2 

прісної води морської 

та 

лиманної 

води 

усього  із поверхне- 

вих джерел 

із 

підземних 

джерел 

Україна     9224 15,3 8635 7457 1178 589 
Вінницька     118 4,5 118 102 16 − 
Волинська       71 3,5 71 16 55 − 

Дніпропетровська       1033 32,4 1033 891 142 − 

Донецька       1458 55,0 896 793 103 562 
Житомирська      110 3,7 110 89 21 − 
Закарпатська   46 3,6      46 24 22 − 

Запорізька      1218 44,8 1218 1171 47 − 
Івано-Франківська       89 6,4 89 83 6 − 

Київська   324 11,5 324  271 53 − 
Кіровоградська       199 8,1 199 181 18 − 

Луганська       79 3,0 79 36 43 − 
Львівська       176 8,1 176 27 149 − 

Миколаївська       247 10,0 237 224 13 10 
Одеська       666 20,0 658 630 28 8 

Полтавська      124 4,3 124 48 76 − 
Рівненська       126 6,3 126 88 38 − 

Сумська       94 3,9 94 51 43 − 
Тернопільська      49 3,5 49 24 25  − 

Харківська     270 8,6 270 235 35  − 
Херсонська     1727 60,7 1718 1659 59  9 

Хмельницька      106 5,1 106 65 41 − 
Черкаська       180 8,6 180 132 48 − 

Чернівецька       66 8,2 66 44 22 − 
Чернігівська       105 3,3 105 61 44 − 

м. Київ      543 649,5 543 512 31 − 

 

У басейновому розрізі найбільше води забрано у басейні Дніпра – 6049 млн м3, 

Сіверського Дінця – 975,3 млн м3, Південного Бугу – 287,3 млн м3 та Дністра – 463,4 млн 

м3. 

У галузевому розрізі у 2017 році основними водоспоживачами є підприємства 

промисловості, якими забирається 3577 млн м3 води, або 38,78 % води від загального 
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забору по країні (у т.ч. найбільші з них: теплоелектростанції, атомні електростанції, 

підприємства чорної металургії та вугільної промисловості), сільського господарства – 

3206 млн м3 води (34,76 %), комунального господарства – 2397 млн м3 води (25,99 %) 

(рис.4.1). 
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Рисунок 4.1. Динаміка обсягів забору та використання води в Україні за 2011-

2017 рр. 
  

Потужними споживачами води є підприємства промисловості, житлово-

комунального та сільського господарств, зрошувальні системи та ін. У галузевій структурі 

водокористування відбулися зміни, в 2017 р. найбільше використано водних ресурсів на 

виробничі потреби – 4015 млн м3, на питні і санітарно-гігієнічні потреби використано 

1174 млн м3, зрошення – 1549 млн м3 та сільське господарство – 86 млн м3. Треба 

відмітити зменшення у 2017 р. використання води на виробничі потреби, порівняно з 2016 

роком на 576 млн м3 (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. Структура використання водних ресурсів на різні потреби у 2017 році 

Поступове зменшення обсягів водоспоживання відображається на скороченні об’єму 

скиду стічних вод. Так, у 2017 р. в поверхневі водні об’єкти скинуто 4715 млн м3 стічних 

вод. В регіональному розрізі найбільше вод скинуто потужними промисловими 

водоспоживачами – Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5. Скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за регіонами 

(млн м3) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Україна      7817 6354 5343 5399 4715 

Автономна 

Республіка Крим   

202 - - - - 

Вінницька      69 70 64 60 63 

Волинська       46 44 33 30 30 

Дніпропетровська       1176 1123 683 857 617 

Донецька       1503 914 844 822 801 

Житомирська       151 159 68 64 72 

Закарпатська       41 31 31 34 36 

Запорізька     838 807 931 849 956 

Івано-

Франківська       

91 73 58 59 60 

Київська       810 724 667 624 271 

Кіровоградська      41 90 29 42 44 

Луганська      321 53 82 83 42 

Львівська       230 215 208 206 167 

Миколаївська       88 125 74 67 60 

Одеська       292 206 176 159 159 

Полтавська       183 194 69 69 70 

Рівненська       110 112 59 53 57 
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Сумська      57 49 46 48 47 

Тернопільська       62 70 30 30 29 

Харківська      298 299 288 325 270 

Херсонська       78 56 69 62 69 

Хмельницька       50 29 40 35 35 

Черкаська       207 165 106 111 107 

Чернівецька       50 61 39 39 38 

Чернігівська      119 101 78 87 72 

м. Київ       650 584 571 584 543 

м. Севастополь   54 - - - - 

 

Отже, основним чинником антропогенного навантаження на поверхневі водні 

ресурси є все ще значні обсяги споживання води в економічній діяльності та скидів 

забруднених вод. 

 

4.2. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
Основним фактором формування антропогенного забруднення морського 

середовища є скид зворотних вод, тому у своїй діяльності ДЕІ України велику увагу 

приділяє роботі по визначенню скиду та властивості вод, а також обсягів забруднюючих 

речовин, що відводяться до морського середовища. 
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Рисунок 4.3. Частка забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за 

регіонами 

 
Впродовж звітного періоду у сфері охорони і використання вод та відтворення 

водних ресурсів здійснено 94 ресурсні перевірки дотримання вимог природоохоронного 



84 
 

законодавства України (з них 15 перевірок морських суден та інших плавучих засобів), за 

матеріалами даних перевірок складено 130 протоколів про адмінправопорушення, з них: 

- 3 протоколи про адмінправопорушення за ст. 164 ч.І КУпАП передано до судових 

органів для прийняття рішення в межах компетенції; Наступним протоколам про 

адмінправопорушення винесено 127 постанов про накладення адмінстягнення (з них 29 

відповідальних осіб по перевіркам морських суден та інших плавучих засобів) на суму 

51,969 тис. грн., стягнуто 39,168 тис. грн., наступні постанови про накладення 

адмінстягнення по яким закінчився термін добровільної сплати, передано до органів ДВС 

для примусового стягнення. 

Крім цього, впродовж звітного періоду ДЕІ України здійснено 15 розрахунків 

збитків по яким пред’явлено 15 претензій про відшкодування завданих державі збитків на 

суму 11189,342 тис. грн., на час складання звіту сплачено 5 претензій на суму 74,022 тис. 

грн. 

Також, ДЕІ України за звітний період до правоохоронних органів передано 22 

матеріали, з них: 

- до органів Національної поліції передано 18 заяв (повідомлень) про кримінальне 

правопорушення щодо не допущення до проведення планової перевірки; 

- по переданим, матеріалам щодо незаконного скиду забруднюючих речовин з 

ТОВ «Херсонес», слідчим відділом Головного управління Національної поліції в 

Херсонській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.05.2017 зареєстровано 

кримінальне провадження № 12017230030001985, за ознаками кримінального 

провадження, передбаченого ст. 241 КК України; 

- першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень 

слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської 

області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 02.03.2017 

№ 42017160000000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 

ст. 364 КК України щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами 

Прикордонної служби спільно з ДП «АМПУ» та капітанами ряду портів України, які 

зловживаючи своїм службовим становищем, перешкоджають Інспекції у проведенні 

екологічного контролю суден; 

- Білгород-Дністровським відділом поліції Головного Управління Національної 

поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному 

провадженню зареєстрованому в ЄРДР від 14.02.2017 під № 12017160240000375, за 

ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 243 КК. України щодо 

забруднення акваторії Білгород-Дністровської філії ДП «АМПУ» в районі причалу № 2, 

внаслідок скиду з судна «Delfi» забруднюючих речовин, які мали характерний запах 

нафтопродуктів; 

- слідчим відділом Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Одеській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

16.06.2017 зареєстровано кримінальне провадження № 12017160240001562, за ознаками 

кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України щодо забруднення 

акваторії Дністровського лиману, яке сталось внаслідок підйому на поверхню лиману 

плаваючого середнього транспортеру модернізованого «Амфібія». 

 

4.2.1 СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ 

ОБ’ЄКТИ ТА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД 
Значним  трансформаціям  піддаються  господарсько-освоєні водозбірні території, 

що істотно змінило  характер  формування  стоку  і  водний режим  багатьох  водних  

об’єктів.  Незадовільне становище систем водовідведення та відсутність у  багатьох  

населених  пунктах  централізованого водовідведення  є  однією  з  причин  забруднення 

водних ресурсів  в  Україні.  У  2017 р. частка  забруднених  стічних  вод  без очистки у  

загальному водовідведенні порівняно до попереднього року зменшилась на 3,8 %  
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(рис. 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4. Динаміка забруднених стічних вод у загальному водовідведенні, 

млн м3 

 
За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування у 2017 

році у поверхневі водні об’єкти скинуто 4715 млн м3 стічних вод, у тому числі: 

підприємствами промисловості – 2785 млн м3, житлово-комунальної галузі – 1510 млн м3 

та підприємствами сільського господарства – 355,5 млн м3. 

Із загального обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені складають 

997,3 млн м3 (21,15 %), нормативно-очищені – 1023 млн м3 (21,7 %), нормативно-чисті без 

очистки – 2550 млн м3 (54,08 %) та шахтно-кар’єрні води, що не категоруються – 144,7 

млн м3 (3 %). 

Найбільше забруднюють водні об’єкти солями підприємства Дніпропетровської, 

Донецької, Харківської, Одеської областей (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6. Обсяги забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними 

водами в поверхневі водні об’єкти, у 2017 році за регіонами 

 
Нафто-продукти, т Залізо, т Магній, т Фосфати, т Кальцій, т 

Україна 259,1 422,4 576,8 4552 2544 

Вінницька 0,18 1,2 – 28,94 – 

Волинська 0,2 10,9 – 103,9 – 

Дніпропетровська 39,58 50,1 – 573,6 – 

Донецька1 22,31 35,01 – 499,1 – 

Житомирська 2,04 5,5 – 119,8 – 

Закарпатська 0,01 8,71 – 66,27 – 

Запорізька 14,02 61,88 349,6 325 2019 

Івано-Франківська 1,53 4,73 23,41 138,3 171,9 

Київська 2,05 7,2 28,64 70 28,23 

Кіровоградська 3,13 4,09 7,74 78,23 14,83 

Луганська 2,21 5,36 – 58,48 66,64 

Львівська 0,38 44,5 0,53 211,5 2,03 
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Миколаївська 6,41 5,5 – 111 – 

Одеська 3,75 8,17 – 454,3 0,01 

Полтавська 0,85 8,21 163,6 178 232,5 

Рівненська 1,97 8,17 – 154,7 – 

Сумська 0,01 4,92 – 137,9 – 

Тернопільська 1,83 3,44 – 104,6 – 

Харківська 134,8 52,56 3,01 635 7,68 

Херсонська 0,06 3,35 – 51,59 – 

Хмельницька 1,07 6,03 0,19 89,97 0,71 

Черкаська 5,69 5,08 – 109,1 – 

Чернівецька 0,68 1,54 – 19,47 – 

Чернігівська 0,11 6,05 – 111,3 – 

м. Київ 14,15 70,17 – 121,7 – 

 

На якість стану морських вод прибережної частини Чорного моря впливають 

джерела антропогенного походження з річкового стоку та берегові скиди з муніципальних 

очисних споруд. 

Деякі очисні споруди працюють з перевищенням встановлених нормативів 

гранично допустимого скиду (ГДС) та нормованих значень гранично допустимої 

концентрації забруднюючих речовин, що пов’язано з підвищенням навантаження на 

очисні споруди, недосконалою системою біологічної очистки та незадовільним станом 

очисного обладнання, яке має значний термін експлуатації. 

Результати водовідведення підприємствами до Чорного моря за 2017 рік у 

порівнянні з 2016 роком представлені у таблиці 4.7. 

 

Таблиця 4.7. Обсяги скиду стічних вод до Чорного моря Одеського регіону в зоні 

контролю Інспекції 

Підприємства Відведено зворотних вод, тис.м3* 

2016 рік 2017 рік 

СБО «Південна» Чорне море, 30 гр. 46°сд, 46 гр. 22°пш. 27183,913 25398,9 

КП «Чорноморськводоканал» Чорне море, 30 гр. З9°сд, 

46 гр.18°пш. 

3410,079 3497,899 

ОС Припортового заводу Чорне море, 31 гр.30°сд, 46 

гр.З6°пш. Григорівський лиман 

863,657 1248,584 

 

Серед основних підприємств – водокористувачів Одеського регіону, які 

здійснюють скид зворотних вод у Чорне море найбільш потужними за обсягами є СБО 

«Південна». 

Якісною оцінкою роботи очисних споруд є показник питомого обсягу скидів 

забруднюючих речовин у Чорне море – співвідношення кількості забруднюючої речовини 

(тони, кг) на 1 тис. м3 об’єму скиду. 

В таблиці 4.8 представлено питомі обсяги скидів по забруднюючим речовинам 

фосфатам, амонію сольовому, нітратам, нітритам, тощо основних підприємств 

водокористувачів Одеського регіону. 

 

Таблиця 4.8. Питомі обсяги скиду забруднюючих речовин до Чорного моря 

Одеського регіону в зоні контролю Інспекції 

Найменування 

забруднюючої речовини 

 2016 рік 2017 рік 

 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Нітрати тонн 909,9 7,427 29,13 935,0 15,778 30,9 

Нітрити тонн 42,3 0,02 0,46 46,4 0,03 0,48 
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Фосфати тонн 206,399 2,391 21,94 218,9 3,583 21,47 

Амоній сольовий тонн 227,6 0,249 5,40 212,7 0,399 5,87 

Завислі речовини тонн 304,7 3,687 29,10 293,8 6,941 30,23 

Нафтопродукти тонн 1,142 0,032 0,21 1,2 0,048 0,18 

БСК повне тонн 363,7 5,767 24,92 339,5 6,079 25,82 
1* – Очисні споруди (ОС) СБО «Південна» Філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» (м. Одеса);  

2* – ОС ПАТ «ОПЗ» (м. Южне); 

3* – ОС КП «Чорноморськводоканал» (м. Чорноморськ). 

 

Впродовж 2017 року ДЕІ України відібрано 452 проби поверхневих та зворотних 

вод, виконано 2442 визначень по вмісту забруднюючих речовин, а саме, було відібрано та 

проаналізовано: 

– 32 проби зворотних (стічних) вод з берегових об’єктів (перевищення рівня нормативів 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) скидів забруднюючих речовин зафіксовано у 

14 пробах); 

–  3  проби баластних вод з суден (перевищення ГДК моря зафіксовано у 3 пробах); 

– 1 проба стічних вод після устаткування обробки стічних вод суден, (перевищення ГДК 

скидів виявлено в 1 пробі); 

– 416 проб морських та поверхневих вод (перевищення ГДК для води моря та води 

рибогосподарського призначення зафіксовано у 171 пробі). 

За період 2017 року у скидах зворотних вод по кожному з берегових об’єктів 

виявлена наступна кількість перевищень ГДК скиду: 

– ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картоний комбінат», м. Ізмаїл – 5 проб; 

– Ставкове господарство ТОВ «Красний рибак», с. Красна коса, Білгород-Дністровський 

район, Одеська область – 3 проби; 

– КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради, м. Скадовськ, Херсонська область – 2 

проби; 

– КП «Білгород-Дністровськводоканал», м. Білгород-Дністровськ, Одеська область – 3 

проби; 

– ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», м. Миколаїв – 1 проба. 

За 2017 рік проведено роботи по 67 випадках аварійних подій (у т.ч. в межах 

кризового моніторингу). 

 

4.2.2 ОСНОВНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЗА 

СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ) 
Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид забруднених 

комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через 

систему міської каналізації, а також надходження до водних об’єктів забруднюючих 

речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь. 

У територіальному розрізі найбільше забруднених стічних вод скидається у 

Дніпропетровській (230,3 млн м3, що складає 37,3 % із загального обсягу скидів в області), 

Донецькій (199,4 млн м3, що складає 24,9 % із загального обсягу скидів в області), 

Запорізькій (64,17 млн м3, що складає 6,7 % із загального обсягу скидів в області), 

Львівській (70,81 млн м3, що складає 42,25 % із загального обсягу скидів в області) 

областях та у м. Києві (284,3 млн м3, що складає 52,4 % із загального обсягу скидів у 

місті). 

За результатами узагальнення звітів про використання води за 2017 рік у 

галузевому розрізі найбільшими забруднювачами є підприємства житлово-комунальної 

галузі, якими скинуто 607,5 млн м3 забруднених стічних вод. 

Підприємствами промисловості скинуто 311,1 млн м3 забруднених стічних вод, із 

них найбільші забруднювачі – підприємства чорної металургії (278,3 млн м3) та хімічної 
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промисловості (12,77 млн м3), та підприємствами сільського господарства скинуто 

28,9 млн м3 забруднених стічних вод. 

Всього підприємств, що забруднюють водні об’єкти – 535. 

У басейновому розрізі об’єми скидів забруднених стічних вод розподіляються у 

такому порядку: у басейні Дніпра – 628,6 млн м3, Західного Бугу – 64,0 млн м3, 

Сіверського Дінця – 41,9 млн м3, Дунаю – 24,7 млн м3, Дністра – 20,1, млн м3, Південного 

Бугу – 4,2 млн м3. 

На якість поверхневих вод негативно впливає також скид шахтно-кар’єрних вод, 

які практично без очистки скидаються у поверхневі водні об’єкти в об’ємі 228,2 млн м3. 

Разом із стічними водами до поверхневих водних об’єктів у 2017 році скинуто 

20,84 тис. т завислих речовин, 259,1 т нафтопродуктів, 5,98 тис. т азоту амонійного, 

46,98 тис. т нітратів, 1,65 тис. т нітритів, 195,0 т СПАР, 422,4 т заліза, 4552,0 т фосфатів 

тощо. Крім того, сумарний показник ХСК дорівнював 71,57 тис. т та БСК – 16,29 тис. т 

(табл. 4.9). 

Таблиця 4.9. Скид забруднюючих речовин у розрізі виду діяльності за 2017 

рік 

Назва виду 

діяльності 

Азот 

амоні 

йний 

БСК Зави 

слі 

речо 

вини 

Ніт 

рати 

Ніт 

рити 

ХСК Залізо Нафто 

проду 

кти 

СПАР Фос 

фати 

 

 

тис. 

тонн 

тис. 

тонн 

тис. 

тонн 

тис. 

тонн 

тис. 

тонн 

тис. 

тонн 

тонн тонн тонн тонн 

ВСЬОГО по 

УКРАЇНІ 

5,981 16,29 20,84 46,98 1,655 71,57 422,4 259,1 195 4552 

Промисловість 0,476 1.191 2,776 4,556 0,212 7,59 97,2 33,83 9.37 318,7 

енергетика 0,018 0,121 0,392 0,32 0,012 0,771 8,051 3,575 1,229 26,95 

паливна 

промисловість 

0.002 0,015 0,041 0,094 0,001 0,093 0,144 0,075 0,129 7,248 

нафтодобувна 

промисловість 

0 0,001 0,002 0 
– 

0,003 – 0,001 _ 0,074 

нафтопереробна 

промисловість 

0,001 0,012 0,036 0,094 0,001 0,082 0,111 0,068 0,096 6,906 

вугільна 

промисловість 

0 0,001 0,003 0 – 0,015 0,157 0,011 – 0,133 

чорна металургія 0,294 0,219 1,169 0,954 0.12 1,851 70,4 20,06 0,028 18,2 

кольорова 

металургія 

– 0,001 0,007 0,004 – 0,003 0,012 0,026 0,002 0,057 

хімічна та 

нафтохімічна 

промисловість 

0,114 0,533 0,782 2,756 0,057 2,98 8,949 6,094 5,776 231,6 

легка 

промисловість 

0,002 0,04 0,036 0,338 0,001 0,373 0,011 0,373 0,013 25,87 

харчова 

промисловість 

0,004 0,016 0,033 0,002 0 0,082 0,539 0,149 0,401 3,285 

Сільське 

господарство 

0,019 0,082 0,13 0,121 0,002 0,456 3,39 0,249 0,557 18,16 

Лісове 

господарство 

0,004 0,044 0,094 0,103 0,001 0,242 0,789 0,399 0,101 10,72 

Транспорт 0 0 0 0 – 0,002 0,005 0,008 0,005 0,003 

Будівництво 0,013 0,115 0,109 0,029 0,001 0,35 1,291 0,784 0,237 8,005 

Торгівля і  0,001 0,001 0  0,003 0,01 0,005 0,002 0,032 
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громад. 

харчування 

Житлове та 

комунальне госп. 

0,009 0,096 0,219 0,097 0,002 0,004 9,87 5,817 0,416 10,02 

Охорона здоров’я, 

фізкультура 

5,447 14,72 17,56 42,17 1,438 63,18 312,4 218,1 184,3 4196 

Народна освіта 0,022 0,09 0,058 0,017 0 0,114 0,452 0,058 0,218 4,019 

 

Значне забруднення в межах Донецької області у водні об’єкти, підконтрольні 

інспекції, вносять скиди підприємств металургійної галузі, зокрема  ПрАТ «МК 

«Азовсталь» і ПрАТ «ММК ім. Ілліча». 

ПрАТ «МК «Азовсталь» скидає зворотні води в акваторію Азовського моря з 6-ти 

водовипусків, 5 з них відводять теплообмінні води, скид № 9 скидає виробничі води 

(промислові стоки від доменного, газового, обтискного, рейкобалкового виробництв). 

Механічна  очистка зворотних вод після скиду № 9 відбувається в шламонакопичувачі. 

Водовідведення в р. Кальміус здійснюється з трьох водовипусків (№ 1, 2, 4). За 2017 рік 

перевищення зафіксовані лише по скиду № 9: нітритам (до 2,07 разів). Скид зворотних вод 

з водовипуска № 9 відбувається в акваторію Азовського моря – водойму 

рибогосподарського призначення. В контрольному створі (250 м від випуску № 9 ПрАТ 

«МК «Азовсталь») стан морської води не відповідає нормам для водойм 

рибогосподарського призначення по наступних показниках: нафтопродукти (2,4 ГДК), 

залізо загальне (12,4 ГДК), нітрити (19,8 ГДК), азот амонійний (1,06 ГДК). Значне 

перевищення ГДК в контрольному створі зумовлено відсутністю асимілюючої 

спроможності Азовського моря прийняти зворотні води водовипуску № 9 з завищеними 

затвердженими концентраціями.  

ПрАТ «ММК ім. Ілліча» здійснює скид зворотних вод в 2017 році з 4-х 

водовипусків в річки Кальчик і Кальміус. Перевищення затверджених допустимих 

концентрацій фіксується на скиді № 1,  а саме по сухому залишку (до 1,53 разів), хлоридам 

(до 1,72 разів), сульфатам (до 1,49 разів), азоту амонійному (до 4 разів), нітритам (до 

1,05 разів). На скиді № 2 впродовж 2017 року виявлені перевищення по сухому залишку (до 

1,6 разів), хлоридам (до 2,29 разів), сульфатам (до 1,4 разів), залізу загальному (до 

1,8 разів), ортофосфатам (до 1,3 разів). На скиді № 3 за даними інструментально-

лабораторного контролю встановлені перевищення по сухому залишку (до 1,2 разів), 

сульфатам (до 1,25 разів), залізу загальному (до 2,83 разів), азоту амонійному (до 

1,76 разів). На скиді № 4 встановлені нормативи перевищені азоту амонійному (до 

3,1 разів), по ортофосфатам (до 1,34 разів), сухому залишку (до 1,15 разів), сульфатам (до 

1,1 разів). 

В контрольних створах після водовипусків ПрАТ «ММК ім Ілліча» в р. Кальчик 

та р.Кальміус встановлено зростання концентрацій по нафтопродуктах, залізу загальному, 

ортофосфатах, азоту амонійному, нітритах в порівнянні зі створами р. Кальчик та 

р. Кальміус вище скидів ПрАТ «ММК ім. Ілліча».  

На території Маріупольського морського торговельного порту відведення 

зливових стоків з виробничої території здійснюється з 11-ти водовипусків, обладнаних 

механічними очисними спорудами. Концентрації гідрохімічних показників в акваторії ДП 

ММТП знаходяться в межах середньорічних значень. 

Скид зливових стоків з території Азовського судноремонтного заводу впродовж 

2017 року не контролювався у зв’язку з тим, що на підприємстві не проводилися планові та 

позапланові перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства. 

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної Азовської морської 

екологічної інспекції в частині додержання встановлених нормативів ГДС контролюється 

станція біологічної очистки господарсько-побутових стоків міста Маріуполя. За 

усередненими даними за 2017 рік перевищень затверджених допустимих концентрацій на 
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скиді після очистки КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» не зафіксовано. 

На скиді після очистки КП «Генічеське виробниче управління водопроводно-

каналізаційного господарства» затверджені нормативи при разовому відборі проб 

перевищувалися по нітратах (в 4,2 разів),  ортофосфатах (в 6,2 разів), по азоту амонійному 

(в 29,5 разів). 

На скиді після очистки КП «Бердянськводоканал» затверджені нормативи при 

разовому відборі проб перевищувалися по залізу загальному (в 1,1 разів), завислих 

речовинах (в 1,1 разів), нітратах (в 3,4 разів), ортофосфатах (в 1,4 разів). 

В 2017  році проводився регулярний моніторинг поверхневих вод Азовського моря, 

р. Кальчик і р. Кальміус в районі скидів зворотних вод підприємств-водокористувачів з 

метою виявлення впливу кожного скиду на водні об’єкти. Також контролювалися 

поверхневі води в встановлених створах з метою оцінки їх стану і відповідності 

нормативів, встановлених для рибогосподарських та комунально-побутових водойм.  

 

4.2.3 ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
На виконання зобов’язань України згідно із чинними міжурядовими угодами із 

сусідніми країнами з питань водного господарства на прикордонних водних об’єктах 

організації, що належать до сфери управління Держводагентства, беруть участь у 

виконанні домовленостей у рамках двосторонніх угод про спільне використання та 

охорону транскордонних водних об’єктів. Держводагентство реалізує повноваження у 

галузі водного господарства на прикордонних водах з усіма сусідніми країнами у рамках 

виконання міжурядових і міжвідомчих угод, які за дорученням Уряду укладено з 

Білоруссю, Молдовою, Росією, Румунією, Словаччиною, Польщею, Угорщиною у 

басейнах Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, Дунаю, Тиси, Дністра, Вісли. 

Транскордонний моніторинг стану поверхневих вод Держводагентством здійснювався у 

рамках затвердженої Програми державного моніторингу вод. 

У зв’язку з ситуацією, що склалася між Україною та Російською Федерацією, 

прикордонні створи на водних об’єктах басейну р. Дніпро, а саме річках: Ворскла, 

Ворсклиця, Сейм, Псьол, Бобрик, Знобовка та струмку Знаменка, з 2014 року перенесено 

на українську територію. Спільний українсько-російський відбір проб та обмін 

інформацією не здійснюється. 

Результати проведених у 2017 році інструментально-лабораторних вимірювань 

свідчать про відносну стабільність якісного стану поверхневих вод у більшості 

транскордонних створів. Основними забруднювачами поверхневих вод басейну у всіх 

транскордонних створах є природні біогенні елементи – гумінові, органічні та азотні 

сполуки, а також залізо. Ці речовини надходять із заболочених територій водозбору річок. 

Моніторинг поверхневих вод у прикордонних створах річок басейну р. Сіверський 

Донець проводився в односторонньому порядку за скороченою програмою: у 5 створах на 

кордоні Харківської (Україна) та Бєлгородської (Росія) областей на річках: р. Сіверський 

Донець (с. Огірцеве), р. Лопань (с. Казача Лопань), р. Вовча (с. Землянки), р. Уди (с. 

Окоп), р. Оскіл (с. Тополі). У 2017 році не виявлено суттєвих змін порівняно із минулим 

роком. Результати інструментально-лабораторних вимірювань відповідали середнім 

багаторічним значенням. Перевищення фіксувались переважно за показником БСК5. 

Відмічався підвищений вміст важких металів. 

У цілому стан якості транскордонних водних об’єктів басейну р. Сіверський 

Донець оцінюється як задовільний, без тенденції до погіршення. 

Держводагентство забезпечує виконання Технічного протоколу про 

співробітництво у сфері моніторингу та обміну інформацією про якісний стан 

поверхневих вод на транскордонних ділянках водних об’єктів між Україною та 

Республікою Білорусь. Спостереження за станом поверхневих вод проводилися у 10 

створах на річках басейнів Прип’яті, Дніпра та Західного Бугу. Випадків перевищення 
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порогових значень показників (встановлених за домовленістю Української та Білоруської 

Сторін), що характеризують якісний стан поверхневих вод у 2017 році, не виявлено. 

Порівняно з 2016 роком спостерігалося зниження середньорічних значень 

мінералізації (сухого залишку) у створах басейнів річок Західний Буг і Прип’ять. У 

створах басейну р. Дніпро цей показник збільшився на 14-29 мг/дм3. 

У більшості контрольованих створів збільшилися показники сумарного вмісту 

важкоокисних органічних сполук (ХСК). Найбільше зростання показника (на 4,8 мг/дм3) 

відзначалося у створах: р. Прип’ять, 570 км, н.п. Сенчиці та р. Льва, 100 км, н.п. 

Переброди. На рівні минулого року залишилися середньорічні значення ХСК у створах р. 

Горинь, 67 км, н.п. Висоцьк і р. Сож, 32 км, с. Ст. Яриловичі. 

На рівні середньорічних значень 2016 року або трохи нижче були у всіх створах 

показники біохімічного споживання кисню (БСК), крім створу на р. Західний Буг, де 

спостерігалося невелике збільшення БСК (на 2 мг/дм3). 

У більшості контрольованих створів несуттєво змінилися середньорічні 

концентрації фосфат-іонів. Виняток – створ р. Горинь, 67 км, н.п. Висоцьк, де 

середньорічне значення концентрації фосфат-іонів збільшилося на 2,1 мг/дм3. 

Вміст розчиненого кисню у воді у більшості контрольованих створів дещо 

знизився. У створі р. Західний Буг, 468 км, н.п. Забужжя зазначалося найбільше зниження 

вмісту розчиненого кисню (на 4,1 мг/дм3). 

Вміст сполук металів у контрольованих водних об’єктах впродовж 2017 року 

фіксувався практично на рівні минулих років. Порівняно з 2016 роком у річках Прип’ять, 

Стохід, Стир, Ворскла відбулось збільшення середньорічного вмісту сполук азоту 

амонійного до 3 ГДК, а максимальна разова концентрація на рівні 14 ГДК була зафіксована 

у воді р. Стир (1,5 км нижче м. Луцьк).  

За програмою моніторингу спостереження за якістю поверхневих вод на 

прикордонних ділянках з Республікою Молдова ведуться у транскордонних створах, що 

розташовані у басейнах річок Дністер, Дунай та Причорномор’я. 

На р. Дністер моніторинг проводиться у 7 транскордонних пунктах спостереження. 

Три з них (біля с. Наславча, м. Могилів-Подільський, с. Цикинівка) розташовані до входу 

дністровських вод на територію Республіки Молдова та 4 – на притоках Дністра на 

території Одеської області, після виходу водотоків з території Республіки Молдова. 

У створах р. Дністер, розташованих на українській території до кордону з 

Республікою Молдова, якісний стан води, як зазвичай, кращий, ніж після перетину кордону 

з Республікою Молдова, на території Одеської області. Покращення якості води р. Дністер 

відбулося у створах м. Могилів-Подільський через зменшення концентрацій сполук міді та 

цинку. Концентрації міді (середньорічні та максимальні) становили 3-4 ГДК і 4-6 ГДК 

відповідно, сполук цинку – в межах норми. У пунктах транскордоного переносу 

середньорічний вміст сполук азоту був нижче ГДК, а максимальний перевищував 

нормативи в 1-2 рази. 

У 2017 році у транскордонному створі 6 км р. Кучурган (с. Степанівка), як і у 

попередні роки, фіксувалися перевищення нормативів за такими показниками: 

мінералізація, кольоровість, ХСК, БСК5, залізо, СПАР. Вміст розчиненого у воді кисню – 

за межею визначення. Зафіксовано наявність сульфідів та жирів. 

Найбільш забрудненою з усіх транскордонних створів залишається вода у створі р. 

Дунай – 49 км, р. Киргиж-Китай, с. Малий Ярославець, де впродовж 2017 року 

відмічалися високі значення показників БСК (максимальне значення БСК20 – 26 мг/дм3), 

ХСК (максимальне значення – 120 мг/дм3), фенолів (до 0,004 мг/дм3), марганцю (до 

0,24 мг/дм3), мінералізації (до 4128 мг/дм3) та низькі значення розчиненого у воді кисню. 

При цьому, порівняно з 2016 роком, якість води у зазначеному створі у середньому 

покращилася: збільшилась прозорість води та вміст розчиненого кисню; зменшились 

кольоровість у 2 рази, БСК20 – у 1,6 раза, ХСК – у 1,2 раза, вміст амонію та фосфатів – у 

6 разів, заліза та фосфору загального – у 4 рази, марганцю – у 11 раз, АПАР – у 1,4 раза. 
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Майже на рівні попередніх років залишалися у 2017 році показники якості води у 

чотирьох транскордонних створах з Румунією на річках Прут, Сірет, Тиса та Дунай. 

Впродовж 2017 року у контрольних створах на транскордонних річках Прут та Сірет 

ситуація щодо якісного стану поверхневих вод залишалася стабільною. Якість води у 

пунктах спостережень відповідала категорії «слабко-забруднені». Перевищення 

фіксувались за вмістом легкоокислюваних органічних забруднюючих речовин (БСК). У 

річках Тиса, Латориця, Уж, Прут відзначалось збільшення рівня забруднення води 

сполуками хрому шестивалентного. Середній вміст у цих річках перевищував допустимі 

норми у 2-7 разів, а максимальний – у 7-19 разів. У трансграничних пунктах річок Дунаю 

вміст сполук азоту нітритного та азоту амонійного був стабільний і невисокий.  

У транскордонному створі 163 км р. Дунай (м. Рені) впродовж року у всіх відібраних 

пробах спостерігались високі показники органічного забруднення води. Максимальна у 

2017 році величина ХСК становила 29,3 мг/дм3, БСК20 – 9,8 мг/дм3, фенолів – 0,002 мг/дм3.  

За програмою моніторингу спостереження за якісним станом водних об’єктів на 

транскордонних з Угорщиною та Словаччиною ділянках проводився на 4 (по двох з 

кожною країною) створах у басейні р. Тиса. Впродовж 2017 року в басейні р. Тиса 

надзвичайних забруднень транскордонного характеру, які призвели б до погіршення 

якості води, не відмічалося. Порівняно з 2016 роком істотних змін щодо якісного стану 

поверхневих вод не встановлено. 

Моніторинг якісного стану поверхневих вод на транскордонних з Польщею 

ділянках здійснювався у створах річок басейну р. Вісла: річці Західний Буг та притоках р. 

Сян (Шкло, Вишня, Завадівка). У 2017 році поверхнева вода у контрольованих створах 

характеризувалася як «слабко забруднена». 

У p. Шкло фіксувались перевищення нормативів за такими показниками: БСК, азот 

амонійний, нітрит-іони, фосфат-іони. Відмічався підвищений вміст заліза загального та 

сульфатів. Для вод р. Шкло притаманний високий вміст сульфатів і кальцію, що 

зумовлено природними чинниками. Порівняно з 2016 роком якість води суттєво не 

змінилася. 

У відібраних у р. Вишня пробах поверхневої води відмічалися підвищені 

концентрації заліза, що зумовлено природними факторами. Фіксувалися незначні 

перевищення нормативів БСК5, амонію, фосфат-іонів. Якість води порівняно з 2016 роком 

суттєво не змінилася. 

У р. Завадівка порівняно з 2016 роком підвищився вміст амонію, знизився вміст 

нітратів. 

 

4.3 ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

4.3.1 ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 
Спостереження за станом забруднення поверхневих вод за гідрохімічними 

показниками проводились гідрометеорологічними організаціями на 123 водних об’єктах 

(105 річках, 9 водосховищах, 7 озерах, 1 каналі, 1 лимані) у 204 пунктах і 327 створах. 

Кількість відібраних проб склала 3295. 

Водні об’єкти України були забруднені переважно сполуками важких металів, 

сполуками азоту, фенолами, сульфатами, нафтопродуктами. 

У 2017 році у водних об’єктах України було виявлено тринадцять випадків 

екстремально високого забруднення (ЕВЗ) поверхневих вод на трьох водних об’єктах. 

У Львівській області на р. Полтва в районі м. Львова зареєстровано 9 випадків 

екстремально високого забруднення: 5 випадків за вмістом розчиненого у воді кисню 

(випадок  повної його відсутності, вміст на рівні 1,60 мгО2/дм3; 1,38 мгО2/дм3 та двічі на 

рівні 1,28 мгО2/дм3), 3 випадки збільшення БСК5  (біохімічного споживання кисню за 5 

діб) до 62,4; 73,4 і 76,8 мг/дм3 та один випадок присутності сірководню на рівні 

0,153 мг/дм3.  
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У басейні Дніпра на р. Устя в районі м. Рівне зафіксовано два випадки ЕВЗ за 

вмістом розчиненого у воді кисню з концентраціями 1,32 і 1,64 мгО2/дм3  та на р. Мерло – 

м. Богодухів (Харківська область) випадок повної відсутності кисню у воді та випадок 

присутності сірководню з концентрацією 0,080 мг/дм3. 

Високе забруднення було виявлено у 474 випадках на 60 водних об’єктах (49 % від 

загальної кількості об’єктів, де здійснювалися спостереження). 

За вмістом розчиненого у воді кисню кількість випадків досягла 15, за БСК5 – 16 

випадків.  

Зниження вмісту розчиненого у воді кисню нижче 3 мгО2/дм3 відмічалось впродовж 

року у р. Західний Буг у районі м. Буськ (3 випадки), у р. Полтва в районі міст Львів, Буськ 

(10 випадків) та по одному випадку на р. Південний Буг – м. Хмельницький і р. Устя – 

м. Рівне. У воді р. Полтва в районі міста Львів збільшення біохімічного споживання кисню 

(БСК5) до рівня ВЗ спостерігалось у 9 випадках, у районі м. Буськ – у чотирьох  випадках, 

у р. Західний Буг – м. Буськ – у трьох випадках.  

За іншими інгредієнтами кількість випадків високого забруднення становила: 

сполуками мангану – 159 випадків, азотом нітритним – 99, азотом амонійним – 61, 

сульфатами – 73, сполуками цинку – 20, міді – 14, заліза загального – 11, хрому 

шестивалентного – 2.  

Систематичний моніторинг поверхневих вод на мережі гідрометеорологічних 

організацій ДСНС України вказує на задовільний кисневий режим більшості річок і 

водосховищ. Винятком є річки Західний Буг (м. Буськ), Полтва (мм. Буськ, Львів), Устя 

(м. Рівне), Мерло (м. Богодухів). 

У переважній більшості річкових басейнів продовжує спостерігатися тенденція до 

зменшення або повної відсутності у воді фенолів та нафтопродуктів. 

У річках Південний Буг, Інгул, більшості приток Дніпра у 2017 році відмічено 

збільшення вмісту сполук азоту амонійного, у річках  Дунай, Дністер – сполук азоту 

нітритного. Дещо зменшився вміст азоту амонійного у пунктах спостережень річок 

Західний Буг та  Полтва. 

У р. Західний Буг (с. Литовеж), р. Південний Буг, в басейнах річок Дунаю, Дністра 

спостерігалося покращення якості води через зменшення вмісту важких металів (сполук 

цинку, мангану, міді, заліза загального). У річках Приазов’я знизились концентрації 

сполук  хрому шестивалентного. 

Підвищився вміст сполук мангану, міді у річках Західного Бугу,  сполук мангану – у 

більшості річок Дніпра та у дніпровських водосховищах, сполук міді, цинку, мангану, 

хрому шестивалентного – у притоках Південного Бугу, сполук хрому шестивалентного – у 

річках Дністра і у Дністровському водосховищі. Збільшення вмісту сполук міді 

зафіксовано у річках Кальміус та Кальчик. 

Басейн р. Західний Буг. Річки басейну Західного Бугу, як і у попередні роки 

характеризуються досить високим забрудненням, проте у 2017 році на ділянках Західного 

Бугу та на р. Полтва відмічено деяке покращення якості води за рахунок зменшення вмісту 

сполук азоту амонійного. Межі середніх концентрацій цієї хімічної речовини складали 1-9 

ГДК на р. Західний Буг та  13-30 ГДК на р. Полтва. Максимальні концентрації азоту 

амонійного досягали 23 ГДК на р.  Західний Буг (м. Кам’янка-Бузька), 11-48 ГДК на 

р. Полтва (міста Львів та Буськ).  Зафіксовано 18 випадків на рівні ВЗ. 

У пунктах спостережень р. Західний Буг середньорічні концентрації сполук азоту 

нітритного залишились майже на рівні попереднього року з перевищенням середнього та 

максимального вмісту у 3-14 разів  та 7-35 разів відповідно. 

У районі с. Литовеж (р. Західний Буг) зменшився середній вміст сполук цинку до 2-

4 ГДК, мангану – до 2-3 ГДК, заліза загального – до <1-1 ГДК.  

Кисневий режим р. Західний Буг у районі нижнього створу м. Буськ був 

незадовільний.  
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Найбільш забрудненою притокою Західного Бугу залишається річка Полтва у 

пунктах спостережень м. Львів та м. Буськ. У воді річки у 2017 році підвищились 

середньорічні концентрації азоту нітритного до 17-18 ГДК, максимальні – до 38-61 ГДК. 

Кисневий режим річки Полтва також був незадовільний. 

У лівих притоках Західного Бугу (річки Солокія та Рата) у 2017 році зафіксовано 

погіршення якості води за рахунок збільшення вмісту сполук міді з максимальними 

концентраціями 52 ГДК, 56 та 43 ГДК відповідно.  Спостерігалося незначне збільшення у 

порівнянні з попереднім роком  концентрацій сполук мангану у річці Луга (права притока 

Західного Бугу), максимальна концентрація досягала 13 ГДК. Поряд з цим у воді 

зменшились концентрації цинку та заліза загального.  

Рівень забруднення озера Світязь за гідрохімічними показниками у 2017 році  

суттєво не змінився. 

Басейн р. Дунай. У нижній течії річки у пунктах Рені, Ізмаїл, Вилкове у 2017 році 

відмічено незначне покращення якості води за рахунок зменшення вмісту сполук цинку, 

мангану, заліза загального. Середньорічні концентрації сполук цинку були на рівні ГДК, 

сполук мангану – 2-3 ГДК, заліза загального – 1-2 ГДК. У пунктах спостережень дещо 

зменшились максимальні концентрації сполук міді – до 11-23 ГДК у порівнянні з 22-29 

ГДК у 2016 році. 

На ділянках річки Дунай дещо зросла забрудненість води сполуками азоту 

нітритного: середньорічні концентрації знаходились на рівні ГДК, а максимальні досягали 

2 ГДК. Концентрації сполук азоту амонійного, нафтопродуктів, фенолів залишилися на 

рівні попереднього року. 

У більшості річок басейну Дунаю відбулось покращення якості води за рахунок 

зменшення вмісту сполук міді, цинку, заліза загального. Межі коливань середніх 

концентрацій цих інгредієнтів становили: 3-8 ГДК, <1-2, <1-9 ГДК відповідно.  

Вміст сполук азоту у більшості річок залишився стабільним, однак у річках Прут 

(м. Яремче), Кам’янка (с. Дора) зафіксовано підвищення концентрацій азоту амонійного до 

3-5 ГДК (за середнім вмістом) і до 11-14 ГДК (за максимальним вмістом) відповідно. 

У воді більшості придунайських озер вміст сполук азоту був нижче норми, крім 

озера Катлабух, де середньорічні концентрації азоту нітритного перевищували ГДК у 

1,4 раза, максимальні – у 4,2 раза. Вміст сполук хрому шестивалентного (середній та 

максимальний)  був в діапазоні від 4 ГДК до 6 ГДК та від 6 до 10 ГДК  відповідно. 

Середній вміст фенолів знаходився на рівні 1-2 ГДК, максимальний – 3-5 ГДК.  

Басейн р. Дністер. У 2017 році у воді р. Дністер у пунктах міст Самбір та Роздол 

спостерігалось збільшення концентрацій азоту нітритного. У нижньому створі м. Роздол 

перевищення вмісту сполук азоту нітритного становило 15 ГДК (рівень ВЗ).  

Спостерігалося незначне збільшення концентрацій сполук заліза загального у районі 

м. Галич і зменшення його вмісту у  пункті  м. Заліщики.  

Покращилась якість води у пунктах річки Дністер за рахунок зменшення сполук 

міді та цинку. Середньорічні концентрації сполук міді становили 3-7 ГДК, максимальні – 

4-10 ГДК, сполуки цинку знаходилися на рівні ГДК.  

У більшості річок басейну Дністра відбулось покращення якості води за вмістом 

сполук міді: середньорічні концентрації зменшились до 1-9 ГДК, а максимальні – до 1-14 

ГДК. Дещо вище, ніж у попередньому році, відмічено забруднення річок та 

Дністровського водосховища сполуками хрому шестивалентного, середньорічний вміст 

якого знаходився у межах 1-10 ГДК, максимальний – 2-27 ГДК.  

Якість води річок за вмістом азоту амонійного, азоту нітритного, фенолів, сполук 

цинку, заліза загального значних змін не зазнала. У Дністровському водосховищі (с. Устя, 

м. Новодністровськ) відмічено зменшення концентрацій сполук мангану. Басейн 

р. Південний Буг. У пунктах спостережень р. Південний Буг – міста Хмельницький, 

Хмільник (створ вище міста), Вінниця у 2017 році відбулось деяке підвищення 

концентрацій сполук азоту амонійного (табл. 4.10).  



- 95 - 
 

Таблиця 4.10. Хімічне забруднення поверхневих вод окремих річкових басейнів за даними спостережень гідрометеорологічних 

організацій у 2017 році 

 

 

Басейни річок, річки, 

водосховища 

Легкоокисні 

органічні 
речовини по 

(БСК5) 

Нафтопро

дукти 

Азот 

амонійний 

Азот 

нітритний 

Сполуки 

міді 

Сполуки 

цинку 

Сполуки  

мангану 

Сполуки 

хрому 

шести-

валентного 

Сполуки 

заліза 

загального 

Феноли 

Всьог

о  

випад

ків ВЗ 

Середні за рік значення/Максимальні значення, ГДК* 

Басейни річок 
Західний Буг <1-2/<1-6 <1/<1 <1–9/2–23 3–14/7–35 5–6/6–8 2–4/4–8 2–3/3–4 2–6/4–12 <1–1/1–2 0–1/1–2 50 

Полтва 3–18/6–26 <1–1/1–2 13–30/31–48 17–18/38–61 5/5 1/2 10/14 6–7/11 1/2 2–3/3 57 

Рата, Солокія, Луга 

(оз.Світязь) 

<1/<1 <1/<1 <1–2/1–5 <1–2/<1–4 4–18/6–56 <1–1/1–4 1–3/2–13 2–5/3–8 <1–1/1–2 1/1–2 5 

Дунай 1/<1–2 <1/<1 <1/<1 <1–1/1–2 7–9/11–23 1/2–4 2–3/4–8 2–3/5–10 1–2/3–7 1–2/2–4 – 

Притоки Дунаю <1–1/<1–

2 

<1/<1 <1–5/<1–14 <1–1/<1–4 3–8/4–15 <1–2/<1–7 <1–3/1–8 1–7/2–19 <1–9/<1–24 0–3/0–6 3 

Дністер <1–1/<1–

1 

<1/<1 <1–1/1–6 <1–2/<1–15 3–7/4–10 <1/<1–1 <1–1/1–3 1–4/2–9 <1–3/<1–5 0–3/0–5 1 

Притоки Дністра, 

водосховище, лиман 

<1–2/<1–

2 

<1/<1 <1–6/<1–9 <1–3/<1–19 1–9/1–14 <1–1/<1–2 <1–4/<1–10 1–10/2–27 <1–3/<1–7 0–2/0–4 4 

Південний Буг <1–3/<1–

5 

<1–3/<1–

26 

<1–24/<1–45 <1–9/1–18 1–5/2–8 <1–8/1–17 2–11/3–30 3–9/4–27 <1–2/1–9 1–3/1–4 24 

Притоки Південного 

Бугу 

<1–1/<1–

2 

<1/<1–1 <1–2/<1–6 <1–3/<1–10 1–5/2–23 <1–9/<1–28 2–34/4–76 4–8/5–26 <1–2/<1–7 1–6/1–8 17 

Дніпро <1/<1–1 <1/<1 <1/<1 <1–2/<1–5 2/3–4 1–3/2–11 1–4/2–13 1–4/1–12 <1–2/<1–8 1/1–3 2 

Притоки Дніпра <1–3/<1–

4 

<1/<1–2 <1–19/<1–63 <1–8/<1–27 1–17/1–56 <1–12/<1–

28 

1–25/2–80 1–18/1–93 <1–7/<1–19 1–6/1–

11 

125 

Сіверський Донець <1–1/<1–

2 

<1–1/<1–

1 

<1–4/<1–13 <1–8/1–29 1–3/2–6 1–2/2–5 2–5/3–19 2–7/4–8 <1/<1–2 1–2/1–4 7 

Притоки Сіверського 

Дінця,  водосховища 

<1–2/<1–

5 

<1–1/<1–

1 

<1–10/<1–20 <1–14/<1–

31 

1–4/2–5 1–3/1–10 2–11/3–14 1–10/2–11 <1–3/<1–21 1–2/1–4 48 

Річки Приазов’я <1–1/1–2 <1–1/<1–

7 

<1–3/<1–9 <1–11/1–20 1–7/2–20 1–3/2–7 2–10/3–34 2–10/3–15 <1–1/<1–3 1–3/1–7 52 

Річки Північного 

Причорномор’я 

<1–1/<1–

2 

<1/<1 <1–2/<1–3 <1–2/1–3 3–4/3–5 3/3–6 2–13/2–35 5–8/5–13 <1–1/<1–3 1–2/1–4 2 

Водосховища 

Київське, Канівське  <1–1/1–2 <1/<1–1 <1–2/1–10 <1–2/<1–5 2–6/3–27 2–5/3–18 3–11/7–29 5–8/6–20 <1–3/2–15 1–2/2–5 42 

Кременчуцьке, 

Кам’янське  

<1–1/<1–

2 

<1/<1 1–2/1–7 <1–1/<1–1 2–10/3–46 2–3/3–14 2–14/5–43 3–5/5–7 <1–2/1–10 1–5/3–8 19 

Дніпровське  <1–1/<1–

1 

– <1–1/<1–1 <1–1/<1–2 2/3–4 1/2–4 5–8/13–30 2–4/2–7 <1/<1–3 1–2/3–

10 

16 
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* Дані систематичних спостережень водних об’єктів за гідрохімічними показниками порівнюються з найбільш жорсткими ГДК для води – 

рибогосподарськими. 

Каховське  <1–1/<1–

1 

<1/<1 <1/<1–1 <1/<1 2–3/3–6 1/2–7 <1/1–3 1/1–2 <1/<1–1 1/1–3 – 
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Найбільш забрудненою ділянкою на р. Південний Буг є створ 1 км нижче 

м. Хмельницький. На цій ділянці високими залишаються концентрації азоту амонійного 

(середньорічний вміст досягав 24 ГДК, максимальний – 45 ГДК). У цьому пункті відмічено 

незначне покращення якості води за рахунок зменшення вмісту сполук азоту нітритного, 

рівень забруднення яким залишається ще суттєвим. Середній вміст сполук азоту нітритного 

перевищував ГДК у 9 разів, максимальний вміст – у 18 разів.  

У воді річки у межах міста Вінниця та нижче відмічено зростання концентрацій 

нафтопродуктів. У створі вище м. Первомайськ та в районі м. Нова Одеса зафіксовано 

зменшення вмісту сполук хрому шестивалентного. Забруднення річки Південний Буг 

сполуками цинку дещо знизилось. 

У більшості водних об’єктів Південного Бугу якість води за гідрохімічними 

показниками у порівнянні з минулим роком дещо змінилась. Зафіксовано збільшення вмісту 

сполук азоту амонійного у р. Інгул, сполук міді, цинку, мангану, хрому шестивалентного – у 

більшості приток Південного Бугу. 

Басейн р. Дніпро. У воді р. Дніпро на ділянках міст Херсон та Нова Каховка у 2017 

році спостерігався невисокий вміст сполук азоту, нафтопродуктів, фенолів, синтетично 

поверхнево-активних речовин (СПАР). Середньорічні концентрації цих речовин не 

перевищували рівня ГДК, а  максимальні були майже на рівні ГДК.   

Найбільш забрудненою ділянкою р. Дніпро є ділянка в районі с. Неданчичі, де майже 

по всіх забруднюючих речовинах  спостерігається перевищення відповідних нормативів. 

Концентрації азоту нітритного перевищували ГДК у 2 рази (за середнім вмістом), у 5 разів (за 

максимальним вмістом), сполук заліза загального – у 2-8 разів, сполук міді – у 2-4 рази, цинку 

– у 3-11 разів, хрому шестивалентного – у 4-12 разів, мангану – у 4-13 разів,  фенолів – у 1-

3 рази відповідно. У 2017 році відмічено збільшення вмісту сполук заліза загального, цинку 

та мангану.  

Річки. У водних об’єктах Дніпра середньорічні концентрації основних забруднюючих 

речовин (в одиницях ГДК) складали: сполук азоту амонійного <1-19, азоту нітритного – <1-8, 

заліза загального – <1-7,  цинку – <1-12, сполук міді – 1-17, мангану – 1-25, хрому 

шестивалентного – 1-93, фенолів – 1-6 ГДК. Середньорічні концентрації нафтопродуктів не 

перевищували рівня відповідних нормативів  

У річках басейну у 2017 році відбулось деяке збільшення азоту амонійного. 

Максимальні концентрації на рівні ВЗ відмічені були у пунктах річок Стир (13,8; 14,3 ГДК), 

Устя (10; 12 ГДК), Мерло (63,3 ГДК). 

Не відбулось значних змін у забрудненні приток Дніпра сполуками азоту нітритного. 

Максимальний вміст з перевищенням ГДК у 10-27 разів зафіксовано у річках Случ, Тетерів, 

Устя, Трубіж. 

У річках Турія, Стохід, Горинь, Уборть, Мокра Московка зросли концентрації сполук 

міді. Перевищення ГДК у 34; 37; 45 разів зафіксовано у воді р. Турія – м. Ковель, у 31-

42 рази (4 випадки) – у р. Горинь – смт. Оржів, м. Славута, у 45; 56  разів – у р. Стохід –  

смт. Любешів. 

Поряд з цим деяке зменшення концентрацій сполук міді зафіксовано у річках Устя, 

Тясмин, Сула, Псел, Ворскла (с. Чернеччина). 

Вміст сполук цинку залишається досить стабільний з незначними коливаннями 

середніх і максимальних концентрацій. Підвищення вмісту до рівня ВЗ з перевищенням ГДК 

у 12 і 28 разів зафіксовано у річках Уборть та Остер відповідно. Дещо збільшився вміст 

сполук цинку також у річках Удай, Хорол, Ворскла. Зменшення вмісту цинку відмічено у р. 

Случ (м. Старокостянтинів,  с. Громада),  р. Рось (м. Корсунь-Шевченківський). 

Притоки Дніпра суттєво забруднені сполуками мангану. Високі концентрації на рівні 

ВЗ відмічались у таких водних об’єктах: річки Стир, Случ, Уборть, Остер, Тетерів, 

Гнилоп’ять, Ірша, Ірпінь, Унава, Рось, Сула Тясмин, Псел, Хорол, Ворскла, Самара, Мокра 

Московка, Інгулець, де максимальний вміст знаходився в інтервалі від 11 до 80 ГДК. Як і у 
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минулому році максимальна разова концентрація сполук мангану 0,800 мг/дм3 (80 ГДК) 

зафіксована у воді  р. Сула в районі м. Лубни. 

У порівнянні з 2016 роком у річках Горинь, Уборть, Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша, Ірпінь, 

Унава, Рось, Сула, Псел (м. Гадяч), Ворскла (с. Чернеччина, м. Полтава) підвищився рівень 

забруднення води сполуками заліза загального. Найбільша середньорічна концентрація цієї 

забруднюючої речовини становила 7 ГДК, а максимальна – 19 ГДК і була зафіксована у р. 

Уборть – с. Перга. Максимальні концентрації на рівні ВЗ були також відмічені у р. Унава                 

(11 ГДК) та у р. Сула (13; 16 ГДК). 

Значне підвищення концентрацій сполук хрому шестивалентного відбулось у воді 

річок Уж, Головесня (максимальний вміст досягав 28 мкг/дм3), Горинь (19 мкг/дм3), у 

р. Трубіж – смт. Баришівка (93 мкг/дм3). Зменшення вмісту хрому шестивалентного до 6 ГДК 

(за середньорічними концентраціями) та до 8 ГДК (за максимальними концентраціями) 

відбулось у р. Десна  нижче  м. Новгород-Сіверський.  

Вміст фенолів у воді річок впродовж року був стабільний. Середні межі коливань 

цього інгредієнту становили від повної їх відсутності до 0,006 мг/дм3, а максимальні 

концентрації – до 0,011 мг/дм3 (11 ГДК). 

Загальна мінералізація води у річках Дніпра значних змін не зазнала, середньорічний 

вміст був в інтервалі від 214 до 955 мг/дм3 (при нормі 1000 мг/дм3). Річки Сула, Хорол, 

Мерло, Оріль, Берестова, Інгулець  були більш мінералізовані, вміст розчинених солей у цих 

річках перевищував 1000 мг/дм3. На річках Самара, Вовча, Солона середньорічний вміст 

суми іонів становив понад 3000 мг/дм3. Максимальні концентрації сульфатів у цих річках в 

11-20 разів були вище  допустимих нормативів.  

Водосховища. Моніторинг за станом забруднення поверхневих вод здійснювався на 

Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському і Каховському 

водосховищах. За даними спостережень середній вміст розчиненого у воді кисню був 

задовільний і знаходився у межах 7,52-12,4 мгО2/дм3.  

Середньорічні і максимальні концентрації нафтопродуктів у воді водосховищ 

знаходились в межах ГДК, лише у Канівському водосховищі у районі м. Канів максимальний 

вміст досягав 1,4 ГДК.  

Середні межі коливань азоту амонійного у пунктах дніпровських водосховищ були у 

межах <1-2 ГДК, максимальні – <1-10 ГДК. Найбільше забруднення азотом амонійним було 

зафіксовано в Канівському та Кременчуцькому (м. Канів) водосховищах. Разом з тим у 

Канівському водосховищі у пункті м. Ржищів спостерігалося зменшення вмісту сполук азоту 

амонійного. 

Дещо знизились середньорічні концентрації азоту нітритного до 2 ГДК, а максимальні 

– до 5 ГДК у Канівському водосховищі у створі 6 км нижче м. Київ. Загалом у 2017 році 

якість води дніпровських водосховищ за вмістом азоту нітритного значних змін не зазнала. 

Стабільним залишився стан більшості водосховищ за вмістом фенолів.  

Дніпровські водосховища суттєво забруднені сполуками важких металів, вміст яких 

постійно перевищував рівень рибогосподарських нормативів. Середньорічні концентрації (в 

одиницях ГДК) становили: сполук мангану <1-14, міді – 2-10, хрому шестивалентного – 1-8, 

цинку – 1-5, заліза  загального – <1-3 ГДК.  

Найбільш висока концентрація сполук міді впродовж року виявлена у воді 

Кременчуцького водосховища (нижче м. Черкаси) і досягала рівня ВЗ – 46 ГДК.  

У Канівському водосховищі  (нижче м. Українка) максимальний вміст сполук міді 

зменшився до 5 ГДК, але у межах міста, навпаки, концентрації міді зросли до 26 ГДК.   

У водосховищах Дніпра відмічено зростання у воді вмісту сполук мангану та 

збільшення випадків високого забруднення. У пунктах спостережень максимальні 

концентрації були в діапазоні від 11 до 43 ГДК і впродовж року зафіксовано 60 випадків ВЗ. 

Погіршилась якість води за вмістом сполук цинку у пунктах Київського водосховища 

– с. Страхолісся, Канівського – міста Київ, Канів,  Кременчуцького – м. Черкаси. 

Максимальні концентрації сполук цинку були в межах 10-18  ГДК.  
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У порівнянні з попереднім роком у Київському та Канівському водосховищах 

концентрації заліза загального та фенолів зросли. Вміст сполук хрому шестивалентного у 

більшості пунктів спостережень на дніпровських водосховищах залишився на рівні 

попереднього року. 

Басейн р. Сіверський Донець. За даними спостережень кисневий режим річок був 

задовільним. Середні концентрації розчиненого у воді кисню знаходились у межах 6,56-

11,01 мгО2/дм3.  

У сольовому складі води річки переважають сульфати, хлориди, гідрокарбонати і  вода 

є досить мінералізованою. Середня мінералізація у пунктах річки змінювалась від 639 до 

1555 мг/дм3.  

Максимальний вміст розчинених солей спостерігався у воді річок  Сіверський Донець, 

Біленька (м. Лисичанськ), Красна (м. Кремінна),  Борова  (м. Сєверодонецьк). 

Водні об’єкти Сіверського Донця забруднені сполуками азоту.  Середні межі коливань 

амонійної форми азоту були в межах 1-10 ГДК, а максимальні змінювались від 0,26 мгN/дм3 

(<1 ГДК) до  7,93 мгN/дм3  (20 ГДК). Середній вміст азоту нітритного перебував в діапазоні 

від 0,017 мгN/дм3 (<1 ГДК) до 0,278 мгN/дм3 (14 ГДК). Максимальна концентрація досягала 

31 ГДК. Достатньо високі концентрації сполук азоту (на рівні ВЗ), як і в попередніх роках, 

відмічалися в таких пунктах спостережень:  р. Сіверський Донець – м. Чугуїв, р. Уди – 

м. Харків, смт. Есхар, р. Лопань – м. Харків.   

Води басейну забруднені важкими металами – сполуками мангану, хрому 

шестивалентного, дещо менш – сполуками міді, цинку, заліза загального.  

Середньорічний вміст сполук важких металів у воді Сіверського Донця та його приток 

(в одиницях ГДК) складав: сполук мангану –  2-11 ГДК, хрому шестивалентного – 1-10,  

сполук міді – 1-4, цинку – 1-3,  заліза загального –1-3 ГДК.   

Максимальні концентрації сполук мангану на рівні ВЗ з перевищенням ГДК у 11-

14 разів зафіксовані у пунктах р. Сіверський Донець – міста Лисичанськ, Балаклея та 

р. Біленька – м. Лисичанськ. Відбулось збільшення максимальних концентрації заліза 

загального до 21 ГДК у воді р. Борова – м. Сєверодонецьк, сполук цинку – до 10 ГДК у  

пункті р. Уди – смт. Есхар. 

Рівень забруднення води басейну Сіверського Донця фенолами не змінився. 

Середньорічні концентрації утримувались в межах 1-2 ГДК, максимальні 1-4 ГДК. Вміст 

нафтопродуктів був стабільний і не перевищував відповідні нормативи.   

Річки Приазов’я. Поверхневі води Приазов’я відносяться до найбільш мінералізованих 

з переважанням сульфатних іонів. Однією з основних причин високих концентрацій 

сульфатів є природні умови району. Середня мінералізація води у річках перевищувала 

відповідні нормативи у 1,1-4,1 рази, а максимальні концентрації суми іонів були у межах 

1400-4842  мг/дм3 (при нормі 1000 мг/дм3). У воді річок Кальміус та Кальчик максимальні 

концентрації сульфатів перебували в інтервалі від 1047 до 2305 мг/дм3 (10,5 та 23,1 ГДК) 

відповідно.  

У річках Приазов’я високі середньорічні і максимальні концентрації відмічені за 

сполуками міді, мангану, азоту нітритного, хрому шестивалентного. 

Найбільш високий рівень забруднення сполуками міді спостерігався у річках Кальміус 

та Кальчик (м. Маріуполь), де максимальні концентрації перевищували ГДК у 8-20 разів. У 

р. Лозуватка зафіксовано зниження середнього вмісту сполук міді у 2 рази, максимального – 

у 4 рази. 

На ділянках р. Молочна (нижче міст Токмак та Мелітополь), р. Кальчик (у межах 

м. Маріуполь) відмічено найбільший рівень забруднення сполуками мангану. У цих пунктах 

середньорічні концентрації перевищували відповідні нормативи у 10 разів, максимальні – у 

13-34 рази. 

Середньорічний вміст сполук азоту нітритного коливався у межах 0,012-0,226 мгN/дм3 

(1-11 ГДК), максимальний – 0,020-0,401 мгN/дм3 (1-20 ГДК). Максимальна концентрація 



100 
 

азоту нітритного на рівні ВЗ (20 ГДК) зафіксована на р. Кальчик у нижньому створі 

м. Маріуполь. 

У порівнянні з попереднім роком зменшився вміст нафтопродуктів у р. Кальчик 

(с. Кременівка), сполук хрому шестивалентного у річках Кальміус та Кальчик. 

Якість води річок Приазов’я за вмістом азоту амонійного, заліза загального, фенолів 

залишилась  на рівні попереднього року. 

Гідрохімічний стан верхніх водосховищ має значний вплив на якість води середніх 

(Кременчуцького та Кам’янського) водосховищ, особливо Кременчуцького, де акумулюється 

основна частина забруднення. 

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що їх екологічний стан 

практично не покращується. 

По країні тенденція стану водойм 1-ої категорії за санітарно-хімічними показниками 

практично не змінюється (у 2015 – 391 із 3606, 2016 – 398 із 3017, 2017 – 427 із 5092), проте 

за мікробіологічними – дещо збільшився показник невідповідності якості води за рахунок 

зменшення загальної кількості досліджених проб (у 2015 – 4057, 2016 – 3765, 2017 – 2760) 

проти деякого збільшення досліджених проб, що не відповідали нормативам (у 2015 – 377, 

2016 – 426,2017 – 494). 

Питома вага досліджених проб води з водойм І категорії, які не відповідали 

санітарним нормам у 2017 році за санітарно-хімічними показниками становила 8,4 %, за 

мікробіологічними показниками – 17,9 % (таблиця 4.11.). 

 

Таблиця 4.11. Питома вага досліджених проб води з водойм І категорії, які не 

відповідали санітарним нормам (%) 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Санітарно-

хімічні 

16,0 16,3 14,9 8,5 10,8 10,7 8,4 

Санітарно-

бактеріологічні 

14,0 11,9 13,8 13,5 9,3 11,3 17,9 

 

Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними показниками відмічається у 

Луганській, Чернігівській, Житомирській областях, що значно перевищує середній по 

державі; за мікробіологічними показниками – у Луганській, Запорізькій, Полтавській, 

Одеській областях. 

З водойм ІІ–ої категорії було відібрано та досліджено 22861 пробу за санітарно-

хімічними та 18458 проб за мікробіологічними показниками. Питома вага досліджених проб 

води, які не відповідали санітарним нормам за санітарно-хімічними показниками – 15,5 %, за 

мікробіологічними – 18,5 %. Така картина відмічається за рахунок збільшення загальної 

кількості досліджених проб вод за санітарно-хімічними показниками (у 2015 – 2372 із 12215, 

2016 – 2543 із 12783, 2017 – 3549 із 22861); проте за мікробіологічними – дещо збільшився 

показник невідповідності якості води за рахунок зменшення загальної кількості досліджених 

проб (у 2015 – 19125, 2016 – 21179, 2017 – 18458) проти деякого збільшення досліджених 

проб, що не відповідали нормативам (у 2015 – 2358,2016 – 3108, 2017 – 3409) (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12. Питома вага досліджених проб води з водойм II категорії, які не 

відповідали санітарним нормам 

Показники 2015 2016 2017 

Санітарно-хімічні 19,4 19,9 15,5 

Мікробіологічні 12,3 14,7 18,5 

 

Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними показниками відмічається у 

Луганській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях, що значно 
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перевищує середній по державі; за бактеріологічними показниками – у Миколаївській, 

Запорізькій, Луганській, Тернопільській, Рівненській, Донецькій областях та м. Києві. 

Високий рівень техногенного навантаження на водойми та використання застарілих 

технологій підготовки питної води, які розраховані на доведення природної води до якості 

питної лише у випадку, коли вихідна вода відповідає I-му класу поверхневих джерел 

водопостачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я 

людини питною водою. Застосування в технології підготовки питної води хлору, 

неефективних коагулянтів, відсутність сорбційних фільтрів з активованим вугіллям тощо 

призводить до надходження у питну воду значної кількості неорганічних та органічних 

забруднювачів, спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного 

навантаження, викликає реальну загрозу здоров’ю нації. Крім того, питна вода, джерелом 

якої є поверхневі водойми потенційно небезпечна у вірусному відношенні, так як технологія 

її підготовки не гарантує видалення вірусів. 

При здійсненні моніторингу за місцями рекреаційного та оздоровчого 

водокористування (пляжами) впродовж року, особливо в літній оздоровчий період, 

територіальні лабораторні центри МОЗ України постійно контролюють якість морської та 

річкової води в районах відпочинку. 

Основними джерелами, які формують стабільно високі рівні забруднення водоймищ, 

особливо рік Дністер і Дунай, залишились організовані скиди стічних вод та дощові води за 

межами Одеської області. 

Основні забруднювачі поверхневих водойм – перевантажені каналізаційні очисні 

споруди та мережі, які перебувають у незадовільному технічному стані та потребують 

проведення капітальних ремонтів чи реконструкції. Внаслідок недостатнього фінансування, 

будівництво та реконструкція більшості об’єктів водопостачання та каналізування, 

запланованих державними та місцевими програмами розвитку водного господарства, 

охорони водних ресурсів та підвищення якості питної води, практично не проводиться. 

Слід відмітити, що ряд очисних споруд у підконтрольній зоні Інспекції потребують 

усунення недоліків в технології очищення стічних вод. На декількох станціях очистки 

ефективність очищення стічних вод не відповідає узгодженим нормам гранично допустимого 

скиду забруднюючих речовин. За забруднення морського середовища стічними водами з 

перевищенням нормативів ГДС та внаслідок аварій, пред’являються претензії та 

накладаються штрафи за порушення природоохоронного законодавства. 

 

4.3.2 ГІДРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ТА СТАН 

ГІДРОБІОЦЕНОЗІВ 
Спостереження за якістю поверхневих вод суші за гідробіологічними показниками 

проводились на 42 річках та 7 водосховищах, у 88 пунктах, 167 створах, 189 вертикалях. 

Кількість проаналізованих проб склала 1503. 

Дані про стан гідробіоценозів свідчили, що за середніми значеннями індексу 

сапробності для всіх водних об’єктів, як і минулого року, спостерігалось помірне 

забруднення води – 3 клас якості вод. Зафіксовано 69 випадків, коли визначався 3-6 клас 

якості вод (у минулому році 73 випадки).  

На р. Західний Буг фітопланктон був багатим і різноманітним, особливо у створах 

м Буськ.  

Частка α-мезосапробних водоростей (індикатори забруднених вод) складала від 11 до 

60,4%, спостерігалось погіршення якості вод до 3-4 класу у всіх сезонах та створах м. Буськ і 

м. Кам’янка-Бузька.  

Вище с. Литовеж якість вод дещо покращилась, індекс сапробності відповідав 3 класу 

якості вод – помірно забруднені води.  

Нижче Литовежа якість вод за фітопланктоном відповідала 3-4 класу – забруднені 

води. Сезонна динаміка розвитку фітопланктону простежувалась, домінували β- та α-

мезосапробні водорості.  
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У створах м. Буськ у пробах зустрічались поодинокі організми зоопланктону.  

У нижче розташованих створах стан зоопланктону покращився: зросло видове 

багатство та чисельність безхребетних, масово розвивались гіллястовусі ракоподібні, 

переважали організми β-мезосапробної зони (оβ-, βо-, β-). Це свідчило про досить стабільний 

розвиток тваринного планктону і було позитивною тенденцією до покращення екологічного 

стану товщі води. Загалом якість вод відповідала 3 класу (помірно-забруднені води). 

На р. Полтва чисельність та біомаса фітопланктону були на мінімальному рівні, 

видова представленість фітопланктону продовжувала зменшуватися, у зоопланктоні 

зустрічались поодинокі безхребетні. Планктонні ценози перебували у пригніченому стані, 

домінували гідробіонти, які витримують значне забруднення вод. 

Лише у серпні переважали β-мезосапробні водорості (індикатори помірно забруднених 

вод). У всі інші періоди домінували водорості α-мезосапробної зони (до 88 %). В обох 

створах відбувалось погіршення екологічного стану, якість вод відповідала 3-4, 4 класу 

(забруднені води).  

Кількісні показники розвитку фіто- та зоопланктону р. Дунай, залишались на рівні 

минулого року. 

Значення індексу сапробності за фітопланктоном вказували на погіршення якості вод 

взимку практично у всіх створах, за виключенням створів м. Рені. В пробах домінували β- та 

α-мезосапробні діатомові водорості (індикатори помірно забруднених, забруднених вод). 

У створах міст Ізмаїл, Кілія, Вилкове фітопланктон був малочисельний, кількісні 

характеристики його розвитку невисокі.  

У червні спостерігалось «цвітіння» діатомових водоростей (значне збільшення їх 

біомаси) практично у всіх створах. Ступінь цього процесу коливався від помірного до 

сильного, який приводить до значного погіршення якості води.  

Практично у всіх створах впродовж року домінувала високосапробна коловертка β-α 

Brachionus calyciflorus. Загалом індекс сапробності вказував на  3 клас якості вод (помірно 

забруднені).  

У макрозообентосі р. Тиса збільшилось видове багатство двокрилих комах, були 

знайдені веснянки, але одночасно значно зменшилася видова представленість одноденок та 

волохокрильців (індикаторів чистих вод). 

У районі м. Тячів навесні та влітку води річки були чистими (2 клас якості), у вересні 

відбулося незначне погіршення якості води до помірно забруднених (3 клас якості). 

У створах м. Хуст та смт. Вилок у травні спостерігалася благополучна екологічна 

ситуація, що відповідала 2 класу якості вод, у липні-вересні вона різко погіршилась до 5 

класу (брудні води). 

За фітобентосом у створі 9 км вище м. Тячів у травні спостерігалось значне зменшення 

кількості видів водоростей (13 видів) та погіршення якості вод до 3-4 класу. У жовтні 

ситуація змінилася – збільшилася кількість видів водоростей (27 видів), що відповідає 3 класу 

якості вод).  

Донні ценози річки Латориця знаходилися в стабільному стані, постійно розвивалися 

одноденки та волохокрильці, інші індикатори чистих вод. Навесні та влітку якість вод річки 

відповідала 2 класу (чисті води), у вересні спостерігалось погіршення екологічної ситуації до 

3 класу (помірно забруднені води). 

Загальне видове багатство макрозообентосу р. Уж зросло: збільшилось число видів 

одноденок та волохокрильців, водних комах. Впродовж року в створі 1 км вище м. Ужгород 

якість вод відповідала 2 класу – чисті води, у травні спостерігалось різке погіршення 

екологічної ситуації у створі 2 км нижче міста до 5 класу якості (брудні води). 

Екологічний стан донних угруповань р. Прут був стабільний та благополучний. В 

пробах знайдено 10-14 «груп» для визначення біотичного індексу: в макрозообентосі 

розвивались личинки бабок, водні кліщі та клопи, двокрилі комахи. Видова різноманітність 

організмів – індикаторів чистих вод (одноденки, волохокрильці, веснянки) була високою. 

Загалом стан водної екосистеми відповідав 2-3 класу якості (чисті, помірно забруднені води). 
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У басейні Дністра гідробіологічний моніторинг проводився на 4 річках та 

Дністровському водосховищі. 

Видове багатство фітопланктону р. Дністер залишалось на рівні минулого року. 

Чисельні характеристики його розвитку знизились. У червні чисельність, біомаса та кількість 

видів досягали максимальних значень. Домінували водорості – індикатори помірно 

забруднених, забруднених вод. Частка високосапробних видів – індикаторів забруднених вод 

була значною у всіх створах річки протягом всього року (до 68,7% у створі 2,5 км нижче 

м. Заліщики). 

Якість вод майже в усіх пробах всіх створів визначалася 3-4 класом (забруднені води). 

Розвиток фітопланктону був найбільший у створах м. Роздол і поступово знижувався у 

створах, розташованих нижче. 

Стан донних ценозів на всіх ділянках річки покращився, зросло як загальне число 

видів безхребетних тварин, так і одноденок/волохокрильців. 

Як і у 2016 році найбільш стабільними та різноманітними угруповання 

макрозообентосу були у районі м. Галич. 

У створах міст Роздол та Заліщики розвиток донних ценозів був сталий, без різких 

структурних змін та погіршень екологічної ситуації. 

Загалом води Дністра у верхній течії відповідали 2-3 класу якості (чисті-помірно 

забруднені води). 

У середній течії річки (створи м. Могилів-Подільський) макрозообентос був 

представлений меншою кількістю видів, структура угруповань спрощувалася, зникали види-

індикатори чистих вод, визначався 3 клас якості – помірно забруднені води.  

Впродовж багатьох років якість вод р. Тисмениця залишається незмінно низькою і 

відповідає 4 класу якості (забруднені води). У донних ценозах продовжують розвиватися 

виключно безхребетні – індикатори органічного забруднення. 

У порівнянні з 2016 р. видове багатство макрозообентосу р. Стрий  зросло вдвічі. 

Збільшилась кількість видів одноденок, знайдені водні жуки та клопи. Безхребетні у пробах 

були знайдені в усі строки спостережень, якість води відповідала 3 класу якості – помірно 

забруднені води. 

Загальне видове багатство макрозообентосу р. Бистриця Солотвинська зросло за 

рахунок одноденок, волохокрильців та веснянок (індикатори чистих та дуже чистих вод). 

Якість вод впродовж року не змінювалась, відповідала 2-3 класу (чисті, помірно забруднені 

води). 

Біомаса фітопланктону Дністровського водосховища зросла у середньому у 2-5 разів, 

загальне видове багатство водоростей зросло з 14 до 32 видів. Чисельність зоопланктону 

знизилась у 2 рази. Розвиток альгофлори був досить стабільним, але невисоким. Основу 

планктоценозу складали діатомові і зелені водорості β-мезосапробної зони. Видове 

різноманіття зоопланктону було дещо вищим за минулорічне, кількісно і якісно було досить 

рівномірним по створах. Домінували β-мезосапробні коловертки. Загалом значення індексу 

сапробності відповідали 3 класу якості вод. Донні угруповання безхребетних були дуже 

чисельними та різноманітними, знайдено 27 «груп» для визначення біотичного індексу. 

Найбільша таксономічна різноманітність була серед молюсків та водних комах. За 

макрозообентосом води водосховища у районі м. Новодністровськ чисті. 

У басейні Південного Бугу гідробіологічний моніторинг проводився на  річках 

Південний Буг та Інгул.  

Планктонні угруповання р. Південний Буг були чисельні і різноманітні, якісний 

розвиток фітопланктону був на рівні 2016 року, видове багатство зоопланктону було значно 

вищим ніж у 2016 році. 

Біомаса фітопланктону у створах м. Вінниця, порівняно з минулим роком, зросла, у 

створах м. Первомайськ – значно зменшилась. Високий чисельний та якісний розвиток 

фітопланктону спостерігався впродовж всього року і відповідав сезонній динаміці, 
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представлені всі основні систематичні групи організмів, таксономічний склад діатомових і 

зелених водоростей був найбільшим. 

У липні-жовтні значення біомаси діатомових водоростей у всіх створах м. Вінниця та 

у липні у створі 0,5 км нижче м. Первомайськ свідчили про «цвітіння» води.  

У створах м. Вінниця біомаса діатомових водоростей складала до 21,033 мг/дм3 

(екологічно небезпечні концентрації, які викликають значне біологічне забруднення та 

можуть викликати заморні явища). 

У створі 0,5 км вище м. Первомайськ «цвітіння» було помірного ступеню. Розвиток 

зоопланктонного угруповання був досить рівним по створах і по сезонах. У пробах 

зустрічались безхребетні всіх основних систематичних груп. Позитивною тенденцією була 

присутність у всіх пробах гіллястовусих ракоподібних. Впродовж року у всіх створах 

домінували коловертки. Розвиток планктонних ценозів загалом відповідав 3 класу якості вод.  

Кількісні показники розвитку фітопланктону р. Інгул були на рівні минулого року. 

Видове багатство дещо зменшилось за рахунок зменшення кількості видів діатомових та 

зелених водоростей. Домінували β-мезосапробні водорості – індикатори помірно забруднених 

вод. Розвиток фітопланктону був рівним по створах і по сезонах. Індекс сапробності вказував 

на помірне забруднення вод.  

За даними дослідження стану планктонних ценозів у басейні Дніпра сапробіологічна 

ситуація на річках Дніпро, Тетерів, Десна, Псел, Горинь, Прип’ять, Ірпінь, Трубіж, Недра, 

Ірша, Остер, Тясмин, Вільшанка була досить благополучною – 3 клас якості (помірне 

забруднення вод). У річках Тетерів, Рось, Дніпро спостерігався підвищений рівень 

евтрофікації вод. 

 Розвиток фітопланктону р. Прип’ять був стабільний, структура ценозу сформована. 

Домінуючу роль відігравали α-мезосапробні водорості (індикатори забруднених вод). Якість 

вод за фітопланктоном відповідала 4 класу (забруднені води). У червні спостерігалось 

початкове «цвітіння» діатомових водоростей. Видове різноманіття зоопланктону порівняно з 

минулим роком зменшилось, у червні в пробі зустрічались поодинокі безхребетні. 

Фітопланктон р. Дніпро був багатий і різноманітний у всіх створах. В серпні та жовтні 

у всіх створах спостерігалось «цвітіння» діатомових водоростей, ступінь цього процесу 

коливався від початкового до гіперцвітіння. Гіперцвітіння викликає інтенсивне забруднення 

води, концентрації водоростей є екологічно небезпечними та токсичними. Найбільше 

«цвітіння» було зафіксовано у створі 1 км вище м. Херсон у жовтні (біомаса водоростей 

складала 51,119 мг/дм3). Сезонна динаміка розвитку фіто- і зоопланктону простежувалась, 

розвиток планктонних ценозів був згладжений по створах.  

Погіршення якості вод до 3-4 класу у створі с. Неданчичі за фітопланктоном 

спостерігалось у жовтні, коли здатність вод до самоочищення мінімальна.  

Розвиток зоопланктону був стабільний і рівномірний, угруповання структуроване та 

чисельне. Впродовж року домінували коловертки – індикатори чистих вод. Спостерігався 

стабільний розвиток зоопланктону, якість води відповідала  2 класу якості (чисті води). 

Видова представленість фітопланктону р. Стир, чисельність і біомаса водоростей 

зросли. Розвиток альгопланктоценозу відповідав сезонній динаміці. У обох створах у квітні 

спостерігалось погіршення якості вод до 3-4 класу. У донних ценозах спостерігалось значне 

зростання видового багатства безхребетних. Навесні та восени якість вод річки відповідала 2 

класу якості (чисті води), а у липні, як і в 2016 році, в обох cтворах спостерігалось різке 

погіршення якості вод до 4 класу якості (забруднені води). 

Видове багатство зоопланктону р. Устя продовжувало знижуватись, фітопланктону – 

дещо зросло. Спостерігається тенденція збіднення планктонних ценозів у створі 20,5 км вище 

м. Рівне. У цьому створі впродовж року зустрічались поодинокі безхребетні. У фітопланктоні 

максимальний розвиток водоростевого планктону спостерігався у квітні. Влітку 

спостерігалось різке зменшення кількісних і якісних характеристик фітопланктону. 

Зоопланктон у верхньому створі був у незадовільному стані, у нижньому створі його 

розвиток був стабільним.  
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Розвиток планктонних ценозів р. Рось у районі міст Біла Церква та Богуслав 

підпорядковувався сезонній динаміці, основу угруповання складали  β-мезосапробні 

організми. У квітні спостерігалось початкове «цвітіння» діатомових водоростей в усіх 

створах річки у районі міст Біла Церква, Богуслав та Корсунь-Шевченківський. Впродовж 

літнього періоду також відмічено «цвітіння» води у всіх створах: масово вегетували 

синьозелені, зелені і пірофітові водорості, інтенсивність «цвітіння» коливалась від помірного 

ступеня до сильного. У квітні відбувалось збільшення α-мезосапробних водоростей-

індикаторів забруднених вод у всіх створах.  

Якість вод у створі нижче міста Корсунь-Шевченківський впродовж всього року була 

найгірша з контрольованих ділянок і відповідала 3-4 класу (забруднені води).  

У зоопланктоні домінували гіллястовусі і веслоногі ракоподібні. Влітку у створі 1 км 

вище м. Біла Церква спостерігалось різке збільшення (до 30 % від загальної чисельності) 

частки видів зоопланктону – індикаторів органічного забруднення.  

Якісний розвиток зообентосу в створах м. Біла Церква та м. Богуслав відповідав 

сезонній динаміці: знайдено 15-26 «груп», розвивались різноманітні молюски, водні комахи 

та їх личинки, вищі ракоподібні, одноденки, волохокрильці, бабки, водяні клопи тощо.  

Найбагатшими донні ценози були у створах м. Корсунь-Шевченківський. Восени 

розвиток макрозообентосу в районі м. Біла Церква був нерівномірним: у створах 9 км вище 

та 1 км вище міста знайдено 13-15 «груп» організмів, нижче за течією в створі 3 км нижче 

міста донні ценози налічували вже 23 «групи» безхребетних.  

Загалом за результатами гідробіологічних спостережень стан планктонних ценозів 

р. Рось відповідав 3 класу якості вод (помірно забруднені води), за макрозообентосом якість 

вод в усіх створах м. Біла Церква відповідала 2 класу (чисті води), у створах м. Богуслава – 

1-2 класу (дуже чисті води). 

Видове багатство фітопланктону р. Мокра Московка у 2017 році зросло, кількісні 

показники розвитку збільшились. У липні спостерігалось «цвітіння» водоростей сильного 

ступеню. Структура угруповань сформована, але сезонна динаміка розвитку фітопланктону 

не простежувалась. Практично у всі строки  спостережень зустрічались поодинокі організми 

зоопланктону, деяке покращення відбувалось у липні. Загалом незадовільний екологічний 

стан річки.  

Стан фітопланктону р. Інгулець був стабільний, сезонна динаміка його розвитку 

простежувалась, видове багатство фітопланктону залишалось на рівні минулого року. 

Впродовж року в обох створах частка високосапробних водоростей була значною (20-50 %).  

Навесні і восени, коли здатність вод до самоочищення мінімальна, якість вод 

знижувалась і відповідала 3-4 класу. Пік розвитку фітоценозу спостерігався у серпні. Стан 

зоопланктону був добрий, з невеликими коливаннями чисельності, біомаси, видового 

багатства по сезонах і створах. Зоопланктон багатий і різноманітний, стан ценозу сталий, 

гіллястовусі ракоподібні були знайдені в усіх пробах. Навесні вони були домінуючою 

групою. Видове багатство продовжувало збільшуватись порівняно з минулими роками. 

Розвиток зоопланктону і видовий склад безхребетних свідчили про значно кращий 

екологічний стан товщі води за зоопланктоном, ніж за фітопланктоном. Загалом якість води 

р. Інгулець відповідає 3 класу. 

Суттєвих змін у стані гідробіоценозів водосховищ дніпровського каскаду впродовж 

2017 року не виявлено. Стан пелагічних угруповань залишався стабільним, структура була 

сталою та різноманітною, визначено помірне забруднення вод, що відповідає 3 класу якості. 

Видове багатство альгофлори Київського водосховища було високим, були визначені 

всі систематичні групи водоростей (8-47 видів), переважно розвивались β-мезосапробні 

діатомові та зелені. В усіх створах впродовж теплого періоду року спостерігалось «цвітіння» 

води. На верхній та середній ділянках акваторії (м. Чорнобиль, с. Страхолісся) його рівень 

відповідав помірній стадії, коли концентрація клітин водоростей суттєво погіршує якість вод. 

На передгреблевій ділянці інтенсивність «цвітіння» води особливо у серпні, підвищувалась 
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до сильного та навіть «гіперцвітіння» – екологічно небезпечні токсичні концентрації клітин 

водоростей, що викликають вторинне біологічне забруднення та заморні явища.  

У створах м. Чорнобиль у грудні частка α-мезосапробних водоростей (показники 

органічного забруднення) досягала 40 % від загальної чисельності, на інших ділянках 

домінував β-мезосапробний комплекс видів.  

В зоопланктоні у верхній частині акваторії (створи м. Чорнобиль) домінували β-α-

мезосапробна коловертка – індикатор забруднених вод Brachionus calyciflorus. Частка видів-

індикаторів органічного забруднення (β-α-мезосапроби) у верхній частині водойми (створи  

м. Чорнобиль) складала 10-67 % від загальної чисельності планктонних безхребетних. Якість 

вод на цій ділянці водосховища за індексом сапробності Пантле і Букка була значно гіршою 

за якість вод у створах, що розташовані нижче. У середній частині водойми та на 

передгреблевій ділянці кількісний розвиток угруповання теж був дуже високим, але змінився 

видовий склад тваринного планктону: домінуючу роль почали відігравати β-олігосапробні 

гіллястовусі та веслоногі ракоподібні (організми чистих вод). Загалом за результатами 

гідробіологічних спостережень стан водних ценозів відповідав 3 класу якості вод – помірно 

забруднені води. 

Кількісний розвиток фітопланктону Канівського водосховища по акваторії водойми 

був неоднорідним. Спостерігалось різке коливання чисельних характеристик та видового 

багатства угруповання по сезонах і створах. Домінуючою групою в складі альгофлори були 

β-мезосапробні діатомові водорості – індикатори помірного забруднення вод.  

Чисельний розвиток водоростей у травні і червні не досягав рівня «цвітіння» води. У 

цей період у створі вище м. Київ значну частку (20-29 %) складали α-мезосапробні водорості 

– індикатори забруднених вод. У жовтні біомаса водоростей у створах в межах м. Київ та 

6 км нижче міста на всіх вертикалях відповідала помірній стадії «цвітіння» води 

(концентрація клітин водоростей, що суттєво погіршують якість вод). 

У створах міст Українка та Ржищів кількісний розвиток альгофлори був значно 

нижчим. Розвиток зоопланктонного угруповання теж був нерівномірним: у травні в усіх 

пробах зоопланктону зустрічались поодинокі безхребетні. Влітку і восени кількісні та якісні 

показники розвитку зоопланктонного угруповання по всій акваторії водосховища були 

високими, в пробах знайдені коловертки, личинкові стадії веслоногих та гіллястовусі 

ракоподібні (16-26 видів).  

У створах м. Київ переважно розвивались коловертки та несапробні веслоногі 

ракоподібні β-мезосапробної зони (оβ-, βо-, β-), в нижній частині водосховища 

(міста Українка та Ржищів) масово розвивались олігосапроби – індикатори чистих вод. 

Загалом стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показників відповідав 3 

класу якості вод – помірно забруднені. Загалом, при співставленні значень індексу 

забруднення за фіто- та зоопланктоном на водосховищах зоопланктон свідчив про 

стабільнішу екологічну ситуацію і кращу якість води. 

Розвиток фітопланктону Кременчуцького водосховища у районі м. Канів був 

невисоким порівняно з нижче розташованими ділянками. У всіх створах м. Черкаси розвиток 

фітопланктону мав схожу тенденцію. У травні домінувала діатомова водорость α-мезосапроб 

Stephanodiscus hantzschii (56-96,4 % від загальної чисельності клітин). Якість вод у цей період 

була найгіршою – 3-4, 4 клас – забруднені води. «Цвітіння» вод відбувалося у серпні за 

рахунок збільшення біомаси синьозелених водоростей (початковий ступінь). Максимальний 

розвиток планктонних ценозів і найкращий екологічний стан спостерігався у жовтні. 

Фітопланктон у створах м. Черкаси був багатий і різноманітний, стан його був сталий.  

У нижній частині водосховища (створи м. Світловодськ) спостерігалось «цвітіння» 

води початкового ступеню за рахунок збільшення біомаси діатомових водоростей у травні та 

жовтні. Зоопланктон у районі м. Канів був збіднений, малочисельний, у пробах зустрічались 

поодинокі безхребетні. Середні значення індексу сапробності вказували на помірне 

забруднення вод, 3 клас якості. 
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Стан фітопланктону Кам’янського водосховища був стабільний і благополучний, 

структура угруповання збалансована, видова представленість була досить високою. 

Впродовж року основу фітопланктону складали синьозелені β-мезосапробні водорості 

(індикатори помірно забруднених вод). Найнижчий розвиток фітопланктону спостерігався у 

травні, найвищий – у жовтні.  

У всіх створах у травні та жовтні спостерігалось «цвітіння» води за рахунок 

збільшення біомаси діатомових водоростей. Визначалась помірна стадія цього процесу 

(концентрація клітин, що значно погіршує якість вод). Стан водної екосистеми був сталий та 

відносно благополучний. 

Загальне видове багатство Дніпровського водосховища зберігалось на рівні минулого 

року. У травні значну частку складали α-мезосапробні діатомові водорості – індикатори 

забруднених вод (24,1-61,7 %). У інші строки спостережень домінували оліго-β, β-

мезосапробні водорості (індикатори чистих, помірно забруднених вод). Як і в минулому році, 

відбувались процеси «цвітіння» діатомових водоростей у серпні практично у всіх створах 

нижче м. Кам’янське (с. Карнаухівка, м. Дніпро та м. Запоріжжя). Інтенсивність процесу 

«цвітіння» була початкового ступеню. Інтенсивніший процес «цвітіння (помірний ступінь) 

спостерігався лише у створі 3 км нижче м. Дніпро. 

Розвиток планктонних угруповань Каховського водосховища був стабільним, ценози 

сформовані, сезонна динаміка простежувалась. Максимального розвитку планктонні ценози 

досягали у серпні. Видове багатство зоопланктону зросло. По всій акваторії водосховища 

впродовж року домінували β, β-олігосапробні коловертки та β-мезосапробні синьозелені 

водорості. У серпні у всіх створах спостерігалось «цвітіння» синьозелених водоростей. 

Інтенсивність «цвітіння» води відповідала помірному ступеню (концентрації клітин 

водоростей які значно погіршують якість вод). Розвиток фіто- і зоопланктону впродовж 

всього вегетаційного періоду свідчив про 3 клас якості вод – помірно забруднені води. 

Серед річок Приазов’я моніторинг за екологічним станом проводився на річках 

Кальміус та Кальчик.  

Рослинний планктон  р. Кальміус у районі м. Маріуполь перебував у стабільному 

стані, видове багатство збільшилось майже у три рази. Домінуючою групою впродовж року 

виступали β-мезосапробні діатомові водорості, але частка α-мезосапробів у всіх пробах була 

значною  у створі 11 км вище м. Маріуполь у лютому. У цьому місяці якість вод 

погіршувалась до 4 класу (забруднені води) у верхньому створі та до 3-4 класу (помірно-

забруднені води) у нижньому створі. Стан донних ценозів продовжував погіршуватись, 

загальне видове багатство залишалось низьким, переважно розвивались двокрилі комахи. У 

створі в межах міста донні угруповання знаходяться в стані екологічного регресу, в усі 

строки спостережень якість вод відповідала 5 класу (брудні води).  

Рослинний планктон р. Кальчик був багатим кількісно і якісно,  кількість видів 

фітопланктону збільшилася (у 2017 році – 41 вид, у 2016 році – 19, у   2015 році – 10 видів). 

Значення індексу сапробності свідчили про значне забруднення вод річки. У лютому, квітні, 

липні в обох створах розвивались переважно    водорості – індикатори забруднених вод, 

якість вод відповідала 3-4, 4 класу (забруднені води). Частка α-мезосапробів в усіх пробах 

була значною, сезонна динаміка не простежувалась, біомаса водоростей значно зменшилась. 

Значення індексу сапробності за фітопланктоном відповідали 3 класу якості вод (помірно 

забруднені). 

Стан донних угруповань погіршився: вдвічі зменшилось загальне видове багатство 

макрозообентосу, структура угруповань значно спростилась, розвивались види – індикатори 

органічного забруднення або взагалі не спостерігався розвиток донних безхребетних. В усі 

строки спостережень  якість вод річки  відповідала 5, 6 класу (брудні та дуже брудні  води). 

Гідробіологічний моніторинг в басейні Сіверського Донця проводився на 7 річках: 

Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Оскіл, Борова, Біленька.  

Чисельність і біомаса фітопланктону р. Сіверський Донець на всій ділянці 

спостережень залишались на рівні минулого року, загальне видове багатство суттєво не 



108 
 

змінилось. Розвиток фітопланктону у створах міст Зміїв і Ізюм був досить рівним по сезонах. 

Частка діатомових α-мезосапробних водоростей (індикатори забруднених вод) у створах міст 

Зміїв і Ізюм значно збільшувалась у січні і досягала максимальних значень – 85,7 % у створі 

6 км нижче м. Зміїв. Якість вод погіршувалась до 3-4 класів взимку, а у створі 6 км нижче 

м. Зміїв і влітку.  

У створах м. Лисичанськ фітопланктон перебував у досить стабільному стані, але 

якісно був небагатим, максимального розвитку досягав у жовтні. У січні якість вод у створах 

м. Лисичанськ відповідала 3-4 класу, кількісні і якісні показники фітопланктону були досить 

рівні по створах і по сезонах. «Цвітіння» вод у м. Лисичанськ спостерігалось у жовтні у 

чотирьох верхніх створах за рахунок значного збільшення біомаси пірофітових водоростей, 

спостерігався початковий ступінь цього процесу. Це свідчить про значне забруднення води 

органічними речовинами. Сезонна динаміка розвитку фітопланктону була порушена. 

Розвиток зоопланктону був досить рівним по сезонах у створах у районі міст Ізюм, Зміїв і 

також у створі 19,8 км вище м. Лисичанськ.  

Позитивною тенденцією був розвиток оліго- та оліго-β-мезосапробних гіллястовусих 

ракоподібних практично в усіх пробах (максимально до 90 %). Гіллястовусі ракоподібні 

характерні переважно для чистих вод. У створах м. Лисичанськ, як і у минулому році, 

стабільний розвиток зоопланктону спостерігався лише у квітні. У червні у всіх створах міста 

спостерігалось різке зменшення видового різноманіття та чисельних характеристик розвитку 

зоопланктону до поодиноких безхребетних, у серпні організми зоопланктону були відсутні. 

Восени теж зустрічались поодинокі організми зоопланктону. Видовий склад донних 

безхребетних значно збагатився порівняно з 2016 роком – 105 видів проти 78, причому 

кількість видів збільшилась в усіх систематичних групах та в усіх створах, де проводились 

спостереження.  

У районі міст Зміїв та Ізюм в пробах знайдено 10-18 «груп» водних організмів, 

екологічна ситуація була благополучною, якість вод відповідала 2 та 3 класу (чисті та 

помірно забруднені води). У створах м. Лисичанськ видова різноманітність знизилась: 3-12 

«груп» для визначення біотичного індексу.  

У більшості випадків води річки на цій ділянці були помірно забруднені – 3 клас 

якості, але у серпні у створі 3 км вище міста та жовтні у створі 19,8 км вище міста 

спостерігалось різке зниження якості вод до 4-5 класу. 

Видове багатство фітопланктону р. Уди зросло у три рази. У всіх створах влітку і 

восени спостерігався початковий ступінь «цвітіння» синьозелених водоростей. Впродовж 

року синьозелені β-мезосапробні водорості були домінуючою групою.  Планктонні ценози 

перебували у досить стабільному стані, їх розвиток був рівним по створах і по сезонах. 

Чисельні характеристики розвитку фітопланктону і видове багатство значно зросли порівняно 

з минулим роком. Стан зоопланктонного угруповання не змінився. Якість вод впродовж року 

у всіх пробах відповідала 3 класу – помірно забруднені води. Спостерігався нерівномірний 

розвиток та нестабільний стан планктонних ценозів р. Лопань. У створі в межах м. Харків у 

другій половині літа та восени було зафіксовано «цвітіння» початкового ступеню 

синьозелених водоростей Oscilatoria agardhii (89,3-94,9 % від загальної чисельності). 

Максимального розвитку угруповання рослинного планктону досягало у жовтні. 

Фітопланктон нижнього створу був значно багатшим, ніж верхнього. Гіллястовусі 

ракоподібні, наявність яких свідчить про благополучний екологічний стан водного об’єкта, 

були знайдені лише у верхньому створі. Якість вод характеризувалась 3 класом – помірно 

забруднені води.  

Кількісні характеристики розвитку фітопланктону р. Харків, порівняно з минулим 

роком, зросли у два рази, зоопланктону – залишались на рівні 2016 року. У серпні та жовтні 

відбувався масовий розвиток (до 98 % від загальної чисельності) β-мезосапробної 

синьозеленої водорості Oscilatoria agardhii. Значення біомаси синьозелених водоростей в ці 

періоди свідчили про початкове «цвітіння» вод.  Планктонні ценози перебували у 
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стабільному стані, домінували оліго, β-оліго-мезосапроби (індикатори чистих вод). У 

зоопланктоні домінували гіллястовусі і веслоногі ракоподібні. 

Чисельність, біомаса, кількість видів планктонних ценозів р. Оскіл були на 

мінімальному рівні. У пробах зустрічались поодинокі клітини водоростей. Домінували β-

мезосапробні водорості – індикатори помірно забруднених вод.  У всіх пробах зоопланктону 

домінували гіллястовусі рачки. Загалом якість води відповідала 3 класу.  

Фітопланктон р. Борова збіднений та малочисельний (4-10 видів водоростей), 

максимального розвитку альгопланктоценоз досягав у липні. Восени зустрічались поодинокі 

клітини діатомових та зелених водоростей (всього 4 види). В усіх пробах зоопланктону 

організми були відсутні.  

Фітопланктон р. Біленька був багатий і різноманітний, визначено 36 видів водоростей, 

але його розвиток був нестабільний. У липні відбулося значне погіршення стану 

фітопланктону: в пробах зустрічались поодинокі клітини водоростей. Якість вод в цей період 

погіршилась до 4 класу – забруднені води. У всі інші строки спостережень стан 

фітопланктону був значно кращий: угруповання структуроване, його розвиток відповідав 

сезонній динаміці.  

Узагальнюючи результати аналізу стану забруднення поверхневих вод за 

гідробіологічними показниками, слід зазначити, що порівняно з поверхневими водами інших 

річкових басейнів на території України, поверхневі води Донбасу та Приазов’я залишаються 

найбільш забрудненими і переважно відповідають   4 класу якості вод – забруднені води.  

Визначення хронічної токсичності вод (біотестування) проводилося на тест-об’єкті 

Ceriodaphnia affinis – на 12 річках та 3 водосховищах басейну Дніпра. Найбільш забрудненою 

річкою серед тих, на яких проводилось біотестування вод у 2017 році, була р. Трубіж 

(токсичнісь встановлена у 33 % проб). Найгірша якість вод за цим показником на р. Трубіж у 

районах міст Баришівка і Переяслав-Хмельницький спостерігалася у травні і липні. 

Поодинокі випадки погіршення якості вод та, як наслідок, наявність хронічної токсичності 

спостерігались також на річках Ірша, Рось, Десна.  

На Київському водосховищі хронічна токсичність вод була визначена у червні та 

серпні у 18,2 % проб в основному в нижній  частині водосховища у створах сіл Страхолісся, 

Нові Петрівці.  

Погіршення якості вод Канівського водосховища спостерігалось впродвж всього року. 

Найбільша частка проб з визначеною хронічною токсичною дією вод на виживаність і 

плодючість тест-об’єкта, була встановлена у створах м. Києва – 25,7 % (у 2016 році – у 19 %, 

2015 році – у 15 % проб). Найгірша якість вод спостерігалась взимку, ранньої весни 

(березень) та восени. У нижній частині водосховища (створи міст Українка, Ржищів, Канів) 

хронічна токсична дія вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта не спостерігалась.  

 

4.3.3 МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД З ОГЛЯДУ НА 

ЕПІДЕМІЧНУ СИТУАЦІЮ 
Питна вода – один з найважливіших факторів здоров’я людини. Проблема якості 

питної води для України була і залишається вкрай актуальною і надзвичайно гострою. До 

цієї проблеми сьогодні привернута увага у всьому світі, і не тільки. Вода є незамінним 

продуктом для життя людини, але й тому, що вживання недоброякісної питної води може 

призвести до виникнення інфекційної та неінфекційної захворюваності з тяжкими і навіть 

летальними наслідками. 

За даними ВООЗ, кожного року близько 25 % населення у світі підпадає під ризик 

захворювань, а практично кожний десятий мешканець планети страждає від вживання 

недоброякісної питної води. 

В Україні тільки за роки її незалежності зареєстровані численні випадки 

захворюваності на холеру, черевний тиф, вірусний гепатит А, дизентерію, сальмонельоз 

тощо, пов’язані з водним фактором передачі. Впродовж передостаннього десятиріччя (1995-

2005 роки) в країні офіційно зареєстровано 70 спалахів гострих кишкових інфекцій серед 
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населення країни, пов’язаних із водним фактором передачі збудників інфекційних 

захворювань, під час яких постраждало 8265 осіб, з яких 4140 – діти. 

Основна кількість спалахів пов’язана з забрудненням водопровідної води внаслідок 

аварійних ситуацій у мережах водопостачання і водовідведення. 

Епідеміологічними дослідженнями підтверджений зв’язок хімічного складу питної 

води із захворюваністю населення на серцево-судинні хвороби, жовчнокам’яну та 

сечокам’яну хвороби, карієс зубів тощо. 

В Україні держава гарантує захист прав громадян у сфері питної води та 

питного водопостачання шляхом забезпечення кожної людини питною водою нормативної 

якості у межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від 

району та умов проживання. 

При здійсненні держсанепіднагляду за місцями рекреаційного та оздоровчого 

водокористування (пляжами) Державна санепідслужба України постійно контролює якість 

морської та річкової води в районах відпочинку у рамках проведення моніторингу.  

Територіальними лабораторними центрами МОЗ України проводився постійний 

лабораторний нагляд у рамках проведення моніторингу за хімічними та бактеріологічними 

показниками стану якості води в басейнах річок з вживанням відповідних заходів у разі 

виявлення порушень. 

При здійсненні моніторингових досліджень місць рекреаційного та оздоровчого 

водокористування (пляжами) впродовж літнього оздоровчого періоду (червень-серпень 

2017), лабораторні центри МОЗ України постійно контролювали якість морської та річкової 

води в районах відпочинку, яка підтверджувалася лабораторними дослідженнями, у т.ч. на 

204 пляжах та рекреаційних зонах у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, 

Херсонській областях, які мають вихід на морське узбережжя, з них 159 морських (77,9 %) і 

45 річкових, у тому числі і в м. Києві на р. Дніпро. З початку червня 2017 року за 3 місяці 

було проведено 5467 досліджень води, з них 3463 дослідження морської води та 2002 

дослідження річкової води за мікробіологічними показниками, з них не відповідало 

нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 

тощо відповідно 415 досліджених проб (7,6 %), з них відповідно 76 (2,2 %) і 339 (16,9 %). За 

аналогічний період 2016 року було досліджено відповідно 5785, 4066 і 1719; з них не 

відповідали відповідно 312, 128 (3,1 %) і 184 (10,7 %). 

 

4.3.4 РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
Радіаційний моніторинг поверхневих вод зони відчуження охоплює 9 великих та малих 

водотоки, 10 замкнених та малопроточних водойм у близько 30 створах і пунктах. Основним 

об’єктом є р. Прип’ять, найбільша притока Верхнього Дніпра і основне джерело транспорту 

радіонуклідів за межі зони відчуження. 

Основними рисами гідрологічного режиму р. Прип’ять у 2017 році були: 

- нестійка зимова межень з підвищеною водністю; 

- низьке весняне водопілля з максимумом у другій декаді квітня (максимальна 

витрата води становила 934 м3/с – 68 % від норми). Водночас критичні рівні, за яких 

проходить затоплення найбільш забруднених не захищених водоохоронними дамбами 

ділянок заплави, перевищені не були; 

- низька літньо-осіння межень. 

Об’єм водного стоку р. Прип’ять за 2017 рік склав 12,1 км3 (в 1,4 рази більше 

минулорічного), середньорічна витрата – 384 м3/с (середня багаторічна витрата за різними 

розрахунками становить 404-470 м3/с). 

Низький максимум водопілля, незначне затоплення заплави р. Прип’ять зумовили 

відносну стабільність радіаційного стану ріки впродовж року. Вміст 90Sr у воді ріки біля 

Чорнобиля впродовж року переважно коливався навколо значення 70 Бк/м3. Максимальне 

значення (140 Бк/м3) зафіксовано 03 березня та 13 серпня. Загалом динаміка вмісту 

радіонуклідів у воді ріки виявилась подібною до останніх років (таблиця 4.13), проте треба 
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відзначити значне підвищення об’ємної активності 137 Сsта 90Sr  у воді оз. Азбучин впродовж 

2016-2017 років. 

Значення об’ємної активності 90Sr у воді контрольованих водотоків у середньому також 

були на рівні показників кількох попередніх років (таблиця 4.14). У воді малопроточних та 

замкнених водойм вміст 90Sr досягав 150–500 кБк/м3 (оз. Азбучин, Глибоке),  137 Сs – до 93 

кБк/м (відвідний канал III черги ЧАЕС), тобто вода цих об’єктів має характеристики рідких 

радіоактивних відходів. 

 

Таблиця 4.13. Об’ємна активність (кБк/м3) та винос 137Cs та 90Sr (1012 Бк) 

р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 1986-2017 рр. 

Рік 

Середня 

річна 

витрата 

води, м3/с 

Радіонукліди Винос 
137Cs 90Sr 

137Cs 90Sr 
Середня Максим. Середня Максим. 

1986 302 – – – – 66,2 27,6 

1987 246 1,6 18 1,3 – 12,8 10,4 

1988 411 0,74 9,6 1,4 9,6 9,48 18,7 

1989 392 0,52 0,56 0,74 1,3 6,44 8,97 

1990 409 0,36 0,74 0,78 2,4 4,63 10,1 

1991 442 0,21 1,0 1,0 12 2,89 14,4 

1992 295 0,21 1,1 0,44 1,7 1,92 4,14 

1993 537 0,21 0,48 0,85 1,6 3,48 14,2 

1994 476 0,20 0,44 0,93 5,9 2,96 14,2 

1995 330 0,11 0,34 0,33 0,82 1,15 3,40 

1996 319 0,13 0,39 0,34 0,67 1,30 3,42 

1997 340 0,16 0,48 0,25 1,3 1,70 2,68 

1998 681 0,14 0,68 0,30 1,0 2,95 6,37 

1999 656 0,15 0,62 0,50 1,6 3,05 10,2 

2000 470 0,11 0,38 0,22 0,52 1,71 3,36 

2001 437 0,12 0,38 0,23 0,53 1,54 3,14 

2002 358 0,07 0,19 0,17 0,36 0,87 1,65 

2003 330 0,05 0,12 0,15 0,34 0,49 1,40 

2004 419 0,05 0,10 0,18 0,35 0,69 2,23 

2005 492 0,07 0,16 0,19 0,50 1,39 3,70 

2006 406 0,07 0,11 0,16 0,30 0,92 1,94 

2007 394 0,05 0,15 0,12 0,27 0,67 1,38 

2008 486 0,01 0,13 0,10 0,29 0,60 1,42 

2009 483 0,03 0,10 0,11 0,36 0,50 1,51 

2010 512 0,05 0,15 0,11 0,39 0,87 2,21 

2011 453 0,05 0,15 0,10 0,17 0,68 1,40 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

351 

642 

352 

170 

273 

0,04 

0,07 

0,06 

0,04 

0,04 

0,09 

0,34 

0,32 

0,09 

0,10 

0,08 

0,17 

0,11 

0,09 

0,09 

0,18 

0,68 

0,54 

0,16 

0,18 

0,44 

1,89 

0,56 

0,22 

0,24 

0,87 

5,01 

1,08 

0,41 

0,66 

2017 384 0,03 0,07 0,06 0,14 0,40 0,72 

1986–2017 414 0,19 18 0,37 12 136 183 
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Таблиця 4.14. Об’ємна активність 137Cs та 90Sr у воді деяких водотоків та водойм 

зони відчуження у 2017 році, кБк/м3 

Об’єкт та пункт 

контролю 

137Cs 

90Sr 

Завись Розчин 

Мінім. Макс. Середня Мінім. Макс. Середня Мінім. Макс. Середня 

р. Прип’ять –            

с. Усів 
0,003 0,02 0,01 0,008 0,05 0,02 0,01 0,06 0,03 

р. Прип’ять–            

м. Чорнобиль 
0,002 0,03 0,01 0,008 0,06 0,03 0,02 0,14 0,06 

р. Уж – 

с. Черевач 
0,001 0,02 0,006 0,02 0,11 0,04 0,04 0,25 0,10 

р. Брагінка – 

дамба № 39 
0,005 0,45 0,04 0,61 4,5 1,7 1,1 4,5 2,5 

р. Сахан – с. 

Новошепеличі 
0,002 0,12 0,02 0,01 0,32 0,17 0,22 3,1 1,0 

р. Глиниця 0,004 0,08 0,02 0,14 1,3 0,37 1,3 6,3 2,2 

Водойма – 

охолоджувач 

ЧАЕС 

0,02 1,4 0,37 0,25 1,9 1,0 1,1 11 3,0 

Семиходський 

затон 
0,01 0,15 0,05 0,54 2,5 1,0 5,1 9,7 7,1 

Прип’ятський 

затон 
0,01 0,22 0,05 1,3 2,9 2,3 5,8 9,6 7,3 

оз. Азбучин 0,08 0,68 0,43 5,0 73 20 160 500 320 

оз. в ур. Родвино 

– с. Копачі 
0,03 0,16 0,07 1,9 7,2 4,0 9,7 18 13 

Відвідний канал 

3 черги ЧАЕС 
0,11 1,8 0,71 34 93 69 9,0 23 16 

Лівобережний 

польдер – 

верхній б’єф 

ГТС № 7 

0,01 0,35 0,06 0,75 3,0 1,6 4,0 13 8,6 

оз. Глибоке 0,03 0,17 0,07 3,1 7,2 5,0 100 150 120 

 

Винос з водою р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль склав у 2017 році 0,72 ТБк (19,6 Кі), 

що в 1,1 рази більше минулорічного значення. 

Винос 90Sr з водою р.Уж становить 0,05 ТБк (1,3 Кі), що майже у 1,3 рази більше 

тогорічного значення; р. Брагінка – 0,14 ТБк (3,9 Кі) – у 2,8 рази більше. Всього з 

поверхневими водами в Київське водосховище винесено 0,91 ТБк (24,8 Кі) 90Sr. Внесок 

р. Прип’ять в загальному виносі 90Sr у Київське водосховище становив 79%, р. Уж – 6 %, 

р. Брагінка– 15%. 

Внесок різних джерел у формування виносу 90Sr показано в таблиці 4.15 та на рисунку 

4.5. Всього в зоні відчуження сформовано 51 % виносу 90Sr р. Прип’ять (без рр. Уж та 

Брагінка). У 2017 році в балансі джерел формування радіонуклідного забруднення р. Прип’ять 
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(у річному розрізі) надходження через межу зони відчуження формувало 48 % від загального 

виносу ріки. У межах зони відчуження переважаючою складовою був винос радіонуклідів з 

ґрунтовими водами (загалом 73 % величини виносу). 

 

Таблиця 4.15. Винос 90Sr основними водотоками зони відчуження та іншими 

джерелами в 2006-2017 рр., ТБк 

№ 

п/п 
Об’єкт – створ 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 р. Прип’ять, вхід в зону 0,64 0,47 0,46 0,54 0,94 0,51 0,26 1,48 0,40 0,14 0,29 0,35 

2 р. Сахан 0,05 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,08 0,02 0,003 0,01 0,008 

3 
Стік з лівобережного 

польдера 
0,44 0,28 0,23 0,24 0,27 0,34 0,21 0,65 0,08 0,006 0,02 0,04 

4 
Фільтраційні потоки 

водойми-охолоджувача 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,001 – – 

5 р. Глиниця 0,19 0,21 0,25 0,18 0,13 0,15 0,22 0,17 0,09 0,03 0,03 0,02 

6 
Фільтрація з водойми-

охолоджувача ЧАЕС 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 – – 

7 

Фільтрація з затонів, 

надходження з 

ґрунтовими водами, 

надходження з заплави 

0,50 0,28 0,32 0,39 0,75 0,28 0,05 2,55 0,43 0,19 0,31 0,27 

8 
р. Прип’ять – 

м. Чорнобиль 
1,94 1,38 1,42 1,51 2,21 1,40 0,87 5,01 1,08 0,41 0,66 0,72 

9 

Надходження 90Sr в 

межах зони відчуження, 

ТБк 

1,30 0,91 0,96 0,97 1,27 0,89 0,61 3,53 0,68 0,27 0,37 0,37 

доля зони відчуження, % 68 66 68 64 57 55 70 70 59 66 56 51 

10 р. Уж 0,19 0,08 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,20 0,07 0,01 0,04 0,05 

11 р. Брагінка 0,48 0,32 0,21 0,17 0,11 0,15 0,31 0,90 0,13 0,01 0,05 0,14 

12 

Виносв Київське 

водосховище: 

р. Прип’ять + р. Уж + 

р. Брагінка 

2,58 1,77 1,72 1,75 2,39 1,61 1,34 6,11 1,28 0,44 0,75 0,91 

 

Величина стоку 137Cs за рік склала: у вхідному створі 0,36 ТБк сумарно на завислих 

частках і в розчині (у минулому році 0,23 ТБк), у створі м. Чорнобиль – 0,40 ТБк (у 2016 р. – 

0,24 ТБк). Таким чином, за межами зони відчуження сформовано 91 % виносу 137Cs. У 

минулому році частка зони відчуження склала 4 %, а в попередні роки – 5-14 %. 

Радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра у 2017 році, як і в інші роки після 

аварії на Чорнобильській АЕС, визначався переважно техногенними радіонуклідами, що 

змиваються із водозборів, що були забруднені внаслідок аварійних викидів. 

Оскільки головним шляхом надходження радіонуклідів до Київського водосховища (з 

подальшою міграцією по каскаду дніпровських водосховищ) залишаються води р. Прип’ять, 

то умови формування поверхневого стоку в її басейні, (перш за все у межах зони 

відчуження) мають вирішальний вплив на радіаційний стан всього дніпровського каскаду 

водосховищ. 

Гідрометеорологічні умови, що склались у 30 км зоні відчуження у 2017 році, не 

призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних об’єктах зони та дніпровської водної 

системи. Весняне водопілля на пригирловій ділянці Прип’яті розпочалося в останні дні 

лютого. Впродовж перших днів березня на річці відбувалося руйнування льодового покриву, 

що супроводжувалося заторами і різким підвищенням рівня води. Максимуми весняного 
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водопілля у нижній течії р. Прип’ять сформувалися у першій половині другої декади квітня. 

За висотою максимальні рівні води були нижчі за середні багаторічні показники. 

Встановлені критичні відмітки, за яких відбувається затоплення найбільш забруднених, не 

захищених водоохоронними дамбами ділянок заплави, не були перевищені. 

 

 
 

Рисунок 4.5.  Джерела формування виносу 90Sr р. Прип’ять в межах зони 

відчуження у 2017 році 

 
Такі гідрологічні умови сприяли тому, що вміст радіонуклідів у воді р. Прип’ять у 

створі м. Чорнобиль у 2017 році був одним із найменших за весь період спостережень після 

аварії. За даними ДСП «Екоцентр» ДАЗВ України об’ємна активність стронцію-90 у воді 

річки впродовж року коливалася від 34 до 140 Бк/м3 і в середньому за рік становила 68 Бк/м3 

(у 2016 році – 89 Бк/м3); об’ємна активність цезію-137 була у межах 16-70 Бк/м3 за 

середнього значення 35 Бк/м3 (у 2016 році – 29 Бк/м3) – табл. 4.16. 

Винос стронцію-90 водами р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2017 році становив 

0,72×1012 Бк (19,5 Кі), що на 9 % більше виносу у 2016 році. Річний винос цезію-137 

дорівнював 0,40×1012 Бк (10,8 Кі) – на 67 % більше виносу попереднього року. Показники 

виносу радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у 2017 році були одними з найменших за 

період спостережень після аварії (менше було лише у 2015 та 2016 роках). 

Певна кількість радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 потрапляє до дніпровських 

водосховищ із водним стоком Верхнього Дніпра і Десни, проте внесок цих річок у 

радіоактивне забруднення каскаду порівняно з р. Прип’ять значно менший.  

 

Таблиця 4.16.  Вміст радіонуклідів у поверхневих водах України у 2017 році 

Об’єкт та пункт 

спостереження 

Концентрація, Бк/м3 

Цезій-137* Стронцій-90 

 мін. макс. серед. мін. макс. серед. 

р. Прип’ять – м. Чорнобиль** 16,0 70,0 35,0 34,0 140,0 68,0 

р. Дніпро – с. Неданчичі 1,5 5,4 3,2 5,2 7,9 6,5 

р. Десна – м. Чернігів 0,60 1,4 0,94 4,5 6,8 5,7 

Київське вдсх. – м. Вишгород 5,7 20,3 9,9 29,1 40,4 34,6 

Канівське вдсх.– м. Київ 3,8 15,8 7,5 24,4 34,7 29,6 
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Канівське вдсх.– м. Канів 1,5 9,6 6,3 15,7 21,3 18,0 

Каховське вдсх. – м. Нова Каховка 0,40 2,0 0,70 16,2 21,8 19,2 

Дніпро–Бузький лиман – м. Очаків 2,0 5,5 3,3 10,2 12,0 11,1 

р.Південний Буг – м.Миколаїв 0,60 3,7 2,2 5,7 8,3 6,8 

р.Дунай – м.Ізмаїл 0,40 3,8 2,0 7,2 11,3 9,4 

р.Стир, зона впливу РАЕС 2,99 4,03 3,4 4,6 5,8 5,2 

р.Горинь, зона впливу ХАЕС 3,31 4,29 3,8 4,6 6,1 5,5 

р. Південний Буг, зона впливу Ю–УАЕС 0,4 0,7 0,51 7,9 11,6 8,9 

р. Арбузинка, зона впливу Ю–УАЕС 0,63 1,1 0,87 8,7 9,4 9,1 

Каховське вдсх., зона впливу ЗАЕС 0,5 2,1 1,1 9,1 12,1 10,5 

*   – сумарна концентрація цезію-137 у зависі та розчині 

** – дані ДСП «Екоцентр» 

 

Вміст радіонуклідів у водах Верхнього Дніпра (с. Неданчичі) та р. Десни (м. Чернігів) 

у 2017 році знаходився на передаварійному рівні і був одним із найменшим за весь період 

спостережень після аварії на ЧАЕС: концентрації стронцію-90 у воді в середньому за рік 

становили відповідно 6,5 та 5,7 Бк/м3 (у 2016 році – 6,8 та 5,7 Бк/м3); концентрації цезію-137 

дорівнювали відповідно 3,2 та 0,94 Бк/м3 (у 2016 році – 4,5 та 0,93 Бк/м3). 

Загальний внесок Верхнього Дніпра і Десни у забруднення дніпровських водосховищ 

стронцієм-90 та цезієм-137 становить відповідно 0,145х1012 Бк (3,92 Кі) та 0,063х1012 Бк 

(1,69 Кі), що складає 16 та 12% від внеску р. Прип’ять разом з річками Уж та Брагінка. 

У каскаді дніпровських водосховищ під впливом різних природних факторів 

відбувається трансформація стоку радіонуклідів, що надходять з річковими водами із 

забруднених територій, та спостерігається поступове зменшення їх концентрацій внаслідок 

природних процесів самоочищення водних мас. 

При проходженні забруднених прип’ятських вод від м. Чорнобиль через Київське 

водосховище середньорічна концентрація стронцію-90 знизилась удвічі і в створі верхнього 

б’єфу Київської ГЕС (м. Вишгород) складала в середньому за рік 34,6 Бк/м3. Вниз по Дніпру 

внаслідок розбавлення більш чистими водами бокових приток вміст стронцію-90 у воді й 

далі зменшувався і у Каховському водосховищі в районі м. Нова Каховка становив у 

середньому за рік 19,2 Бк/м3, що у 3,5 рази менше ніж у воді Прип’яті (у 2016 році аналогічні 

показники складали 35,6 Бк/м3 у Київському водосховищі та 20,6 Бк/м3 у Каховському). 

Зниження концентрації цезію-137 вздовж Дніпра відбувається більш інтенсивно, ніж 

стронцію-90. Вирішальну роль у цьому відіграють, окрім розбавлення, процеси седиментації 

(значна частина цезію-137 акумулюється у донних відкладах водосховищ). У 2017 році 

середня концентрація цезію-137 у Київському водосховищі становила 9,9 Бк/м3, що у 

3,5 разів менше, ніж у прип’ятській воді; у Каховському водосховищі вона складала вже 

0,70 Бк/м3, тобто була у 50 разів менша за вміст цього радіонукліду у воді р. Прип’ять (у 

2016 році відповідно 7,9  і  0,72 Бк/м3). 

У Дніпро-Бузькому лимані в районі м. Очаків вміст 90Sr в середньому за рік 

дорівнював 11,1 Бк/м3, вміст 137Cs – 3,3 Бк/м3 (у 2016 році відповідні показники становили 

10,4 та 4,8 Бк/м3). 

Загалом вміст 90Sr у водах дніпровського каскаду у 2017 році був на рівні показників у 

2016 році, вміст 137Cs – був близьким або відхилявся на 20-30 % від показників попереднього 

року. 

Об’ємна активність радіонуклідів у водах річок Південний Буг та Дунай (на 

українській ділянці) в останні роки коливалась у межах багаторічних значень і також була 

близькою до передаварійних рівнів. Середній за 2017 рік вміст стронцію-90 у воді Дунаю в 

районі м. Ізмаїл складав 9,4 Бк/м3, цезію-137 – 2,0 Бк/м3 (у 2016 році відповідно 10,2 та 

2,9 Бк/м3); у воді Південного Бугу в районі м. Миколаїв концентрація стронцію-90  

дорівнювала  6,8 Бк/м3, цезію-137 – 2,2 Бк/м3 (у 2016 році відповідно 6,7 та 2,7 Бк/м3). 
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Об’ємна активність стронцію-90 у поверхневих водах у зонах впливу Рівненської 

(р. Стир), Хмельницької (р. Горинь), Южно-Української (річки Південний Буг, Арбузинка) та 

Запорізької (Каховське водосховище) атомних електростанцій знаходилась у 2017 році в 

межах 4,6-12,1 Бк/м3. Об’ємна активність цезію-137 у поверхневих водах у зонах впливу 

АЕС складала 0,4-4,3 Бк/м3. 

Таким чином, у 2017 році у контрольованих водних об’єктах не зареєстровано 

перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів, встановлених у «Допустимих рівнях 

вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді» (ДР-

2006)1. 

Динаміка забруднення вод дніпровських водосховищ стронцієм-90 і цезієм-137 у 1987-

2017 рр. наведена на рис. 4.6 та 4.7. Незважаючи на сталу тенденцію до зменшення 

забруднення, в окремі роки та сезони спостерігались суттєві коливання концентрацій 

радіонуклідів внаслідок ускладнення радіаційної ситуації на водних об’єктах зони 

відчуження під час проходження високих весняних повеней, дощових паводків тощо. 

 

 
Рисунок 4.6. Динаміка концентрації цезію-137 у водах каскаду дніпровських 

водосховищ 

 

 
Рисунок 4.7. Динаміка концентрації стронцію-90 у водах каскаду дніпровських  

водосховищ 

 
Наведені вище результати, з урахуванням того, що у Чорнобильській зоні відчуження 

постійно здійснюються роботи щодо запобігання виносу радіонуклідів у Київське 

водосховище, дають підстави прогнозувати, що ситуація стосовно забруднення води 

дніпровського каскаду техногенними стронцієм-90 та цезієм-137 залишатиметься стабільною 

з тенденцією до поліпшення радіаційного стану поверхневих вод України. 

                                           
За санітарно-гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у харчових 

продуктах та питній воді (ДР-2006)» допустимі рівні цезію-137 та стронцію-90 у питній воді 

складають 2000 Бк/м3 (для кожного окремо). 
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4.4 ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 
Питне водопостачання України майже на 80 % забезпечується поверхневими водами. 

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є вирішальними 

чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення. Потенційні запаси 

поверхневих вод України оцінюються близько 209,3 км3 на рік, з яких 25 % формується у 

межах держави. Водночас більшість басейнів річок згідно гігієнічної класифікації водних 

об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже забруднених. 

Наявні очисні споруди, технології очистки та знезараження питної води не спроможні 

очистити її до рівня показників безпеки. 

У 2017 році територіальними лабораторними центрами МОЗ України здійснювались 

моніторингові дослідження питної води з 15690 об’єктів централізованого водопостачання 

населення, (у 2016 – 10522, 2015 – 16215, 2014 – 16967, 2013 – 18455), з них 3364 

комунальних (у 2016 – 1154, 2015 – 1741, 2014 – 1336, 2013 – 1569), 3665 відомчих (у 2016 – 

3256, 2015 – 4641, 2014 – 4474, 2013 – 4818), 5798 сільських водопроводів (у 2016 – 3757, 

2015 – 6684, 2014 – 6566, 2013 – 7447) та 2781 локальний водопровід; а також 72876 джерел 

нецентралізованого водопостачання (у 2016 – 118110,2015 – 160343, 2014 – 160225, 2013 – 

162642). 

Питома вага проб питної води централізованого водопостачання населення, що не 

відповідають вимогам нормативу становила 39,2 %, у тому числі з комунальних 

водопроводів – 35,0 %, сільських – 44,0 %, відомчих – 37,8 %, міжрайонних – 9,8 %, 

локальних – 34,8 % водопроводів; у 39,9 % об’єктів нецентралізованого водопостачання 

населення, на яких результати лабораторних досліджень не відповідають нормам. 

На якість питної води систем централізованого водопостачання негативно впливає 

незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх 

зношеності, що становить у різних регіонах від 30 % до 70 %, несвоєчасні проведення 

капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів та ліквідації аварій. 

В окремих регіонах гостро стоїть питання забезпечення населення питною водою не 

тільки в якісному, але і в кількісному відношенні. Подача води за графіками та її тривала 

відсутність у водопровідних мережах сприяє бактеріальному забрудненню питної води. 

Ситуацію значно погіршують випадки відключення об’єктів водопостачання від систем 

енергопостачання, що є грубим порушенням ст.6 розділу II Закону України «Про питну воду 

та питне водопостачання» від 10.01.02 р. № 2918-111. 

Підземні води України, зокрема артезіанські, в багатьох регіонах (АР Крим, Донбас, 

Придніпров’я) за своєю якістю не відповідають нормативам на джерела водопостачання, що 

пов’язано не тільки з природними умовами їх формування, але і з антропогенним 

забрудненням і тому потребують очищення. При цьому лише поодинокі артезіанські 

водопроводи мають споруди по доочистці вод. 

Особливу занепокоєність викликає стан водопостачання сільського населення – у 

2017 році питома вага сільських водопроводів, на яких результати лабораторних досліджень 

не відповідають нормативам склала 44,0 % із 5798 сільських водопроводі, на яких 

проводились дослідження. 

Зміна форм власності та передача сільських водопроводів на баланс органів місцевого 

самоврядування загострили проблему забезпечення населення питною водою гарантованої 

якості. Водопроводи знаходяться в незадовільному технічному стані, населення змушено 

проводити ремонти за свої кошти. На багатьох сільських водопроводах немає очисних 

споруд та знезаражуючих установок, відсутній виробничий лабораторний контроль якості 

питної води. 

Водночас централізованим водопостачанням забезпечено лише четверту частину сіл 

України. Решта сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних 

свердловин, які у переважній більшості знаходяться у незадовільному санітарно-технічному 

стані. 
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Лабораторними центрами МОЗ України у 2017 році здійснювалось спостереження за 

72876 джерелами нецентралізованого водопостачання, на яких проводились дослідження 

питної води (у 2016 – 118110, 2015 – 160343, 2014 – 160225), з них 63423 шахтних колодязі (у 

2016 – 115684, 2015 – 156045, 2014 – 155968), 6338 артезіанських свердловини (у 2016 – 

1791, 2015 – 3157, 2014 – 3170), 660 каптажів (у 2016 – 550, 2015 – 1063,2014 – 1054). 

Водночас слід відмітити, що органи державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, керівники підприємств і господарств не приділяють належної уваги 

забезпеченню населення доброякісною питною водою, що є порушенням ст. 18 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 7 

Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 

Впродовж 2017 року територіальними лабораторними центрами МОЗ України із 

джерел централізованого водопостачання було досліджено за санітарно-хімічними 

показниками 146153 проб питної води, за мікробіологічними – 184100 проб. 

Питома вага нестандартних проб питної води, відібраних з об’єктів централізованого 

водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками у 2017 році 

становить 20,0 % та 6,7 % відповідно. 

Найбільша кількість нестандартних проб питної води з централізованих систем 

водопостачання реєструється, як і раніше, на сільських і локальних водопроводах, найменша 

– на комунальних і міжрайонних (табл. 4.17). 

 

Таблиця 4.17. Питома вага досліджених проб питної води, що не відповідають 

вимогам держстандарту 

За санітарно-хімічними показниками 

Водопроводи 2014 2015 2016 2017 

Комунальні 8,4 12,4 13,7 16,2 

Відомчі 14,2 16,6 19,8 18,9 

Сільські 21,0 22,5 25,5 27,4 

 

За показниками епідемічної безпеки 

Водопроводи 2014 2015 2016 2017 

Комунальні 2,2 3,1 4,3 4,6 

Відомчі 4,0 5,0 7,0 6,2 

Сільські 5,5 7,6 10,4 11,2 

 

Питома вага нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними показниками у 

Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Запорізькій областях, а за 

мікробіологічними показниками – у Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Івано-

Франківській, Хмельницькій, Одеській областях у півтора рази і більше перевищує середні 

показники по країні (табл.4.18). 

 

Таблиця 4.18. Питома вага нестандартних проб питної води 

 

За показниками епідемічної безпеки 

Області 2014 2015 2016 2017 

За санітарно-хімічними показниками 

Області 2014 2015 2016 2017 

Запорізька 24,7 25,5 28,1 32,7 

Луганська 33,2 34,9 35,7 41,9 

Миколаївська 35,5 36,1 32,1 50,8 

Середній по 

Україні 

13,5 15,7 18,4 20,0 
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Закарпатська 6,5 6,5 6,6 8,4 

Харківська 3,0 3,6 5,1 5,8 

Миколаївська 5,2 3,8 7,2 12,0 

Тернопільська 8,0 11,4 13,4 15,1 

Середній по 

Україні 

3,4 4,6 6,4 6,7 

 

У 2017 році питома вага досліджених проб питної води з джерел нецентралізованого 

водопостачання, які не відповідали вимогам, становила 32,6 % за санітарно-хімічними (на 

рівні показника 2016-2015 років – 33,2 %, 32,7 %) та 20,4 % за мікробіологічними 

показниками (нижче рівня 2016 року – 23,1 %, 2015 –18,0 %) (табл. 4.19). 

 

Таблиця 4.19. Питома вага досліджених проб питної води з джерел 

нецентралізованого водопостачання, які не відповідали санітарним нормам за 

санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками (%) 

Показники 2014 2015 2016 2017 

Санітарно-хімічні 31,4 32,7 33,2 32,6 

Санітарно-

бактеріологічні 

15,5 18,0 23,1 20,4 

 

Проводився моніторинг вмісту нітратів у воді нецентралізованих джерел 

водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, вода з яких використовується для 

споживання дітьми віком до 3-х років, щоквартальний збір та опрацювання інформації. 

Обстежено 39834 шахтних колодязі, з них 19550 громадських, 660 каптажів, з них 305 

громадських, 6338 артезіанських свердловини, 405 бюветів. 

За санітарно-хімічними показниками досліджено 24476 проб питної води з 

громадських колодязів, з них не відповідали нормативам – 9692 (39,6 %), у тому числі на 

вміст нітратів – 21314, з них не відповідали нормативам за вмістом нітратів – 7053 (33,1 %), 

за мікробіологічними показниками досліджено 23378 проб, з них не відповідає нормативам – 

6496 (27,8 %). Кількість досліджених проб питної води з індивідуальних колодязів за 

санітарно-хімічними показниками – 40929 проб, з них не відповідали нормативам – 13889 

(33,9 %), у тому числі на вміст нітратів – 39581, з них не відповідає нормативам за вмістом 

нітратів – 11815 (29,9 %), за мікробіологічними показниками досліджено 9297 проб, з них не 

відповідало нормативам 1876 (20,2 %). 

Кількість досліджених проб питної води з каптажів за санітарно-хімічними 

показниками – 988 проб, з них не відповідали нормативам – 131 (13,3 %), у тому числі на 

вміст нітратів – 808, з них не відповідає нормативам за вмістом нітратів – 167 (20,7 %), за 

мікробіологічними показниками досліджено 1196 проб, з них не відповідало нормативам 223 

(18,6 %); у тому числі з громадських каптажів – за санітарно-хімічними показниками 

досліджено 561 пробу питної води, з них не відповідали нормативам  – 68 (12,1 %), у тому 

числі на вміст нітратів – 316, з них не відповідали нормативам за вмістом нітратів – 35 

(11,1 %), за мікробіологічними показниками досліджено 582 проби, з них не відповідає 

нормативам – 94 (16,2 %). 

При виявленні проб води, що не відповідали вимогам нормативу надавались 

рекомендації щодо вживання такої води виключно для технічних, інформація надсилалась до 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Невідповідність якості питної води нормативним вимогам поряд з забрудненнями є 

однією з причин поширення в державі таких захворювань, як жовчнокам’яна та виразкова 

хвороби шлунку. 

У Карпатському, Дніпровсько-Придніпровському, на Поліссі та в деяких інших 

регіонах України у питній воді реєструється нестача мікроелементів Zn, Cu, F, що впливає на 

виникнення ендемічних захворювань. 
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Відмічається зростання нітратного забруднення ґрунтових вод внаслідок 

ненормованого використання в колективних господарствах та у приватному секторі 

мінеральних та, особливо, органічних добрив. Слід зауважити, що ефективних методів 

видалення нітратів з води в умовах децентралізованого водопостачання практично не існує. 

Забруднення води наднормативними концентраціями нітратів призводить до виникнення 

захворювання на водно-нітратну метгемоглобінемію у дітей, зниження загальної 

резистентності організму, що сприяє збільшенню рівня загальної захворюваності, в тому 

числі інфекційними та онкологічними хворобами. За даними статистичної звітності за 2017 

рік зареєстровано 5 випадків захворювання на водно-нітратну метгемоглобінемію у дітей – 

по 1 дитині у Житомирській, Полтавській, Харківській областях, 2 дитини у Київській 

області. 

У кожному випадку виявлення порушень щодо стану утримання колодязів 

індивідуального користування та невідповідності якості колодязної води за санітарно-

хімічними та мікробіологічними показниками, власникам криниць та органам місцевого 

самоврядування Лабораторними центрами МОЗ скеровуються пропозиції, рекомендації 

щодо необхідності належного облаштування колодязів, здійснюється інформування 

населення, у тому числі і через засоби масової інформації щодо неприпустимості 

використання колодязної води для питних потреб у випадку перевищення вмісту нітратів 

тощо, зокрема для приготування дитячого харчування, проводиться санітарно-просвітня 

робота з батьками, персоналом дитячих навчальних закладів, з працівниками медичних 

закладів, зокрема ФАПів. 

Проводиться щоквартальний переоблік дітей віком до 3-х років, які споживають воду 

для питних потреб з джерел нецентралізованого водопостачання та переоблік наявних 

індивідуальних джерел водопостачання. 

Проблемними питаннями залишаються недостатньо чітке визначення відомчого 

підпорядкування громадських колодязів, відсутність спеціалізованих бригад по їх 

технічному обслуговуванню, несвоєчасне проведення власниками профілактичних заходів. 

Невідповідність якості питної води нормативним вимогам є однією з причин 

поширення в державі багатьох інфекційних (вірусний гепатит А, черевний тиф, ротавірусна 

інфекція тощо) та неінфекційних (хвороби системи травлення, серцево-судинної, 

ендокринної системи тощо) хвороб. 

У 2017 році було зареєстровано 5 спалахів, пов’язаний з вживанням недоброякісної 

питної води, при цьому постраждало 299 мешканців, з них 138 дітей, проти 2 випадків у 2016 

році (відповідно 813 і 477) – на ГЕК, ХТІ встановленими збудниками – постраждало 205 осіб, 

у т.ч. 67 дітей (Донецька – КП ДНЗ № 3 «Червоний капелюшок», смт. Ялта, Мангушського р-

ну – питна вода з ПЕТ-пляшок; Луганська-Старобільський р-н, с. Веселе, відокремлений 

підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету» – 

питна вода водопр.; Чернівецька – Сокирянський р-н, м. Сокиряни, с. Новодністровськ, 

Коболчин, Вашківці, Волошкове, Олексіївка – вода з криниці); на ротавірусную інфекцію – 

постраждало 59 мешканців, у т.ч. 56 дітей (Чернівецька – Хотинський р-н, с. Перебиківці, 

самоорганізоване наметове містечко релігійної громади бабтистів – вода з криниці); на 

вірусний гепатит А – постраждало 35 мешканців, у т.ч. 15 дітей (Харківська – смт. Андріївка 

Чугуївського р-ну у побуті). 

Якість питної водопровідної води в значній мірі обумовлена характерною в цілому 

для країни ситуацією. Основними проблемними питаннями, що стосуються водопостачання 

населення, є зношеність існуючих мереж та обладнання системи водопроводів, недостатнє 

фінансування потреб водопровідно-каналізаційного господарства та недостатня потужність 

частини існуючих централізованих водопроводів. 

Основні порушення: невідповідність гігієнічним нормативам якості питної води, 

незадовільне облаштування та утримання зони суворого режиму зон санітарної охорони 

водозабірних свердловин, недотримання технологій водопідготовки, порушення термінів 

проведення очистки та хлорування водозабірних споруд, відсутність виробничого 
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лабораторного контролю якості питної води, санітарних паспортів на свердловини, 

порушення термінів проходження працівниками періодичних медичних оглядів тощо. Наявні 

водоочисні споруди не в змозі досягнути показників якості питної води, передбачених 

вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною», у тому числі за вмістом заліза загального, каламутності, марганцю, 

алюмінію, хлороформу, перманганатної окиснюваності. Особливо гостро ця проблема постає 

під час весняного танення снігу та в спекотний період року. У зв’язку із зношеністю 

водогінних мереж реєструються часті їх пориви, при цьому ліквідація аварій проводиться не 

завжди своєчасно, водорозбірні колонки на мережах не герметичні, що призводить до 

забруднення питної води. Після проведення ремонтних робіт в результаті аварій, поривів чи 

планових ремонтних робіт не здійснюється належним чином планове та позапланове 

знезараження споруд водогону, води, та не організовано повторні лабораторні дослідження 

води після вище вказаних робіт на спорудах водогону. 

Проблемним залишається питання водопостачання сільського населення. Сільські 

водопроводи не завжди мають необхідні водоочисні споруди, не проводиться в повному 

обсязі виробничий контроль якості питної води, що подається населенню, обслуговуючим 

персоналом не завжди пройдено медичний огляд (відмічаються випадки і відсутності 

закріпленого персоналу взагалі). Більша частина мереж сільських водопроводів тупикового 

типу. Це призводить до застою води в тупикових розгалуженнях і погіршення 

бактеріологічних показників якості води. 

Україна є однією з 16 країн, що є Сторонами Протоколу про воду та здоров’я (далі – 

Протокол), та взяли на себе зобов’язання щодо впровадження його положень на 

національному, транскордонному та міжнародному рівнях. Протокол був підписаний  в 

Лондоні 17 червня 1999 р. до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер, ратифікований Законом України від 09.07.2003 № 1066-IV та 

набув чинності з 4 серпня 2005 р. 

Основною метою Протоколу є сприяння охороні здоров’я та благополуччю людей 

згідно з принципами сталого розвитку шляхом удосконалення управління водними 

ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також шляхом попередження, контролю 

і зниження ступеня поширення захворювань, пов’язаних із  водою.  

Міністерство екології та природних ресурсів України є центральним органом 

виконавчої влади, що здійснює координацію впровадження Протоколу в Україні за 

допомогою Міжвідомчої робочої групи, створеної при міністерстві, до складу якої входять 

представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, профільних наукових 

установ та громадських організацій. 

У 2017 році другим координатором з питань реалізації Протоколу в частині виконання 

зобов’язань щодо попередження, контролю та зниження ступеня поширення захворювань, 

пов’язаних із водою, забезпечення безпечної для здоров’я людей якості води було визначено 

представниками Міністерства охорони здоров’я України. 

Відповідно до пункту 2 статті 6 Протоколу наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 14 вересня 2011 р. № 324 було затверджено 15 Національних 

цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я. 

У 2017 році розпочато перегляд встановлених національних цільових показників у 

зв’язку зі значними змінами, що відбулися в суспільстві, зокрема: виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

ратифікованої Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII; впровадженням в Україні 6 

водних Директив Європейського Союзу; реалізації в Україні затвердженого резолюцією 

№ 70/1 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року документу 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року», 

яким визначено 17 цілей сталого розвитку і 169 завдань з їх досягнення; та значними змінами 

у законодавстві України. 
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Питання, пов’язані з реалізацією Протоколу в Україні, у 2017 рці широко 

обговорювалися в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи при Мінприроди, 

Національного політичного діалогу, Міжнародного водного форуму «АКВА-Україна – 

2017». 

Також на виконання статті 9 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення» та відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 р. № 576, щорічно готується та оприлюднюється на сайті 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні. 

 

4.5 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АЗОВСЬКОГО ТА ЧОРНОГО МОРІВ 
Чорне море є частиною водного басейну Атлантичного океану, воно на південному 

заході з’єднується з Середземним морем протоками Босфор, Дарданелли, а на північному 

сході – Керченською протокою з Азовським морем. Площа моря коливається в межах 

406680-423000 км2, довжина берегової лінії 3400-4100 км, середня глибина 1270-1315 м. 

Загальна площа Української прибережної смуги Чорного моря становить приблизно 32 тис. 

км2. 

У рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Удосконалення системи 

моніторингу морського довкілля (EMBLAS II) відбулася міжнародна наукова експедиція, під 

час якої було отримано дані, що будуть використані для оцінки сучасного стану морського 

довкілля України. 

Анотована структура проекту Національної стратегії морської природоохоронної 

політики було розглянуто в широкому експертному середовищі під час Національного 

політичного діалогу, який відбувся 28 листопада 2017 року в м. Києві. 

Кінцеві дані досліджень ляжуть в основу оцінки ситуації для вироблення 

Національної стратегії морської природоохоронної політики. 

У липні 2017 року в м. Стамбул, Турецька Республіка, проводилось 21 засідання 

Консультативної групи з інтегрованого управління прибережною смугою морів Комісії із 

захисту Чорного моря від забруднення Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, 

де опрацьовувались питання впровадження інтегрованого управління прибережною смугою 

у Чорноморській програмі комплексного моніторингу і оцінки забруднення Чорного моря 

(BSIMAP) та національного моніторингу. 

Моніторинг якості морських вод за гідрохімічними показниками у 2017 році 

проводився у північно-західній частині Чорного моря та акваторії Азовського моря на 59 

станціях базової мережі та 6 станціях у районі скидів ґрунтів (дампінг). 

У Чорному морі район спостережень охоплював гирла основних рукавів дельти р. 

Дунай, Сухий лиман і район вхідного каналу та очисних споруд м. Чорноморська, акваторію 

порту м. Одеси, гирла Дніпра і Південного Бугу, Бузький  та Дніпровський лимани. Стан 

морських вод у районах спостережень характеризувався, як стабільний. Середні за рік 

концентрації основних забруднюючих речовин були суттєво нижчими від встановлених для 

морських вод гранично допустимих нормативів.  

Середні за рік концентрації нафтопродуктів (НП) у гирлі Південного Бугу, Бузькому та 

Дніпровському лиманах становили 1,2-1,4 ГДК, у інших районах моря – були нижче рівня 

ГДК. У районі акваторії порту Одеса максимальний вміст НП становив 6,0 ГДК, у гирлі 

р. Південний Буг, Бузького та Дніпровського лиманів – 3,6 ГДК, у дельті р. Дунай – 2,4 ГДК. 

Вміст нафтопродуктів мав тенденцію до зниження у гирлі р. Дніпро та в акваторії порту 

Одеса, незначно зріс у гирлі Південного Бугу, Бузькому та Дніпровському лиманах; у інших 

пунктах спостережень залишився на рівні попереднього року (табл. 4.20). 

Вміст СПАР в усіх районах спостережень був низький, середні концентрації СПАР, як і 

у попередньому році, не досягали рівня ГДК. Максимальні концентрації були зафіксовані у 

гирлі Південного Бугу і Бузькому лимані (2,7 ГДК), акваторії порту Одеса (1,2 ГДК). 
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Середній вміст фенолів у водах гирла р. Дніпро та Дніпровського лиману був у межах 

1,1-1,8 ГДК, у водах дельти р. Дунай і дельтових водотоків, акваторії порту Одеса – на рівні 

1,0 ГДК. Максимальний вміст фенолів досягав 6,0 ГДК у водах гирла р. Південний Буг, 

Бузького та Дніпровського лиманів, 4,0 ГДК – у дельті р. Дунай і дельтових водотоках та у 

водах акваторії порту Одеса, 3,1 ГДК – у водах гирла Дніпра. Порівняно з попереднім роком 

вміст фенолів збільшився в гирлі р. Дніпро та Дніпровському лимані, в інших районах 

спостережень – не змінився. 

Середній і максимальний вміст амонійного азоту в усіх районах спостережень, як і у 

2016 році, був нижче рівня санітарно-гігієнічних нормативів; перевищення за максимальним 

вмістом на рівні 2,1 ГДК відмічалось тільки у водах гирла р. Південний Буг.  

Середні концентрації нітритного та нітратного азоту залишились без змін порівняно з 

попереднім  роком та були нижче рівня відповідних ГДК крім районів гирла р. Південний Буг 

та Бузького лиману, де середня концентрація нітритного азоту досягала 1,0 ГДК. 

Максимальний вміст нітритного азоту на рівні 2,5 ГДК було виявлено у  гирлі р. Південний 

Буг та Бузькому лимані, на рівні 2,3 та 1,8 ГДК – у дельті р. Дунай та дельтових водотоках 

відповідно. 

Найбільший середній вміст загального азоту спостерігався у дельтових водотоках 

р. Дунай – 2,30 мг/дм3. Порівняно з 2016 роком він зменшився у дельтових водотоках 

р. Дунай, в гирлі Південного Бугу, Бузькому та Дніпровську лиманах та гирлі р. Дніпро. 

Середній вміст загального фосфору у водах усіх районів спостережень був невисокий, 

у межах 0,01-0,13 мг/дм3. 

Вміст хрому шестивалентного у дунайській воді в середньому становив 2 ГДК. 

Максимальна концентрація на рівні 10 ГДК була відмічена у травні нижче м. Ізмаїл. Загалом у 

96 % проб відмічалось досягнення та перевищення рівня ГДК з хрому шестивалентного.  

Присутності сірководню в районах спостережень не було виявлено. 

Середній за рік  вміст розчиненого кисню на поверхневому горизонті в усіх  районах  

моніторингу  становив  85-100 %, у придонних водах – 64-99 % насичення. За мінімальними 

значеннями відмічалось зниження розчиненого у воді кисню на поверхневому горизонті до 

52-96 %, на придонному – до 48-95 % насичення. 

В Азовському морі спостереження проводились у північно-західній частині 

Таганрозької затоки (прибережні райони моря в акваторії м. Маріуполь) та в Бердянський 

затоці. В протоці Тонкій впродовж року проводились спостереження за солоністю та з квітня 

по жовтень – за розчиненим у воді киснем і загальною лужністю. 

Середні концентрації НП у районах спостережень не досягали межі виявлення. 

Максимальний вміст НП на рівні 5,0 ГДК виявлено у листопаді на поверхневому  горизонті у 

районі порту комбінату «Азовсталь». Як і в попередні роки, середні і максимальні 

концентрації СПАР були нижче рівня ГДК, а в Бердянській затоці СПАР не було виявлено 

зовсім. Середній вміст фенолів не досягав межі виявлення. Максимальна концентрація 

фенолів на рівні 4,2 ГДК спостерігалась у Бердянській затоці у серпні навпроти випуску 

колишнього заводу «Азовкабель», на рівні 3,4 ГДК – у водах Таганрозької затоки у гирлі 

р. Кальміус. Середній вміст амонійного азоту був нижче рівня ГДК. Максимальна 

концентрація – 1,9 ГДК була виявлена у червні у гирлі р. Кальміус.  

Вміст загального азоту у північно-західній частині Таганрозької  затоки в середньому 

становив 1,34 мг/дм3, максимальна концентрація на рівні 2,99 мг/дм3 була виявлена у 

поверхневій товщі в гирлі р. Кальміус. Середня концентрація нітритного азоту у Таганрозькій 

затоці склала 1,7 ГДК. Максимальний вміст на рівні 8,0 ГДК було виявлено у грудні в гирлі 

р. Кальміус. Середні та максимальні концентрації нітратного азоту були нижче рівня ГДК. 
Вміст загального фосфору у ПнЗ частині Таганрозької затоки в середньому становив 

0,07 мг/дм3, максимальний вміст на рівні 0,34 мг/дм3 зареєстровано у гирлі р. Кальміус. 
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Таблиця 4.20.  Забруднення морських вод за  даними спостережень гідрометеорологічних організацій у  2017 році 

Райони моря, що 

контролюються  

Середні за рік концентрації /максимальні (мінімальні для кисню) значення 

Нафто–

продукти, 

ГДК 

СПАР, 

ГДК 

Феноли, 

ГДК 

Хром  

(Cr6+),   

ГДК 

Амонійний 

азот, 

ГДК 

Загальний 

азот, 

мг/дм3 

Загальний 

фосфор, 

мг/дм3 

Нітритний 

азот, ГДК 

Нітратни

й азот, 

ГДК 

Розчи-

нений 

кисень, %  

насичення 

Сірко–

водень, 

мл/дм3 

Чорне море 

Дельта р.Дунай1) н.в./2,4 <1/<1 1,0/4,0 2,0/10,0 1/<1 – 0,12/0,21 0,9/2,3 <1/<1 88/77 – 

Дельтові водотоки1) н.в./0,8 <1/<1 1,0/4,0 – 1/<1 2,30/4,15 0,10/0,16 0,9/1,8 <1/<1 90/80 – 

Гирло р. Південний Буг, 

Бузький лиман1) 
1,2/3,6 <1/2,7 <1/6,0 – <1/2,1 0,81/2,85 0,08/0,40 1,0/2,5 <1/<1 98/52 

– 

Гирло р. Дніпро1) <1/<1 <1/<1 1,1/3,1 – 1/1 0,50/0,88 0,13/0,24 <1/0,8 <1/<1 85/63 – 

Дніпровський  

лиман2) 
1,4/3,6 <1/<1 1,8/6,0 – 1/0,8 0,23/0,88 0,06/0,12 <1/0,7 <1/<1 75/48 н.в. 

Сухий лиман2) <1/1,2 <1/0,8 н.в./н.в. – 1/1 0,18/0,39 0,05/0,10 <1/<1 <1/<1 76/48 н.в. 

Район вхідного каналу та 

очисних споруд 2) 
<1/1,0 <1/<1 н.в./н.в. – 1/1 0,13/0,27 0,04/0,08 <1/<1 <1/<1 76/57 н.в. 

Порт Одеса2) 0,8/6,0 1/1,2 1,0/4,0 – 1/1 0,04/0,08 0,01/0,03 <1/<1 <1/<1 100/95 н.в. 

Азовське море 

ПнЗ частина Таганрозької 

затоки район м. 

Маріуполь 1) (ст. І кат) 
н.в./5,0 1/1 н.в./3,4 – <1/1,9 1,34/2,99 0,07/0,34 1,7/8,0 <1/<1 106/68 – 

ПнЗ частина Таганрозької 

затоки Зовнішній рейд 

(ст. ІІ кат)2)  
н.в./4,8 н.в./<1 н.в./н.в. – <1/<1 1,26/1,56 0,02/0,06 <1/1,0 <1/<1 117/83 н.в. 

Бердянська затока2) н.в./н.в. н.в./н.в. н.в./4,2 – <1/<1 0,81/0,99 0,02/0,03 н.в./н.в. н.в./<1 97/86 н.в. 

Примітка:   1)  дані наведено для поверхневого  горизонту;              
2)  дані наведено для поверхневого  та придонного горизонтів;   

н.в.– не виявлено або нижче за межу визначення;           

–  спостереження не проводились. 
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У ПнЗ частині Таганрозької затоки відносний вміст розчиненого кисню у морській воді 

змінювався від 68 до 191 % насичення. Мінімальне насичення киснем відзначено у липні на 

поверхневому горизонті в районі Маріупольського морського торгівельного порту. 

Сірководень у водах Таганрозької і Бердянської затоках не виявлено.  

Спостереження за розчиненим киснем у протоці Тонкій проводились з квітня по жовтень. 

Вміст розчиненого кисню у поверхневому горизонті води змінювався у межах 83-120 %, у 

придонному – у межах 82-116 % насичення. Кисневий режим в період проведення спостережень 

був задовільним: середня концентрація розчиненого у воді кисню в шарі поверхня – дно 

становила 8,00 мг/дм3 (96 % насичення). Мінімальний вміст (6,37 мг/дм3) спостерігався у вересні 

на придонному горизонті. 

Спостереження за забрудненням верхнього шару донних відкладів фенолами (сума) та 

нафтопродуктами проводились у березні і вересні в Сухому лимані та у травні і жовтні в 

акваторії порту Одеса.  

Середній вміст фенолів (сума) у водах порту Одеса становив 2 мкг/г, максимальний вміст 

досягав 4 мкг/г; у водах Сухого лиману середній вміст становив 0,33 мкг/г, максимальний – 

0,38 мкг/г абсолютно сухого ґрунту. 

Середня концентрація нафтопродуктів у донних відкладах в акваторії порту Одеса склала 

0,13 мг/г, максимальна концентрація – 0,20 мг/г абсолютно сухого ґрунту. В донних відкладах в 

Сухому лимані середня концентрація становила 0,06 мг/г.  

 

4.6 ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 
Аналіз сучасного стану водоресурсного потенціалу України та його тенденцій дає 

підставу для висновку про переважно екстенсивне водоспоживання майже в усіх галузях 

господарства та зростання загальних обсягів непродуктивних витрат води і помітне скорочення 

потенціалу водних ресурсів внаслідок забруднення й виснаження водних джерел. Основними 

водокористувачами країни залишаються підприємства електроенергетики, житлово-

комунального господарства та сільського господарства, а також металургії. Сучасна 

інтенсивність водоспоживання досягла рівнів, які значно перевищують екологічну місткість 

водоресурсного потенціалу держави.  

Ураховуючи стратегічну важливість водної складової для забезпечення життєдіяльності 

населення та задоволення потреб господарського комплексу, подальшого вдосконалення у 

першу чергу потребують інституціональні зміни, які прямо (шляхом створення формальних 

інститутів) чи опосередковано (неформальні регулятори) впливають на охорону й відтворення 

водоресурсного потенціалу. Особливого значення набуває використання механізму державно-

приватного партнерства при вирішенні водних проблем. Поява нової інституції – громади – 

відкриває можливості для вирішення нагальних проблем водозабезпечення населення у 

найбільш вододефіцитних регіонах шляхом диверсифікації джерел фінансування об’єктів 

водопостачання.  

У 2017 році науково-дослідними інститутами Національної академії наук, Мінприроди, 

Міносвіти та інших відомств виконувався ряд науково-дослідних робіт у рамках бюджетних та 

госпдоговірних тематик, а також у рамках міжнародних програм і проектів, спрямованих як на 

розроблення науково-інформаційного та науково-методичного забезпечення водоохоронної 

діяльності, так і на реалізацію технічних водоохоронних заходів.  

Так, НДУ Український науковий центр екології моря Мінприроди України (УкрНЦЕМ) 

виконав комплекс науково-дослідних робіт за напрямками «Оцінка та діагноз стану морських 

екосистем», «Інформаційне забезпечення науково-технічних робіт в галузі морського 

природокористування», «Науково-методичне забезпечення екологічно збалансованого 

використання ресурсів шельфу  та впровадження механізмів сталого розвитку прибережної зони  

морів України» та ін.  

У зв’язку із завершенням основних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд 

міста Вилкове Одеської області і пробним запуском очисних споруд, у листопаді 2017 р. 

проведені дослідження якості дунайських вод в зоні впливу скиду стічних вод м. Вилкове з 
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метою оцінки екологічного ефекту роботи очисних споруд. Ці дослідження стали завершальним 

етапом наукового супроводу будівництва реконструкції каналізаційних очисних споруд міста 

Вилкове, що проводився УкрНЦЕМ в період 2014-2017 рр.  

Звіт про наукові дослідження підготовлено до публікації у вигляді двох монографій: 

«Інвентаризація складів отрутохімікатів в українській частині регіону Нижній Дунай» і «Оцінка 

стану вод української ділянки Нижнього Дунаю». 

У рамках проекту ЄС/ПРООН «Покращення екологічного моніторингу в Чорному морі 

(EMBLAS–II)» (термін виконання 2014-2017 рр.) проведено міжнародні (Грузія-Росія-Україна) 

експедиційні дослідження стану морських екосистем у прибережних водах країн-учасниць 

проекту та у центральній частині Чорного моря.  

З метою розбудови системи морського екологічного моніторингу відповідно до 

національних інформаційних потреб та з урахуванням міжнародних зобов’язань, пропонується 

забезпечити: 

 перегляд організаційно-структурної схеми інформаційного забезпечення з 

урахуванням європейської моделі звітності по екологічних питаннях та 

міжнародних зобов’язань України; 

 створення державних реєстрів системи моніторингу; 

 оптимізація відомчих мереж спостережень або створення єдиної 

загальнодержавної мережі спостережень; 

 розроблення та впровадження стандартів Європейського Союзу у сфері 

моніторингу. 

 удосконалення системи державного морського екологічного моніторингу на усіх 

рівнях шляхом гармонізації її європейськими системами морського екологічного 

моніторингу. 

Результати моніторингових досліджень складуть основу для розробки природоохоронних 

заходів в басейні Чорного моря на національному і міжнародному рівнях. 

Для покращення стану водних об’єктів потрібно провести ряд заходів, зорієнтованих на 

стимулювання раціоналізації та екологізації водокористування, до яких відносяться: 

 розроблення інноваційних водозберігаючих технологій; 

 підвищення інвестиційної активності щодо будівництва сучасних і реконструкції 

існуючих водогосподарських та водоочисних об’єктів; 

 стимулювання розвитку екологічно чистих, безводних, маловодних, оборотних та 

повторно-послідовних технологій з метою зменшення обсягів забруднених стічних вод та 

охорони вододжерел; 

 фінансово-економічне стимулювання реалізації інноваційних водозберігаючих 

проектів; 

 створення ефективних ринкових важелів еколого-економічного регулювання 

водоресурсних відносин, що дозволить забезпечити достатнє фінансування водогосподарської 

та водоохоронної діяльності; 

 впровадження системи еколого-економічних інструментів заохочення 

водозберігаючого виробництва і споживання; 

 розроблення та впровадження політики водозбереження, періодичного її корегування у 

відповідності до процесів розвитку держави, здійснення її контролю та проведення оцінки 

результатів реалізації даної політики; 

 впровадження положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 

басейновим принципом», розробка національної водної стратегії та подальша гармонізація 

українського законодавства з водними директивами ЄС»; 

 залучення додаткових фінансових ресурсів, в тому числі із використанням механізму 

державно-приватного партнерства; 

http://emblasproject.org/
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 активізація співробітництва в середині новостворених інститутів – громад, які 

зацікавлені у збереженні навколишнього середовища на своїх територіях. 

Проект EUWI+ покликаний сприяти реформуванню водної політики в шести країнах 

Східного партнерства: в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні і 

передбачає удосконалення стратегії управління водними ресурсами в країнах Східного 

партнерства, особливо в басейнах транскордонних річок. У більш конкретному сенсі завдання 

полягає в наближенні водної політики та стратегій країн Східного партнерства до Водної 

Рамкової Директиви ЄС, багатосторонніх природоохоронних угод (БПУ) та принципів 

інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР). 

Державна політика регулювання водокористування має враховувати інтереси усіх 

водокористувачів господарського комплексу країни та повинна бути на стимулювання його 

раціоналізації та екологізації водокористування, щоб максимальною мірою зменшувати 

порушення екологічної рівноваги водних об’єктів. Одночасно необхідно створювати відповідні 

умови для ефективного водокористування, які будуть сприятливі для забезпечення необхідною 

науково-технічною інформацією, проведення відповідної кадрової політики щодо подальшого 

вдосконалення одержаної технології.  
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5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, 

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 
 

5.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування 

національної екологічної мережі  

5.1.1 Загальна характеристика  

 

Відповідно до Конвенції ООН "Про охорону біологічного різноманіття", ратифікованої 

Верховною Радою України Законом України "Про ратифікацію Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття" N257/94-ВР від 29 листопада 1994 року, "Біологічне 

різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед 

іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких 

вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття 

екосистем. 

Термін "Біорізноманіття" вживається у науковій літературі з кінця 1980-х років, 

замінивши собою інший – "Біологічне різноманіття". Також використовується термін 

"Біотичне різноманіття", яке суттєво обмежує його використання до виключно біотичних 

(живих) об'єктів. Загалом, ці поняття слід вважати еквівалентними. Біорізноманіття – це 

сукупність структурної і функціональної варіативностей живих систем на генетичному, 

популяційному та екосистемному рівнях. Розрізняють три рівні біорізноманіття: 1) альфа-

різноманіття – генетичну, популяційну і видову (видове багатство) варіативності в межах 

екосистеми чи угруповання. 2) бета-різноманіття – варіативність екосистем у регіональних 

екологічних та/або сукцесійних ґрадієнтах; 3) гама-різноманіття – зміна біомів під дією 

глобальних планетарних екологічних ґрадієнтів на великій території, яка охоплює кілька 

кліматичних та природних зон або усю біосферу.  

Природне середовище на рівні екосистем та біомів України, на сьогодні, є цілковито 

трансформованим і перетвореним у напівприродні комплекси, що знаходяться в умовах 

сільськогосподарської, лісогосподарської, водогосподарської та промислової експлуатації. 

Зокрема, близько 73% території зайняті сільськогосподарськими та селітебними зонами, 16% 

– лісами (з яких експлуатаційними є 13,4%, а 2,6% – природоохоронними), 7% – внутрішні 

води, 2% – болота, 2% степи, арени, невкриті рослинністю території. При цьому близько 7% 

усіх земель України мають природно-заповідний статус. Така структура землекористування 

не може забезпечити належний рівень охорони біорізноманіття та сповільнення темпів його 

втрати. 

Відповідно до "Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 

роки" (далі – Програма біорізноманіття), схваленої Рішенням Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2004 р. N675-р, біорізноманіття є національним багатством України, збереження 

та невиснажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної політики в 

сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони довкілля, невід'ємною умовою 

поліпшення його стану та екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку.  

Провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття, відповідно до 

"Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-

2015 роки" (далі – Програма екомережі), п  окладаються на національну екологічну мережу 

України як єдиної територіальної системи природних та напівприродних екосистем. Метою 

Програми екомережі є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, 

достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного 

стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до 

забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, 

яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу 

та їх популяцій. 
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Стан інвентаризації біорізноманіття України, включаючи генетичне, популяційне, 

видове, екосистемне та біомне, знаходиться все ще на зачатковому рівні. Це зумовлено 

відсутністю консолідованої національної бази даних біорізноманіття, належного рівня 

фінансування науково-дослідних робіт зі зведення даних щодо біорізноманіття, достатньої 

кількості кваліфікованих фахівців (особливо зоологів безхребетних тварин, протистологів, 

альгологів й ін.) та достойного рівня оплати їх праці. Попри те, зусиллями біологів сьогодні 

для теренів України інвентаризовано приблизно 82-86 тис. видів евкаріотичних організмів. З 

них до "протистів", включаючи Excavata, Amoebozoa та SAR, належить, щонайменше, 6-7 

тис. видів; Opistokonta – 67-70 тис. видів, з яких Fungi (включно з "лишайниками") – 17-20 

тис., Animalia – 50-60 тис.; Rhodophyta та Viridiplantae об'єднують близько 8 тис. видів. 

На сьогодні здійснено кілька спроб створити національні бази даних із біорізноманіття 

України. Зокрема, працюють Центр даних "Біорізноманіття України" при Державному 

природознавчому музеї НАН України (Львів), що включає понад 8 тис. видів та Національна 

мережа інформації з біорізноманіття "UkrBIN" (Харків), що включає понад 13 тис. видів. 

Однак, ці проекти не мають фінансової підтримки зі сторони держави і є локальними 

ініціативами, що реалізуються, головно, науковцями-ентузіастами. Загальнодержавний 

кадастр тваринного світу, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 

15.11.1994 р N772, на сьогодні, не ведеться у повному обсязі, а лише за окремими видами, 

що мають утилітарну або природоохоронну цінності. 

На жаль, сьогодні доводиться говорити про невиконання Програми біорізноманіття та 

Програми екомережі. Передбачені Програмою біорізноманіття етапи: перший (2005-2010 

рр.), другий (2010-2015 рр.) та третій (2016-2025 рр.), залишаються невиконаними. Програма 

екомережі виконана лише частково: на національному рівні – на 74%, на регіональному – на 

53%, а на місцевому – на 9,6%. 

 

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи 

екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття  

 

1. Фрагментація середовища. Негативний вплив діяльності людини на природне 

середовище проявляється у фрагментації, ізоляції та втраті середовищ їх існування. 

Антропоґенний вплив на середовище та ландшафти призводить до роздрібнення колись 

суцільного та однорідного природного середовища на дрібні ізольовані блоки. Фраґментація 

природного середовища – це будь-яка ділянка природної екосистеми, довкола якої змінена 

або знищена природна рослинність. Процес фраґментації відбувається у кілька стадій: 1) 

перетворення суцільного природного середовища на дрібніші за розмірами ділянки-

фраґменти природної рослинності; 2) подальше зменшення розмірів і кількості ділянок 

природної рослинності під впливом діяльності людини та інвазії чужорідних видів; 3) 

збільшення відстані між ділянками-залишками природної рослинності (зростання рівня 

ізоляції); 

4) зниження якісних характеристик ділянок-залишків природної рослинності 

(зникнення видів, збіднення біорізноманіття); 5) зростання впливу на ділянки-залишки 

природної рослинності межового ефекту (проникнення у екосистеми нетипових для них 

видів). 

Фраґментація і втрата середовища має надзвичайно важливий вплив на біоресурси, які 

представлені популяціями диких видів. Оскільки різноманіття і чисельність видів прямо 

пропорційно залежить від площі, яку вони займають, то втрата середовища призводить до 

зниження обох їх характеристик. Це часто-густо призводить до локального (на окремих 

ділянках) зникнення видів. Дуже часто відокремити процеси фраґментації, ізоляції та втрати 

середовища є неможливим, оскільки вони, здебільшого, проявляються одночасно і взаємно 

зумовлюються. 
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Мал. 5.1.2.1. Ступінь фрагментованості природного середовища території України 
2. Межовий ефект. Зумовлений межовий ефект – це відносно короткочасний прояв 

відмінностей у рослинному покриві, зумовлених різними способами господарювання 

людини або природними катастрофами. Межовий ефект завжди призводить до зростання 

рівня біорізноманіття та видового багатства за рахунок комбінації видів з обох сусідніх 

екосистем, а також видів, які заселяють лише межові середовища. Проте, рясність "межових" 

видів завжди спричинює витіснення з екотонів видів, які належать ядра екосистеми. 

Екологічні взаємодії між живими організмами зазнають суттєвих змін під дією межового 

ефекту. Особливо вразливими є види ядра екосистеми, які опинились у екотоні. Це 

стосується як рослин так і тварин. Межовий ефект зумовлює ріст впливу на комплекси 

живих організмів таких взаємодій як фітофагів, паразитизм та хижацтво. У птахів у екотонах 

спостерігається загострення міжвидової конкуренції, яка полягає у знищенні яєць, поїданні 

пташенят чи захопленні гнізд інших видів. Якщо межовий ефект взаємопроникнення 

рослинності двох екосистем обмежується лише кількома десятками метрів, то для тварин ця 

зона більш ширша і може сягати від кількох сотень метрів до одного кілометра в глибину 

обох екосистем. Наприклад, зараженість гнізд птахів паразитами є найвищою у лісовому 

екотоні і зменшується при просуванні в глибину екосистеми, досягаючи свого мінімуму за 

600 м від краю лісу. Багато межових хижаків характеризуються "глибиною проникнення" у 

екосистему, тому фрагментація природного середовища спричинює зростання впливу 

хижацтва на екосистеми. Загалом, "межове" середовище визначають як лабільне, де 

постійно, з високою амплітудою, відбуваються зміни, що не завжди позитивно впливає на 

екосистему. 

3. Лісові монокультури і заліснення. Загальна площа лісового фонду України 

становить – 10,4 млн га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Лісистість 

території країни становить 15,9%. За 50 років площа лісів зросла на 21%, а запас деревини 

майже у три рази. Половина лісів України є штучно створеними. У державних і комунальних 

лісових господарствах України ведення лісового господарства орієнтовано в першу чергу на 

заготівлю деревини. "Стратегія реформування лісового господарства на період до 2022 року" 

спрямована на природно-ресурсний потенціал галузі та зовсім не містить у стратегічних 

цілях аспектів збереження біорізноманіття. Поняття лісу у законодавстві засноване на 

природно-ресурсному тлумаченні та не враховує цінності лісів як природної екосистеми, 

важливої для збереження біорізноманіття. У ст. 1 Лісового кодексу України зазначено, що 

ліси України є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, але серед 

перелічених функцій лісу не зазначено природоохоронну функцію і також цінність для 
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збереження різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання 

загального екологічного балансу.  

Формування одновікових лісових монокультур, використання для цього порід з інших 

кліматичних зон та висотної поясності, а також незастосування систем вибіркових РГК, 

призводить не лише до збіднення біорізноманіття лісу та виснаження екосистеми в цілому, а 

й ерозії ґрунтів та більшої вразливості лісу до несприятливих умов: масових поширень 

комах, всихання, вітровалів, буреломів. Також чинні підходи до лісовідновлення не 

забороняють створення похідних лісів з порід дерев, які не є характерними для даної 

природної зони. Наприклад, штучно створені в Карпатах монокультурні смерекові ліси на 

місці корінних букових деревостанів зараз інтенсивно всихають і вимагають великих обсягів 

рубок. Такі ліси швидко втрачають свою економічну цінність і вимагають значних ресурсів 

на догляд.  

 

  
Всихання монокультур сосни на Поліссі Всихання монокультур смереки у Карпатах 

  
Монокультури дуба червоного 

відзначаються високою інвазивністю 

Впровадження монокультур павловнії ра 

землях сільськогосподарського призначення 

Мал. 5.1.2.2. Лісові монокультури відзначаються високим ступенем екологічної 

нестабільності і є чинником втрати біорізноманіття 
 

Штучні лісові насадження є нестабільними та дуже нестійкими до впливу 

несприятливих факторів, зокрема надмірного розмноження комах. Короїди, пильщики та 

інші комахи можуть пошкоджувати десятки гектарів лісу за відносно невеликий проміжок 

часу. Цьому сприяє ослаблення лісових культур, викликане забрудненням довкілля, змінами 

звичних кліматичних умов, а також монокультурністю насаджень. І якщо в 

природоохоронних лісах сукцесійні процеси є природними і вони, зазвичай, не потребують 

втручання людини, то в господарських та рекреаційних лісах такий підхід є не завжди 

правильним. В Україні штучні насадження займають досить великі площі, тим не менш, 

методичних рекомендацій для управління комахами в них, досі не затверджено. 

Лісогосподарські підприємства на власний розсуд використовують різноманітні хімічні 
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засоби, які призводять до загибелі не тільки комах, а й усієї лісової екосистеми, адже хімічні 

препарати однаково діють на всі групи тварин. Потрапляння пестицидів у ґрунт призводить 

до загибелі ґрунтової фауни та мікрофлори, необхідної для формування ґрунту та лісової 

підстилки, а також призводить до засвоєння пестицидів грибами. Залежно від типу засобів 

захисту рослин, підходу до їх застосування та типу лісової підстилки, хімікати можуть 

просочуватися в ґрунт та отруювати ґрунтові води. Окрім цього, обробка лісів пестицидами 

не враховує розміщення територій та об’єктів ПЗФ та місця знаходження популяцій 

рідкісних тварин, насамперед комах, кажанів, птахів. Існує гостра нестача обізнаності про 

альтернативні, біологічні методи боротьби, які б ефективно боролися зі комахами, але були 

безпечними для лісу. Разом з тим, вибір хімічних препаратів замість вірусних викликаний 

опосередкованими факторами, такими як вартість, а також потреба розводити препарати в 

бензині, що дозволяє "списувати" пальне під виглядом боротьби з комахами (Норенко, 

Тєстов, Василюк, 2018). 

Новим видом економічної діяльності в Україні є створення на землях 

сільськогосподарського призначення плантацій т. з. "енергетичних" деревних порід, які 

передбачають введення у культуру швидкорослі види верби, тополі, павловнії. Попри 

економічну доцільність, на сьогодні не існує довготривалих прогнозів на вплив таких 

плантацій на природні ландшафти, екосистеми та біорізноманіття загалом, а також 

ймовірність здичавіння культивованих порід і їх інвазію у природні екосистеми. Дане 

питання потребуватиме глибокого і тривалого моніторингу і аналізу. 

4. Пасторальна дигресія екосистем. Пасовища – це деградовані напівприродні 

екосистеми, що зазнають сильного, але частіше сезонного, антропогенного впливу, 

основними факторами якого є витоптування, механічне пошкодження і надмірне вилучення 

надземної фітомаси. Антропогенна трансформація степових і лучних угруповань полягає у 

спрощенні флористичного складу й структури рослинних угруповань, збідненні 

таксономічної і типологічної різноманітності, порушенні стабільності, зниженні 

продуктивності. Посилення пасовищної дигресії травостою спричиняє різке зниження 

природоохоронної цінності урочищ і відповідно зменшення ступеня подібності видового 

складу раритетної складової флори цих ділянок, порівняно із краще збереженими. Середня 

кількість видів на ділянках із мінімальним ступенем дигресії травостою становить 9,89±0,8; 

на ділянках із ІІ ступенем дигресії – 4,42±0,53, а на ділянках із високим ступенем дигресії 

збереглося в середньому 2,47±0,41 раритетних видів. Між трьома значеннями середньої 

кількості видів на ділянках з різною інтенсивністю випасання існує статистично достовірна 

різниця за критерієм Стьюдента.  

 

 
Мал. 5.1.2.3. Пасовищна дигресія природних та напівприродних лучних екосистем 

супроводжується критичними втратами біорізноманіття 
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У процесі пасовищної дигресії обраного для аналізу варіанту спочатку відбувається 

зростання видового багатства за рахунок появи нових синантропних видів, що пов’язано з 

порушенням угруповань. Цей процес переважає над елімінацією рідкісних видів, нестійких 

до такого порушення. На другій стадії, відбувається спрощення просторової структури 

екосистеми. На третій стадії видове багатство знижується, внаслідок зростання інтенсивності 

порушень перебудовується структура домінування, зменшується вплив міжвидових 

взаємовідносин і багатьом видам характерна досить значна рясність, яка визначається 

випадковим характером захоплення територій, які звільняються внаслідок порушення 

ділянок. На четвертій стадії різко зменшується видове багатство. 

5. Інвазійні види. Наростаюча інтенсифікація переміщень людей і товарів у світі 

спричинилася до швидкого і повсюдного розповсюдження ненативних та чужорідних для 

екосистем певного реґіону інвазійних видів. Причини їх розповсюдження є різноманітними – 

від випадкового завозу із продуктами харчування та пакувальними матеріалами, до свідомої і 

навмисної інтродукції. Потрапляючи нове середовище, інвазійний вид, як правило, не 

зустрічає конкурентів, хижаків чи паразитів, які еволюційно існували у його природних 

екосистемах. Саме тому чужорідні види масово розмножуються, часто-густо призводячи до 

серйозних порушень енергетичних потоків у екосистемах, що призводить до вимирання або 

скорочення автохтонних видів. Багато інвазійних видів характеризуються преадаптацією до 

нового середовища, тобто, у межах вихідного ареалу виду, певні його пристосування до умов 

середовища не проявлялись, однак, у нових умовах знайшли своє вираження. 

 

 

 

 

Мал. 5.1.2.4. Інвазія самшитової вогнівки на Закарпатті спричинилася до втрати 

зелених насаджень у населених пунктах 

Для ефективного попередження інвазії потрібно: 1) визначити потенційно інвазійні 

види; 2) встановити, які з них можуть ближчим часом втрапити на нашу територію і якими 

шляхами; 3) вибрати методи попередження. Для двох перших дій необхідні глибокі знання із 

чинного розповсюдження потенційних інвайдерів на сусідніх територіях, їх екологічні 

особливості, екологічні особливості нашої території та вміння прогнозувати і моделювати 

поведінку інвазійних видів у наших умовах. Тут слід пам'ятати правило Ґодфрея-Кравлі – 
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ймовірність інвазії чужорідного виду прямо пропорційна інтенсивності порушень у 

екосистемі/середовищі. Одним із механізмів збереження і мінімізації порушень екосистем є 

впровадження і збільшення площ повноцінного природо-заповідного режиму. До методів 

попередження належать, в першу чергу, моніторинг та карантин, які передбачають 

обстеження руху транспорту, товарів та місць можливого розмноження чужорідних видів. 

Такими місцями є транспортні центри людей: порти, міста, залізниці, шосейні дороги тощо. 

 

5.1.3. Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. 

 

Інвентаризація біорізноманіття. 

Морські екосистеми. Науково-дослідною установою "Український науковий центр 

екології моря" Мінприроди здійснені дослідження морських біоценозів Чорного та 

Азовського морів. В акваторії північно-західна частина Чорного моря (далі – ПЗЧМ) 

зареєстровано 198 таксонів фітопланктону, які належали до 11 відділів. Основу видового 

складу формували діатомові та динофітові водорості, меншим вкладом характеризувались 

зелені водорості та ціанобактерії. Протягом 2017 року спостерігався полідомінантний 

комплекс видів, в зимовий період значення кількісних показників розвитку фітопланктону 

були досить низькими. Весняний максимум був виражений слабо, його формували 

представники діатомово-динофітового комплексу, серед яких домінували 

Scrippsiellatrochoidea, Heterocapsatriquetra та Protoperidinium bipes, а також видиз родів 

Navicula та Nitzschia. Помітну частку загальної чисельності формували також золотисті 

водорості, а саме Emiliania huxleyi, кріптофітові (Hillea fusiformis та Plagioselmis prolonga), та 

зелені (Monoraphidiumcontortum). Влітку відмічені максимальні значення кількісних 

показників фітопланктону. Це пояснюється значним розвитком кокколітофорид, а саме - 

Emiliania huxleyi та діатомових, серед яких переважала Рseudo-nitzschia delicatissima. 

Активний розвиток яких почався у червні та продовжувався до вересня, в більшості 

акваторій ПЗЧМ відмічено "цвітіння" води. У другій половині літа головну роль у 

формуванні біомаси фітопланктону відігравала велика діатомова Pseudosolenia calcaravis та 

динофітові з родів Gyrodinium (G. cornutum, G. fusiforme, G. lachryma) та Ceratium, 

насамперед Ceratium furca.  

Фітопланктон ФПЗ характеризується значним видовим розмаїттям представників 

переважно морського генезису, з домінуванням планктонних форм. В літній період 

характеризувався найбільшою видовою різноманітністю динофітових мікроводоростей. 

Таксономічний склад фітопланктону був подібним до прибережного альгоценозу Одеського 

регіону. Серед відмінностей звертають на себе увагу менший внесок зелених водоростей та 

ціанобактерій у формування якісного складу та кількісних показників, а також більш високу, 

ніж у прибережних водах, чисельність Emiliania huxleyi як влітку, так і навесні. Велика 

чисельність Emiliania huxleyi свідчить про підвищений рівень евтрофування та нестабільну 

екологічну ситуацію у досліджуваних акваторіях у літній період. Протягом осіннього 

періоду в акваторії ПЗЧМ продовжувався розвиток великоклітинних діатомових та 

динофітових, але "цвітінь" води не відмічено.  

В ПЗЧМ ідентифіковано 46 таксонів організмів зоопланктону, з них 33 видів 

голопланктону, 13 видів меропланктону (личинки бентосних організмів) . Перше півріччя 

було типовим: зима була представлена малим видовим розмаїттям і чисельністю, великої 

кількості сягали тільки ротифери роду Synchaeta, одинично зустрічалися дорослі копеподітні 

та їх науплиальні стадії та організми меропланктону – личинки поліхет, бівальвій, цірріпедій. 

Навесні в зоопланктоні домінували ротіфери роду Synchaeta, личинки вусоногих раків і 

двостулкових молюсків, циклопоїди Oithona davisae, каляноіди роду Acartia. До кінця червня 

з планктону майже повністю зникли коловертки у прибережних районах, збільшилась 

чисельність копепод роду Acartia а також динофлагелляти Noctiluca scintillans. У липні 

чисельність останньої сягала найбільших за 10 років показників, доходячи за короткий 

період до 233 тис. екз/м3. В середньому за липень чисельність ноктілюкі становила 40824 
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екз/м3. Частка її у сумарній біомасі зоопланктону протягом червня-липня становила у 

середньому 96,9 % (в середньому за рік цей показник дорівнював 61%), що свідчить про 

підвищений рівень евтрофікації у літній період майже по всій площі ПЗЧМ. Осінній період 

був типовим для досліджуваної акваторії. 

Бентос. Площа існування зообентосу ПЗЧМ становить 23 % від площі Чорного моря. 

Нижня межа розповсюдження бентосних тварин розташована на глибинах 120 -130 м, а 

мейобентосні організми зустрічаються і на глибинах 500 м. Минула історія Чорного моря і 

мала солоність його вод обумовлюють різнорідність флори і фауни. До складу населення 

входять: 1) давня реліктова солоноватоводна фауна, що представляє собою залишок 

понтичної фауни, 2) середземноморська (інакше кажучи атлантична) фауна і флора - більш 

молодий вселенець в АЧБ і нині найбільш повноцінний його господар і 3) прісноводні 

форми. 

У 2017 році виявлено 113 макрозообентосних таксонів. Анеліди, ракоподібні і молюски 

виявили найвищу різноманітність. Кількість видів за вибіркою варіювала від 6 до 35 

(прибережні акваторії) та від 9 до 49 (глибини більше 20 м) на станцію. Кількість видів на 

станціях коливалась від 6 до 49, але в середньому становила 31 ± 3. Зустрічаємість більш ніж 

50 % мали 25 видів: Mytilus galloprovincialis – 100 %, Phtisica marina – 92 %, Perioculodes 

longimanus – 92 %, Harmothoe reticulata – 92 %, Lagis koreni – 85 %, Harmothoe imbricata – 85 

%, Prionospio cirrifera – 77 %, Parvicardium exiguum – 77 %, Nephtys hombergii – 77 %, 

Nemertea g.sp.- 77 %, Amphiura stepanovi – 77 %, Terebellides stroemii – 69 %, Microdeutopus 

gryllotalpa -69 %, Dipolydora quadrilobata – 69 %, Athanas nitescens – 69 %, Ampelisca 

diadema– 69 %, Spirobranchus triqueter – 62 %, Spio filicornis – 62 %, Dexamine spinosa – 62 %, 

Calyptraea chinensis – 62 %, Ascidiella aspersa  – 62 %, Aonides paucibranchiata – 62 %, 

Amphibalanus improvisus – 62 %, Pusillina lineolata – 54 %, Orchomene humilis – 54 %. 

У складі мейобентосу ПЗЧМ виявлено 14 таксономічних груп. За чисельністю 

домінували форамініфери (Foraminifera) та нематоди (Nematoda) на частку яких сумарно 

доводилося 69 % багатоклітинного мейобентосу. Внесок 14 % в сумарну чисельність 

мейобентосу давали остракоди (Ostracoda), гарпактикоїди (Copepoda: Harpacticoida) лише 3 

%, інші групи (Kinorhyncha, Halacarida, Turbellaria, Polychaeta, Oligochaeta L., Bivalvia L., 

Gastropoda L., Amphipoda L., Balanus L.) давали дуже незначний внесок у сумарну 

чисельність. Максимум чисельності мейобентосу був зареєстрований на мулистих ґрунтах. 

Загальна чисельність мейобентосу на мулистому ґрунті майже в два рази вище, ніж на 

черепашковому і замуленому черепашнику і в три рази вище, ніж на піщаному ґрунті. 

Домінував форамініферо - нематодний комплекс організмів. Субдомінантою за чисельністю 

були ракоподібні (Harpacticoida та Ostracoda), представлені максимумом на глибинах від 19 м 

до 28 м (28 %). Слід відзначити дуже низьку щільність колоній представників тимчасового 

компоненту мейобентосу. Загальна частка олігохет, поліхет та молодих двостулкових 

молюсків у загальному мейобентосу не перевищувала 5 % на глибинах від 30 до 50 м. На 

глибинах від 16 м до 25 м вона була у шість разів більшою та становила 30 %, що 

відбувалося завдяки наявності ювенільних стадій двостулкових молюсків. Пік біомаси 

відмічений на глибинах 20 м та був сформований у переважній більшості 

псевдомейобентосом, частка якого коливалася від 79 % до 99 %. Оцінка стану бенталі за 

показниками мейобентосу дала таки результати: 43 % станцій отримали характеристику "не 

добрий екологічний стан" (не ДЕС) згідно з критеріями ВРД, а 57 % були охарактеризовані 

як такі, що мають "добрий екологічний стан" (ДЕС). Таким чином, води у ПЗЧМ мали 

переважно добрий екологічний стан за показниками мейобентосу. 

Більша частина зообентосних угруповань ПЗЧМ знаходяться в доброму екологічному 

стані.  

В прибережних акваторіях ПЗЧМ (Одеський регіон) виявлено 31 вид водоростей-

макрофітів: Rhodophyta -12 видів, Chlorophyta – 11 і Ochrophyta – 8. За видовим 

різноманіттям переважали червоні водорості, частка яких складала 36,7 % від загального 

числа видів макрофітів. Домінували представники родів Acrochaetium, Bangia, Ceramium, 
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Callithamnion і Polysiphonia. Рідкісними були Erythrocladia subintegra, Rhodochorton 

purpureum, C. siliquosum var. siliquosum, Lomentaria clavellosa. Зелені водорості становили 

35,5 % і були представлені родами: Cladophora, Ulva, Chaetomorpha, Ulothrix і Bryopsis, 

зареєстровано рідкісний вид Entocladia leptochaete. Бурі водорості становили 25,8 %, 

масовими були Scytosiphon simplicissimus, Ectocarpus siliculosus і Desmarestia viridis, 

виявлено новий вид для Одеського регіону Myrionema orbiculare. Спостерігалось зменшення 

біомаси макрофітів з червня по жовтень. У відкритих з морем прибережних районах біомаса 

макрофітів змінювалась від 1499.55 кг / м2 до 494.27 кг / м2, у закритих була майже удвічі 

вищою – від 3032.0 кг / м2 до 2552.6 кг / м2. 

В районі ФПЗ зареєстровано 30 видів макрофітів: Rhodophyta – 60 % (18 видів), 

Chlorophyta та Ochrophyta – по 20 % (6 видів). Домінуючі види червоних водоростей: 

Phyllophora crispa, Coccotylus truncatus, Spermothamnion strictum, Polysiphonia sanguinea, 

Polysiphonia elongata, Antithamnion cruciatum; зелені – Cladophora vadorum; бурі – Ectocarpus 

siliculosus, Sphacelorbus nanus, Striaria attenuata. Проективне покриття цих видів становило 

до 80 % досліджуваної акваторії. Відзначені нові види для акваторії заказника - бурий 

макрофіт Myriactula rivulariae; Sphacelorbus nanus - ендемік заказника, занесений до ЧКУ, 

виявлений на всіх станціях на мушляному субстраті; в заростях Polysiphonia sanguinea в 

незначних кількостях виявлено червону нитчасту водорість Lophosiphonia obscura, яка 

зростала на акваторії ФПЗ в 70-х роках минулого століття. 

Стан гідробіоценозів Азовського моря. Планктон. Особливістю розподілу планктону 

Азовського моря є його мозаїчність. Просторова неоднорідність характерна не тільки для 

біомаси, а й до видового складу планктону. Найбільший вклад в біомасу фітопланктону 

вносять діатомові мікроводорості у зимовий період, крім західної частини моря. В більш 

опріснених районах моря домінують зелені мікроводорості. "Цвітіння" води навесні 

починається при температурі 3 – 5°С. Влітку "цвітіння" води зумовлене масовим розвитком 

ціанобактерій та зелених водоростей, яке продовжується інколи до жовтня; восени – 

джгутиковими. Зареєстровано 47 токсичних та потенційно токсичних мікроводоростей 

Азовського моря. Найбільша кількість належить до відділу Dinophyta, до відділу 

Bacillariaphyta – 15 видів, по 5 видів до відділів Chrysophyta та Cyanophyta. 1 вид 

Euglenophyta та 3 види Raphidophyta є потенційно небезпечними для Азовського моря. У 

весняно-осінній період масово розвиваються міксотрофні та гетеротрофні мікроводорості, 

що свідчить про значне органічне забруднення поверхневих вод. Навесні в північній частині 

Азовського моря зареєстровано 27 таксонів зоопланктонних організмів, з них 22 таксони 

голопланктону та 5 – меропланктону. Середня за сезон чисельність складала 6802 ± 5608 екз 

/ м3.  

У планктонних угрупованнях відмічено низьке видове різноманіття, в більшій частині 

моря відсутність полідомінантних структур, домінування мікотрофного та гетеротрофного 

живлення, що свідчить про нестабільний стан планктонних угруповань. 

Бентос. Азовське море з повним правом може бути названо молюсковим морем і, 

точніше, кардієвосіндесмієвим, так як ці дві форми (Cardium edule і Syndesmya oiata) значно 

переважають над іншими. Донні біоценози Азовського моря характеризуються потужною 

біомасою та високими показниками продуктивності і дуже малим числом видів, що входять 

до складу біоценозу. Нерідко вони утворені 5-15 формами, а іноді всього двома-трьома і 

майже завжди з дуже різким переважанням однієї-двох форм. 

В західній частині Азовського моря зареєстровано 17 видів зообентосу. Домінантами за 

видовим багатством є двостулкові молюски (46 %), на другому місці ракоподібні (24 %) та 

поліхети (18 %). Частка 6 % належить черевоногим молюскам та немертинам. На 1 м2 

зареєстровано від 1 до 11 видів тварин. Висока щільність видів спостерігається в центральній 

та північно – західній частинах, також на ділянці, яка примикає до Керченського півострова; 

низька (3,4 - 0,6 вид / м2) – на ділянці північніше Керченського півострова. Чисельність 

зообентосу в Азовському морі знаходиться в межах 20 – 6460 екз / м2, в середньому 1280 ± 

410 екз/м2. Біомаса від 1 до 794,55 г / м2, в середньому дорівнює 179 ± 53 г / м2. 



137 
 

 

У прибережній смузі Азовського моря в 2017 р. зареєстровано 6 видів зелених 

макрофітів: Ulva linza, Ulva intestinalis, Chaetomorpha linum, Cladophora sericea, Cladophora 

albida, Cladophora siwaschensis. Представники відділу Rhodophyta - Ceramium diaphanum та 

Polysiphonia opaca виявлено поодиноко у жабуринні. Основними утворювачами 

макроскопічних розростань в літній період на острові Бірючий, в районі балки Лисячої та на 

Бердянській косі була зелена нитчаста водорість Cladophora albida. Восени жабуриння було 

утворене майже в рівній кількості Cladophora albida, Cladophora siwaschensis, Polysiphonia 

opaca. На Бердянській косі відмічено спільне скупчення водоростевого жабуриння разом з 

вищими водними рослинами Zostera marina та Ruppia maritima. На Степанівській косі 

основним утворювачем макроскопічного розростання виступав представник роду 

Cladophora, а саме – Cladophora siwaschensis, проте в районі Лисячої балки нитки цього виду 

малочисельні.  

В цілому бентосні біоценози Азовського моря знаходяться в порушеному стані, 

характеризуються низьким видовим багатством та не стійкою структурою. 

Інститутом еволюційної екології НАН України у 2017 р. було завершено ревізію 

видового складу Dinoflagellata Чорного моря. У результаті укладено список із 451 видів 

чорноморських динофлагелят. 

Інститутом морської біології НАН України у 2017 р. здійснено дослідження угруповань 

фітопланктону в національних водах України у 2017 році в ході міжнародного рейсу проекту 

EMBLAS найбільш високе видове різноманіття було виявлено у прибережних водах "СW" 

(193 видів), яке поступово зменшувалось у шельфових ("SH") (147 видів) та відкритих водах 

"OW" (72 види). Така ж тенденція спостерігалась в 2016 р. 

Основу різноманіття формували діатомові, динофітові водорості та ціанобактерії. Крім 

того вагомий вклад до таксономічного різноманіття зробили зелені та примнезіофітові. 

Комплекс цих п’яти груп одноклітинних фотосинтетиків сформував 87% видового 

різноманіття, що дещо нижче ніж у 2016 р. (92 %). Співвідношення окремих груп 

фітопланктону відрізнявся в різних районах дослідження. В прибережному районі більший 

вклад робили діатомові, зелені, ціанобактерії, а у відкритих водах – динофітові. 

У серпні 2017 р. в угрупованні фітопланктону Придунайського регіону (морська 

частина) виявлено представників шести відділів мікроводоростей (рис.7.). Найбільш 

масовими і широко поширеними видами були діатомові, зелені та дінофітові водорості. У 

складі діатомових відмічені Cyclotella choctawhatcheeana Prasad, C. meneghiniana Kützing, 

Ceratoneis closterium Ehrenberg, Pseudonitzschia delicatissima (Cleve) Heiden, Thalassionema 

nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, Pseudosolenia calcaravis (Schultze) B.G.Sundström, 

Proboscia alata (Brightwell) Sundström, Skeletonema costatum (Greville) Cleve, S. subsalsum 

(Cleve-Euler) Bethge, Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey, зелені Monoraphidium arcuatum 

(Korsch.) Hindak, Desmodesmus bicaudatus (Dedusenko) P.M.Tsarenko, Actinastrum hantzschii 

Lagerh., Crucigenia tetrapedia (Korsch.) West, із динофітових Prorocentrum micans Ehrenberg, 

P. cordatum (Ostenfeld) J.D.Dodge, Tripos furca (Ehrenberg) F.Gómez, Protoperidinium steinii 

(Jørgensen) Balech, Katodinium glaucum (Lebour) Loeblich, Gymnodinium simplex (Lohmann) 

Kofoid & Swez.  

У листопаді 2017 р. в угрупованні фітопланктону виявлено представників семи відділів 

мікроводоростей. Найбільш масовими видами були діатомові та дінофітові водорості. У 

складі діатомових відмічені Ditylum brightwellii (T.West) Grunow, Pseudonitzschia seriata 

(Cleve) H.Peragallo, P. delicatissima (Cleve) Heiden, Skeletonema costatum (Greville) Cleve, S. 

subsalsum (Cleve-Euler) Bethge, Cyclotella choctawhatcheeana Prasad, C. meneghiniana Kützing, 

Ceratoneis closterium Ehrenberg, Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, 

Thalassiosira parva Proshkina-Lavrenko, із дінофітових Prorocentrum micans Ehrenberg, P. 

cordatum (Ostenfeld) J.D.Dodge, Tripos furca (Ehrenberg) F.Gómez, Ceratium fusus (Ehrenberg) 

Dujardin, Protoperidinium steinii (Jørgensen) Balech, зелених M. arcuatum (Korsch.) Hindak. 

Дані про стан угруповань макрофитів на Філофорному полі Зернова (ФПЗ) були 

отримані в результаті проведення експедиційних досліджень у 2016-2017 рр. за підтримки 
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проекту EMBLAS II (Environmental Monitoring in the Black sea) який фінансується EU та 

UNDP. У 2017 році співвідношення червоних (Rhodophyta), бурих (Ochrophyta) та зелених 

(Chlorophyta) водоростей на протязі різних сезонів майже не змінювалося, за винятком 

збільшення внеску зелених водоростей з весняного до літнього періоду 

У 2017 році в акваторіях пляжів Лузанівка, Ланжерон та Дельфін Одеського узбережжя 

зареєстровані 26 таксонів зоопланктону: Protista – 1, Coelenterata – 2, Rotatoria – 2, Polychaeta 

– 1, Mollusca – 2, Cladocera – 4, Copepoda – 8, Ostracoda – 1, Cirripedia – 1, Isopoda – 1, 

Amphipoda – 1, Decapoda – 1, Chaetognatha – 1, Chordata – 2 таксони. 

В складі зоопланктону пониззя Дністровського лиману та прилеглої ділянки моря в 

червні 2017 року зареєстровані організми 17 таксонів: Rotatoria – 8, Polychaeta – 1, Mollusca – 

1, Cladocera – 3, Copepoda – 3, Cirripedia – 1 таксон. Головну роль у формуванні 

таксономічного складу зоопланктону відігравали коловертки. Серед зареєстрованих 

зоопланктерів були як типові мешканці естуарних акваторій, так само й представники 

морського зооплантону. Всі зареєстровані зоопланктери входять до складу кормової бази 

рибпланктофагів. 

В складі зоопланктону Придунайського регіону у 2017 році зареєстровані організми 19 

таксонів: Polychaeta – 1, Gastropoda – 1, Bivalvia – 1, Cladocera – 3, Copepoda – 5, Cirripedia – 

1, Cumacea – 1, Isopoda – 1, Amphipoda – 1, Decapoda – 1, Chaetognatha – 1, Tunicata – 1 

таксон. Всі зареєстровані організми належать до кормового для риб зоопланктону. Звертає на 

себе увагу практично повна відсутність прісноводних та естуарних зоопланктерів, практично 

всі зареєстровані організми є типовими мешканцями морських вод ПЗЧМ. Основу 

чисельності зоопланктону формували Oithona davisae, види роду Acartia та представники 

меропланктону, основу біомаси формували Cyclopoida, види роду Acartia, Sagitta setosa. 

В складі зоопланктону Ягорлицької затоки та прилеглої до західного берегу 

Кінбурнської коси у липні 2017 року зареєстровані організми 10-ти таксонів: Polychaeta – 1, 

Mollusca – 2, Cladocera – 1, Copepoda – 5, Cirripedia – 1 таксон. Всі зареєстровані організми 

належать до кормової бази риб. Біомаса зоопланктону була досить невеликою (в середньому, 

131,5 мг×м-3), проте чисельність доходила до близько 60000 екз×м-3, її основу формували 

представники меропланктону. Чисельність та біомаса зоопланктону в затоці були на порядок 

більшими, ніж у прибережній зоні моря поблизу від Кінбурнськогї коси. Найбільша біомаса 

зоопланктона (241,13 мг×м-3) зареєстрована в затоці. 

Двостулкові молюски домінують в багатьох донних біоценозах Азово-Чорноморського 

басейну. Деякі з них, Mytilus galloprovincialis Lamarck, Mya arenaria (L.), Anadara 

inaequivalvis (Bruguiere) є промисловими або потенційно промисловими видами і важливі 

також для розвитку марикультури в Чорному та Азовському морях. Мідія Mytilus 

galloprovincialis є важливим елементом екосистеми Чорного моря. Для визначення розмірно-

вікової і морфологічної структури поселень мідії в різних районах Чорного моря в 2017 р. 

здійснювали відбір проб в Придунайському районі, в прибережній зоні Одеського залива,в 

районі Дністровської банки, по різних глибинах (від 23 до 42 м) Філофорного поля. Аналіз 

складу і кількісних показників макрозообентосу проводився в біоценозі мідії, тому що у 

піщаному ґрунті цей молюск живе при наявності твердого субстрату, до якого може 

прикріпіться. Тому популяційні характеристики мідії аналізуються лише для виявлених 

поселень, в перерахунку на 1 м2, площа покриття варіювала від 10% для глибин 23, 25, 42 м і 

до 30% –для 30 м. В Придунайському районі аналізували стан поселень двостулкових 

молюсків в районі суднового ходу Дунай - Чорне море. Виявлено відсутність стаціонарних 

поселень мідії Mytilus galloprovincialis, зустрічалися лише поодинокі великі особини. В 

районі Дністровської банки двостулкових молюсків піщаного біоценозу, а також молюсків в 

обростанні затонулого судна "Каварна" відбирали з глибин від 11 до 20,5 м. Домінуючій вид 

по біомасі – двостулковій молюск M. galloprovincialis. 

У 2017 р мейобентос на узмор'ї Дунаю був представлений десятьма групами 

мейобентосних організмів (Foraminifera, Nematoda, Harpacticoida, Kinorhyncha, Ostracoda, 

Oligochaeta, Polychaeta, молодь Bivalvia, Gastropoda та Balanus). Всі вони крім форамініфер 
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відносяться до кормового мейобентосу. Фауна вільножилих нематод представлена 33 

видами, в основному це представники загону Monhysterida (15 видів), Enoplida (10 видів) і 

Chromadorida (8 видів). Серед різноманіття видів домінували по щільності поселень і тієї, що 

зустрічається в цьому біотопі такі види: Axonolaimus setosus, Sabatieria pulchra, 

Paracanthonhus caecus, Anoplostoma viviparum, Viscosia minor. У біотопі мулу показник 

видової різноманітності склав 0 - 0,98. Домінуючі види: Sabatieria pulchra, Sphaerolaimus 

ostreae та Terschellingia pontica. В рукавах дельти Дунаю індекс різноманітності не високий і 

варіював від 0,20 до 0,49. Домінуючі види: Sabatieria pulchra, Chromadora nudicapitata, 

Mesotheristus setosus, Monhystera rotundicipitata, Cylindrotheristus longicaudatus. 

В 2017 р. у складі безхребетних макрозообентосу пригирлового узмор’я р. Дунай 

зареєстровані 48 таксонів: хробаків та м'якунів – по 17, ракоподібних – 12, представників 

інших груп – 2. 

Влітку 2017 р. за показниками домінування виділені шість типів донних біоценозів, 

керівними видами яких були поліхети Alitta succinea, Heteromastus filiformis, Melinna palmata 

та двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis, Abra nitida milachewichi, Lentidium 

mediterraneum. Восени виділені біоценози Nephtys hombergii, Melinna palmata, Spisula 

subtruncata, Abra nitida milachewichi, Lentidium mediterraneum. З них лише два біоценози 

(Melinna palmata та Lentidium mediterraneum) були виділені як в серпні так і в листопаді   

2017 р. 

Наприкінці 80-х та початку 90-х років ХХ століття, на всьому шельфі Чорного моря 

відбулося катастрофічне зниження видового різноманіття та чисельності іхтіопланктону. У 

порівнянні з 70-х роками XX століття кількість видів ікри та личинок за даними різних 

авторів скоротилося в 5-7 разів. На початку 90-х років ікринки та личинки були виявлені 

лише штучними екземплярами. В 2017 році в рамках проекту EMBLAS в північно-західній 

частині Чорного моря було проведено 3 комплексні експедиції в яких відбиралися проби 

іхтіонейстону та іхтіопланктону. Під час досліджень у липні 2017 р видове різноманіття 

іхтіопланктону збільшилося до 3 видів риб: Engraulis encrasicolus ponticus (Linnaeus, 1758), 

Belone euxini Gunther, 1866, та Sciaena umbra (Linnaeus, 1758). Порівняння досліджень 2016 і 

2017 рр. показує, що впродовж 2017 року спостерігається збільшення біологічної 

різноманітності іхтіопланктону. Проведення досліджень влітку 2017 р. дозволили 

зафіксувати нерест таких літньонерестуючих риб як сарган, горбань та кефаль. Також 

навесні та влітку 2017 р. зафіксовані більш високі показники чисельності та біомаси 

іхтіопланктону у порівнянні з 2016 р. 

Відповідно до запланованих роботами по темі "Дослідження морських ссавців 

Азовського і Чорного морів у 2017 році" та Програми ACCOBAMS, проведено моніторинг 

дельфінів по всьому чорноморському узбережжю Одеської області. Реєструвалися дельфіни 

як на воді, так і викинуті на берег трупи. За звітний період в водах Одеської області 

зареєстровано близько 120 особин морських свиней Phocoena phocoena Linnaeus, 1758; 

близько 150 афалін Tursiops truncates Montagu, 1821; 5 білобочок, Delphinus delphis Linnaeus, 

1758). 7 морських свиней, що застрягли в риболовецьких сітках, доставлені в Одеський 

ветеринарний центр. 

Прісноводні екосистеми. Впродовж 2017 р. співробітниками Інституту гідробіології 

НАН України проводилася оцінка еколого-токсикологічного стану Канівського водосховища 

в умовах впливу мегаполісу. За результатами натурних досліджень, проведених в липні 2017 

р., літній фітопланктон верхньої частини Канівського водосховища був представлений 64 

видовими і внутрішньовидовими таксонами (в.в.т.), які відносились до 7 систематичних 

відділів. Найбільше різноманіття – 35 в.в.т. (39% флористичного спектру), 17 в.в.т. (27%) і 13 

в.в.т. (20%) було притаманне зеленим (Chlorophyta), діатомовим (Bacillariophyta) і 

синьозеленим водоростям (Cyanophyta). Всього у літньому фітопланктоні було знайдено 64 

в.в.т. водоростей.  

Важливим компонентом літоральних біоценозів рівнинних водосховищ є фітоепіфітон 

– мікроскопічні водорості, які розвиваються на підводних частинах вищих водяних рослин. 
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Влітку 2017 р. таксономічне різноманіття фітоепіфітону на комиші озерному київської 

ділянки Канівського водосховища нараховувало 65 видів і внутрішньовидових таксонів (в. в. 

т.) водоростей, які належали до трьох відділів: Cyanophyta, Bacillariophyta і Chlorophyta. 

Основу таксономічного різноманіття (72%) складали діатомові водорості, а субдомінантами 

виступали синьозелені (20%). Частка зелених водоростей становила 8%. 

У липні 2017 р. проводилися дослідження стану гідробіоценозів макрозообентосу 

(МЗБ) у верхній частині Канівського водосховища. Високий рівень якісного складу та 

кількісного розвитку угруповань МЗБ спостерігався нижче греблі Київської ГЕС на траверсі 

о. Муромець із чисельністю 13–28 тис. екз/м2 та біомасою 2,5–5,5 кг/м2 у ценозі "Dreissena" з 

домінуванням оксифільних безхребетних. Дуже різке зниження розвитку МЗБ відмічено 

вздовж лівого берега нижче впадіння скидного каналу Бортницької станції аерації (БСА) – до 

400 екз/м2 і 1,5 г/м2 проти 2108 екз/м2 та 12,28 г/м2 у минулі роки. Дещо підвищилися 

кількісні показники стану угруповань МЗБ на траверсі с. Кийлів на 20 км нижче скиду вод 

БСА. На протилежному березі водосховища на Трипільській ділянці, як і в минулі роки, 

бентосні організми, в тому числі оксифільні дрейсени та гамариди, мали високі показники як 

чисельності (до 14000 екз/м2), так і біомаси (до 1700 г/м2) із значною часткою "м’якого" 

бентосу (до 12 г/м2). 

5.1.4. Формування національної екомережі  

Станом на 2018-й рік Програма екомережі виконана лише частково: на національному 

рівні – на 74% (картографовано 6 із 8 національних екокоридорів), на регіональному – на 

53% (14 із 26 регіонів), а на місцевому – на 9,6% (47 із 490 районів).  

Затвердженими є регіональні схеми формування екологічних мереж для 14-ти регіонів 

України. Зокрема до них належать: АР Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька, місто Київ. Програми формування регіональних екологічних 

мереж затверджені для 20-ти регіонів України: АР Крим, Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська та місто Севастополь. 

 
Мал. 5.1.4.1. Формування зведеної схеми національної екологічної мережі України 
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Місцеві схеми формування екологічних мереж затверджені для 47-ми районів та 3-х 

окремих населених пунктів (міст, сіл) у наступних областях: Вінницькій (2/2), Закарпатській 

(13/0), Запорізькій (2/0), Луганській (6/0), Львівській (1/0), Полтавській (1/0), Тернопільській 

(0/1) та Харківській (24/0) (Додаток). 

 

5.1.5. Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами  

Міністерством екології та природних ресурсів України здійснюється організаційне 

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Картахенським протоколом 

про біобезпеку. Забезпечено розроблення, погодження із заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади та академіями наук, направлено на розгляд до Представництва 

Європейського Союзу в Україні та до Офісу ефективного регулювання проект Закону 

України: 

"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів" (нова редакція) (мета – імплементація 

положень Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. 

про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та 

Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про 

транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів) 

 

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу 

5.2.1. Загальна характеристика рослинного світу  

До рослин, у сучасному розумінні, належать Viridiplantae та їх сестринська група 

Rhodophyta, які разом об'єднують близько 8,3 тис. видів. Загальна кількість видів Rhodophyta 

становить приблизно 250, в тому числі морських – 225 та прісноводних – 25. Viridiplantae 

налічують близько 8 тис. видів. Chlorophyta об'єднують 1,4 тис. видів; до базальних 

Streptophyta ("харових") належить 200 видів. Embriophyta представлені приблизно 6-ма 

тисячами видів, об'єднуючи близько 800 видів "мохів" (Anthocerotophyta, Marchantiophyta та 

Bryophyta s.str.), 12 видів Lycopodiophyta, 64 види Monilophyta (хвощі – 9 та папороті – 55), 

15 видів Acrogymnospermae та приблизно 5,1 тис. Angiospermae. 

Водорості охрівки (Ochrophyta), що належать до супергрупи SAR, на території України 

та її морських акваторіях налічують понад 5 тис. видів (Phaeophyta, Bacillariophyta, 

Xanthophyta та ін.). 

В Україні поширено понад 3,5 тис. природних рослинних угруповань. До Червоної 

книги України занесено 511 видів рослин. 

 

5.2.2. Охорона, використання та відтворення лісів  

Загальна площа лісових насаджень України становить – 10,4 млн га, із яких вкритих 

лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9 %. Ліси на 

території України розташовані дуже нерівномірно (Мал. 5.2.2.1.). Вони сконцентровані 

переважно на Поліссі та в Українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має 

значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають 

на клімат, ґрунти, водні ресурси, пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а також 

забезпечують одержання більшої кількості деревини. 
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Мал. 5.2.2.1. Лісистість території України у територіально-адміністративному 

розрізі 
 

У 2017 році ДУ "Інститут еволюційної екології" було проведене комплексне 

дослідження стану лісових екосистем м. Київ з використанням методики фітоіндикації 

антропогенного навантаження. У флористичному складі лісової рослинності виявлено 338 

видів, з 227 родів, 73 родин, 4 відділів, які становлять ядро таксономічного різноманіття і, 

зокрема, включають рідкісні види, які у м. Київ найкраще збереглися і найчисленніші у 

лісовій рослинності парків пам'яток садово-паркового мистецтва "Феофанія", 

"Голосіївський", урочищі Лиса Гора та на островах Дніпра. Нині вони становлять найбільш 

цінні у фітосозологічному відношенні об’єкти. Ценотичне різноманіття лісової рослинності 

включає 6 класів рослинності та 21 асоціацію, причому найбільше різноманіття зосереджено 

у класів Querco-Fagetea, Salicetea-purpurea, Quercetea robori-petraea. 

Виявлено наступні сучасні закономірності антропогенної трансформації лісових 

угруповань м. Київ: 

1. Втрата синтаксономічної різноманітності, оскільки антропогенний вплив спричинює 

конвергентні процеси. 

2. Збільшення частки видів експлерентної стратегії, що є наслідком постійно діючих, 

хронічних антропогенних впливів, причому найбільш експансивну стратегію мають одно- чи 

дворічники зі значною насінною продуктивністю. 

3. Руйнування структури – вертикальної (ярусної) і горизонтальної структури лісових 

екосистем. Сухостій стає осередком розмноження комах-шкідників деревини, а послаблені 

дерева – грибкової інфекції. Розріджується підлісок. Втрата горизонтальної структури 

проявляє себе фрагментацією лісової екосистеми. 

4. Втрати аборигенних лісових видів. Домінанти трав’яного ярусу (Carex pilosa, 

Stellaria holostea, Lamium galeobdolon) дещо стійкіші і зберігаються триваліше. 

Найуразливішими та індикативними видами у лісі є папороті, види-геофіти та весняні 

ефемероїди. 

5. Поява анемохорних і анемофільних видів у трав’яному ярусі – індикатор ступеня 

антропогенного впливу. У нижніх ярусах такі види – виключення, і зосереджені вони 
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переважно по окраїнах, на межі лісу та відкритого простору. Поява рослин з нетиповим для 

густого лісу способом поширення діаспор вказує на порушені місця 

6. Поява адвентивних видів, причому більшість адвентивних видів мають 

північноамериканське походження (Acer negundo, Parthenocissus quinquefolia, Erigeron 

canadensis, Conyza canadensis, Phalacroloma annuum, Xanthoxalis dillenii, Robinia 

pseudoacacia, Biden sfrondosaL.). 

7. Збільшення рясності видів-нітрофілів, оскільки руйнування лісового ценозу та 

освітлення позначається на колообігу речовин, призводить до швидшого розкладання і 

мінералізації багаторічних інертних форм органічного нітрогену, вивільнення його в 

доступній для рослин розчинній формі. Відбувається відносне (пов’язане не з надходженням 

ззовні, а перерозподілом) збагачення ґрунту. 

8. Поява лучних видів у лісовій екосистемі – наслідок змін світлового режиму, 

пов’язаних із руйнуванням і зрідженням деревостану. Лучні види швидко ростуть, 

витісняють лісові на галявинах, а пружні стебла злаків також стійкіші до витоптування 

(Гончаренко, 2017). 

 

5.2.3. Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів  

Лісогосподарські підприємства крім виконання лісогосподарських заходів та заготівлі 

деревини займались заготівлею другорядних лісових матеріалів та побічним користуванням. 

У 2017 році в лісах України заготовлено: 5,7 т горіхів, 665,4 т грибів, 2,5 тис. т ягід та 1246,7 

т сіна. 

 

5.2.4. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, 

та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України  

Науковцями Національного Ботанічного Саду імені М.М. Гришка досліджено окремі 

аспекти онтогенезу рідкісних та зникаючих видів рослин на ботанікогеографічних ділянках 

та на ділянці "Рідкісні рослини флори України". Зокрема, на ботаніко-географічних ділянках 

НБС досліджено насіннєве розмноження Galanthus nivalis, Galanthus plicatus, Galanthus 

krasnovii, Erytronium dens-canis, Lunaria redіviva, Stipa capillata, Fraxinus ornus, Iris 

germanica, Rosa pendulina, Rubus montanus, Asphodeline lutea, Asphodeline taurica, Salvia 

tomentosa, Scopolia carniolica Epimedium colchicum, Dioscorea caucasica, Cyclamen coum, 

Securinega suffruticosa, Asarum sieboldii, Convallaria keiskii, Tilia sibirica, Sorbus sibirica, 

Sibiraeu laevigata та ін. Насіннєва продуктивність досліджуваних видів свідчить про хорошу 

перспективу культивування та збереження цих рослин в умовах Києва. 

Проведено моніторинг стану популяцій рідкісних видів рослин на ділянці "Рідкісні 

рослини флори України (їх чисельності, площі, шляхів розмноження та поширення): Allium 

ursinum L., Cerasus klokovii Sobko, Colchicum autumnale L., Crocus angustifolius Weston., C. 

speciosus M.Bieb., Daphne taurica Kotov., Epipactis helleborine (L.) Crantz, E. palustris (L.) 

Crantz, Euonymus nana Bieb., Gymnospermium odessanum (DC.) Takht., Leucojum vernum L., 

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Досліджено особливості розвитку ценопопуляцій D. sergii в НБС, 

особливості його насінного та вегетативного розмноження. Встановлено можливість 

формування інтродукційної популяції цього виду шляхом залучення в культуру невеликої 

кількості особин (достатньо 1-2 генеративних особин). З’ясовано, що в інтродукційних 

популяціях переважають особини в іматурному віковому стані, що свідчить про найбільшу 

тривалість саме цього вікового стану. Відзначено, що в умовах наближених до природних, 

особини першого року вегетації представлені переважно проростками лише з сім’ядольними 

листками. 

Досліджено латентний та прегенеративний періоди онтоморфогенезу у Dictamnus albus 

та Аsphodelina lutea, біоморфологічні показники їх насіння та плодів (розміри, умови та 

терміни проростання насіння) в культурі НБС На прикладі порівняльного вивчення в природі 

і в культурі ергазіофіта флори Східної Європи Sarothamnus scoparius, встановлено 

інтенсивну міграцію окремих видів у лісові екосистеми, що пов’язано зі змінами клімату в 
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бік потепління та наявністю відповідних екологічних ніш. Доведено, що вплив кліматичних 

факторів на репродуктивні процеси і формування нових поколінь у популяціях є 

визначальним чинником що зумовлює межі ареалів цих видів. 

 

5.2.5. Чужорідні види рослин  

За даними Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Станом на 2017 рік у 

флорі України нараховується близько 1000 видів адвентивних рослин, що складає приблизно 

15% від загальної флори. Процес її модернізації продовжується за рахунок видів 

адвентивноих рослин, причому суттєво переважаючою групою є кенофіти (понад 83%). За 

комплексом критеріїв (географічний, успішності натуралізації виду та фітоценотичної 

активності) виділено та проаналізовано групу високоактивних інвазійних видів рослин (64) у 

флорі України. Виявлено тенденцію до зменшення кількості інвазійних видів рослин у 

південному напрямку, яка підтверджується також розподілом стабільного компоненту групи, 

тобто видів, які мають найвищу ступінь натуралізації (агріофітів та агріо-епекофітів). 

Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за участю Департаменту екології 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ, Ужгородського національного університету спільно підготовано 

обґрунтування та укладено Перелік інвазійних видів рослин Закарпатської області (31 вид 

судинних рослин), який у 2017 р. ухвалено Закарпатською обласною радою (Постанова № 

721 від 23.03. 2017). Це є перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів 

рослин (Шевера та ін., 2017). 

ДУ "Інститут еволюційної екології НАНУ" укладено "Анотований список чужорідних 

видів рослин у біотопах аграрного типу в Україні: таксономічне, типологічне різноманіття та 

оцінка загроз", де представлені 743 види з 369 родів та 79 родин. Кожен з 743 видових 

таксонів тестований за такими сімома типологічними ознаками: клімаморфотип – 5 категорій 

проявів, час занесення – 3 категорії, спосіб занесення – 3 категорії, ступінь натуралізації – 4 

категорії, розповсюдження в 21-му біотопі аграрного типу та біотопах інших чотирьох типів, 

клас загроз за подоланням природних міграційних бар’єрів за п’ятибальною шкалою й клас 

впливів на довкілля, зокрема місцеве фіторізноманіття, за п’ятибальною шкалою. Дві останні 

оцінки щодо видів-вселенців у біотопах аграрного типу з’ясовані за європейськими 

класифікаціями для України вперше. Викладені відомості підтверджують високе біологічне 

забруднення біотопів аграрного типу в Україні, яке дещо збігається за складом заносних 

рослин, розповсюджених в інших європейських країнах. З’ясовано, що 129 зі 743 видових та 

внутрішньо видових таксонів згадані серед 150 найпоширеніших видів-вселенців у 49 

країнах Європи.  

Константність видів-вселенців за природними зонами через відсутність ключових 

точок спостереження в агроландшафті вичерпно прослідкувати не вдалося. Втім, для 

прикладу наводимо випадки одиничного розповсюдження окремих видів адвентивної 

фракції флори, притаманних виключно для степової зони: Peganum harmala L., Proboscidea 

louisiana (Mill.) Thell., Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray, а у приморській її смузі також: 

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss, Monochoria korsakowii Regel & Maack, Zygophyllum 

fabago L. тощо. На основі цих матеріалів отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права №72700. Науковий твір "Анотований список чужорідних видів рослин у біотопах 

аграрного типу в Україні: таксономічне, типологічне різноманіття та оцінка загроз", яке 

вважається опублікованим 27 жовтня 2017 року (Бурда, 2017а; 2017б; Burda, 2013; 2018; 

Pashkevych, Burda, 2017a; Pashkevych, Burda, 2017b). 
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Борщівник Сосновського Амброзія полинолиста 

  
Портулак городній Нетреба звичайна 

  
Дуб червоний Аморфа кущова 

  
Азола каролінська Пістія капустяна 

Мал. 5.2.5. Адвентивні види рослин на території України   
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В останні роки відбувається інтенсивне спонтанне поширення у лісах, захисних 

насадженнях і парках самосіву екзотичних дерев, які дичавіють. Серед таких випадків дуб 

червоний (Quercus rubra L.), біла акація (Robinia pseudoacacia L.), ясен пенсільванський 

(Fraxinus pennsylvanica Marsh.), черемха віргінська (Padus virginiana (L.) Roem.), аморфа 

кущова (Amorpha fruticosa L.) тощо досягли при спонтанному поширенні віку плодоношення 

і дають друге покоління "місцевого" походження. Ясна річ, явище здичавіння деревних 

рослин, що не підлягає контролю, становить певну екологічну загрозу для місцевих видів, їх 

угруповань та екосистем в цілому. 

У 2016-2017 рр. у міських лісах і парках Києва вивчалося здичавіння видів родового 

комплексу Горіх (Juglans L.). У рамках дослідження стояло декілька послідовних завдань: 

знайти осередки спонтанного розповсюдження залучених в культуру представників роду; 

з’ясувати їх видовий склад, чисельність, розмірну та онтогенетичну структуру самосіву; 

визначити обсяги захоплення та тривалість утримування території; як і виявити за 

можливості, зв’язки з місцевим біотичним різноманіттям. Було зареєстровано 22 спонтанні 

осередки самосіву 6 видів Juglans L.: J. ailantifolia Carrière, J. cinerea L., J. mandshurica 

Maxim., J. nigra L., J. regia L. и J. subcordiformis Dode (Juglandaceae DC. ex Perleb). Вони 

приурочені до 8 локалітетів. В осередках поселення вивчені 919 особин самосіву та 45 

материнських дерев, у різні часи висаджених людиною в унітарних цілях. Сукупність особин 

самосіву окремого виду перебуває на стадії створення самовідновлюваних популяцій. 

Складені карти-схеми поширення 18 популяцій. Визначено чисельність, розмірний і 

онтогенетичний склад особин в осередках самосіву. У більшості випадків локальні популяції 

неповночленні, лівосторонні, мають різнотипні просторові й онтогенетичні структури, деякі 

містять молоді генеративні особини. Вплив видів-вселенців роду Juglans на початковому 

етапі інвазії оцінено як несуттєвий, відзначаються приховані ризики, які несуть їх місцеві 

популяції, які формуються як самовідновлювані. Наведені результати розширюють уявлення 

про здичавіння в міських насадженнях видів Juglans, а зібрана фактична інформація і 

складені карти-схеми є основою стратегії моніторингу інвазій деревних екзотів (Бурда, 

Игнатюк, 2012; Конякин, Бурда, 2017; Burda, Koniakin, 2018). 

У прісноводних об'єктах України поширено 19 видів чужорідних макрофітів, що 

становить близько 12 % загального флористичного списку вищих водних рослин України 

(Прокопук, 2016). Зокрема: Acorus calamus L., Azolla caroliniana Willd., Azolla fiiculoides 

Lam., Caulinia graminea (Delile) Tzvelev, Egeria densa Planch., Elatine hungarica Moesz, Elodea 

сanadensis Michx., Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John., Groenlandia densa (L.) Fourr, Lemna 

minuscula Hertner, Lemna turionifera Landolt., Monochoria korsakowii Regel et Maak, Phragmites 

altissimus (Benth.) Nabille, Pistia stratiotes L., Sagittaria latifolia (Engelm.) J.G.Smith, Sagittaria 

platyphylla (Engelm.) J.G.Smith, Typha laxmannii Lepech., Zizania latifolia (Griseb.) Stapf, 

Vallisneria spiralis L. 

 

 

5.2.6. Охорона, використання та відтворення зелених насаджень  

Науковцями Національного Ботанічного Саду імені М.М. Гришка досліджено 

особливості та наслідки впливу техногенного забруднення на садово-паркові ландшафти в 

умовах мегаполісу. Визначено індикаторні ознаки впливу антропогенного забруднення у 

модельних видів деревних рослин. Виявлено біомаркери атмосферного забруднення садово-

паркових ландшафтів. Запропоновано фітомеліоративні та еколого-компенсаційні заходи, що 

сприятимуть прогнозуванню екологічних ризиків та їх запобіганню. 

За результатами інтродукційних досліджень та аналізу видового асортименту 

квітниково-декоративних рослин, який використовується для квітникового оформлення м. 

Києва, розроблено рекомендації щодо його оновлення та запропоновано використання сортів 

селекції НБС. Науковцями НБС імені М.М. Гришка на основі укладених договорів проведено  

1) "Ландшафтну інвентаризацію та оцінку стану зелених насаджень міста Маріуполя". 

Зокрема, визначено видовий та внутрішньовидовий склад міських зелених насаджень, 
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зроблено оцінку санітарного стану деревних рослин. Основною причиною відпаду деревних 

рослин в місті є невдало підібраний їх сортимент (декоративних культиварів) та аридизація 

клімату регіону. Аналіз стану декоративних культиварів (сортів, форм) свідчить про їх 

низьку адаптаційну здатність в умовах місцевого клімату і техногенного навантаження. 

Рекомендовано максимально обмежити використання цієї групи рослин у всіх екотопах, 

окрім меморіальних частин парків і скверів. Для забезпечення проектного декоративного 

ефекту в композиціях доцільно віддавати перевагу природним формам рослин, що мають 

статус внутрішньо видового рангу (f. форма) і володіють запасом еволюційної стійкості та 

мінливості. Складено інвентаризаційні таблиці та електронні карти з нанесенням місць 

зростання кожної рослини, оформлені паспорти ділянок. Розроблені практичні рекомендації 

по утриманню зелених насаджень забудованої частини міста та введенню нових видів і форм 

дерев та кущів. 

2) Здійснено "Підбір екологічно ефективного і стійкого асортименту рослин для 

озеленення антропогенно трансформованих територій міста Маріуполя". Розроблені 

ботаніко-екологічні описи видів дерев і кущів, а також сучасні найоригінальніші та стійкі 

їхні різновидності, форми і сорти (культивари), які пропонуються садовими фірмами і 

можуть бути використані в озелененні міста Маріуполя та приміської зони. Рекомендовано 

ширше введення в міські насадження низки видів з достатньою стійкістю і високим 

декоративним ефектом (платан кленолистий, східний, катальпа бігнонієвидна, яблуні 

гібридна, Недзвецького (в асортименті), каркас, шипшини, троянди, в тому числі 

ґрунтопокривні). Звернено увагу на асортимент рослин для вертикального озеленення міста. 

Із всього різноманіття садових рослин саме ліани (виноградовники, кампсис, аристолохія) – 

найбільш придатні для вертикального міського озеленення. Перевага ліан в зеленому 

будівництві: пластичність, швидкий ріст, гарний ефект у відносно короткий термін (через 

рік), мінімальні затрати праці й коштів. При підборі екологічно ефективного асортименту 

деревних та квітникових рослин доцільно керуватися наступними критеріями: стійкість до 

несприятливих чинників довкілля (зимо- і морозостійкість до -27-29 градусів морозу, 

газостійкість, посухостійкість, вітростійкість, толерантність до засолення і якості ґрунтів); 

біологічні особливості рослин (тип, токсичність, алергенність, наявність шипів і колючок, 

їстівність плодів і привабливість їх для людей і тварин, висока стійкість до патогенів і 

шкідників, стійкість до омели і відсутність кореневих паростків); художня цінність (колірна 

гама, сезонна декоративність і структура крони). 

3) "Розроблено програму озеленення міста Маріуполя". Проведено ландшафтне 

обстеження зелених насаджень на площі близько 100 га і зокрема ландшафтна інвентаризація 

зелених насаджень на площі 30 га, яка включає близько 2000 таксаційних і екологічних 

характеристик деревних рослин. Вивчено досвід степового лісорозведення 

(Великоанадольський заказник та Старобердянське лісництво) в південно-східному степу 

України. Вказано на необхідність формування приміських лісів (лісопаркових зон) для 

північно-східної частини міста Маріуполя. На системному рівні з’ясовано особливості та 

наслідки впливу техногенного забруднення на садово-паркові ландшафти в міських умовах. 

Розрахований інтегральний показник (урбоградієнти) екологічних ризиків забруднення 

компонентів фітосистем. Запропоновано фітомеліоративні та еколого-компенсаційні заходи 

для прогнозування та запобігання екологічних ризиків та формування захисних насаджень. В 

результаті екологічного зонування території міста Маріуполя виділено 9 екотопів, цільова 

меліорація умов яких має вирішальне значення для збереження середовище твірних функцій 

зелених насаджень. Положення і зміст сформульованої концепції сталого розвитку 

урбоекосистем передбачають повернення пріоритету природних біосистем в техногенне 

середовище, підвищення естетичності та художньої виразності життєвого простору людини, 

його екологізацію та оздоровлення методами фітомеліорації і ландшафтного будівництва. 

Збалансована участь едифікаторів (лісо- та парко утворюючі види) та асектаторних (супутні, 

ценозотвірні) видів в міських насадженнях і зелених зонах є запорукою їхньої екологічної 

ефективності та середовищетвірної ролі. На базі сучасної концепції моніторингу 
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(спостереження, оцінка, прогноз та управління станом) розроблені основні принципи 

багатоцільової інформаційно-аналітичної системи моніторингу зелених насаджень міста 

Маріуполя. 

 

 

5.2.7. Використання та відтворення природних рослинних ресурсів на території 

природно-заповідного фонду  

Міністерством екології та природних ресурсів України розглянуто 255 лімітів на 

використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення, із них – 167 затверджено. 

 

 

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу  

Міністерством екології та природних ресурсів України розглянуто 255 лімітів на 

використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення, із них – 167 затверджено. 

 

 

5.3.1 Загальна характеристика тваринного світу  

За різними даними фауна України нараховує в межах 50-60 тис. видів, серед яких 

більшість утворюють популяції, тобто є постійними мешканцями її акваторій та території. За 

останніми даними до тваринного світу України належать до 132 видів ссавців і 409 птахів, 24 

види плазунів 22 земноводних, близько 303 риб і круглоротих, серед яких 172 є прохідними 

та прісноводними. За експертними оцінками до складу фауни входять понад 1000 видів 

плоских, круглих та кільчастих хробаків, 300-400 видів м'якунів, 300-400 ракоподібних, 3-4 

тис. павукоподібних, за дуже приблизною оцінкою 35-40 тис. видів комах, близько 500 видів 

інших членистоногих. Типи губок, реброплавів, кишковопорожнинних, мохуваток та 

голкошкірих також представлені в фауні України, хоча їх видове різноманіття є незначним. 

Також не менш, ніж 1500 видів протистів із супергруп Excavata, Amoebozoa, SAR. За 

екологічними особливостями та умовами середовища фауну традиційно поділяють на водну 

(морську і прісноводну) та наземну. Останню за центрами географічного тяжіння поділяють 

на чотири головні групи полісько-лісову, гірсько-карпатську, степову і космополітичну. 

Остання включає у своїй більшості синантропні види, які поширені по всій території 

України.  

Останніми десятиліттями відбуваються значні зміни чисельності популяцій і видового 

складу фауни. Перш за все, це зменшення чисельності і вимирання окремих видів, число 

яких вже йде на десятки. Особливо постраждали прісноводні гідробіонти, серед яких немає 

аборигенних видів, ресурси яких за останні 50-70 років не зменшилася в 10 і більше разів. 

Серед наземних тварин у найбільшій мірі постраждали степові види, які стали безперечними 

лідерами поповнення Червоної книги. Головним фактором зменшення біомаси, чисельності і 

редукції видового різноманіття тварин слід вважати деформації ландшафтів і знищення 

екосистем, що історично склалися в межах України. Конкретними причинами є меліорація і 

зарегулювання річок, вирубка лісів та розорювання степу, забруднення середовища 

ксенобіотиками. Безпосереднє винищення тварин внаслідок промислу, полювання та 

браконьєрства в сучасних умовах досягло критичного рівня і його слід вважати одним 

ключових факторів вимирання та деградації цілої низки практично цінних видів. Причинами 

зміни видового складу також є інвазії чужорідних видів, особливо небезпечними є можливі 

появи шкідливих комах і різноманітних паразитичних безхребетних, що можуть стати 

чинниками появи в межах України нових інфекційних хвороб, викликаних різноманітними 

патогенами. 
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5.3.2. Стан і ведення мисливського та рибного господарств  

За даними Держлісагенства у 2017 році веденням мисливського господарства в Україні 

займались 1126 юридичних осіб на площі 37,6 млн га, з них 23,6 млн га (63 %) надано в 

користування  339 організаціям Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР),  4,1 

млн га (11%) – 191 підприємству Держлісагентства, 9,9 млн га (26%) – 596 користувачам 

іншої форми власності (товариства, клуби, громадські організації). В Україні зареєстровано 

біля 780 тисяч мисливців або 1,7% населення країни. В 2017 році 17 тисяч чоловік склали 

іспити і отримали посвідчення мисливця. На сезон полювання 2017-2018 років контрольні 

картки отримали 250 тисяч мисливців.  В мисливському господарстві країни зайнято 6095 

працівників, із них 4702 штатних єгерів і 465 мисливствознавці, крім цього в системі 

Держлісагентства працює 316 державних районних мисливствознавців.  Площа мисливських 

угідь, яка обслуговується одним єгерем в середньому становить 8,0 тисяч гектарів, в системі 

Держлісагентства – 7,2 тисяч гектарів, УТМР – 9,4 тисяч  гектарів, в інших користувачів 6,1 

тисяч гектарів. 

Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ здійснено моніторинг мисливської та 

рибальської фаун. Ресурси лося (5 тис. ос.) наразі зосереджені, переважно на Поліссі, що 

зумовлюється його зв’язком з лісовими насадженнями, як типового бореального виду. 

Натомість, близько 50% виду мешкає на території Житомирської та Чернігівської областей, 

де відбувається найбільш інтенсивне лісокористування, що визначає наявність значних площ 

молодняків та заростаючих вирубок, які становлять основу трофічних ресурсів виду. 

Вітчизняне угруповання лося постає маргінальною частиною популяції, що мешкає на 

території Білорусі, а відтак – значною мірою залежить від неї. Порівняно з 80-ми рр. 

минулого століття, чисельність та ареал лося в Україні скоротилися в чотири рази, що, з 

одного боку, відображає тиск незаконних полювань та деградацію середовища існування, а з 

іншого – динамічно узгоджується з багаторічними усталеними коливаннями чисельності 

виду. Депресія виду впродовж останніх років зумовила його внесення до Червоної книги 

України. 

В спорадичному поширенні благородного оленя (16,6 тис. ос.) вирізняються кілька 

локалітетів, що представлені різними підвидовими формами. Зокрема, в Українських 

Карпатах мешкає карпатський благородний олень, угруповання якого входить до загальної 

транскарпатської популяції. Чисельність даного угруповання охоплює близько 37% 

вітчизняних ресурсів виду. На території Гірського Криму сформувався ендемічний підвид, 

близько половини поголів’я якого зосереджено на території Кримського природного 

заповідника. В цілому, чисельність даного угруповання охоплює 15% ресурсів виду. На 

Поліссі благородного оленя реакліматизовано в середині минулого століття, переважно, з 

Воронізького природного заповідника, що дозволяє гадати про його середньоєвропейський 

підвидовий статус. В Херсонській області розповсюджена метисна форма благородного 

оленя, виведена в заповіднику "Асканія-Нова" і пристосована до існування у відкритому 

степу. Гібридів розводять виключно на огороджених площах, а також – на островах 

Джарилгач та Бірючий.  

Чисельність дикого кабана в Україні наразі становить 40,4 тис. ос. Впродовж останніх 

двох років поголів’я виду скоротилося на 25%, що зумовлено епідемією африканської чуми 

свиней та заходами, спрямованими на її подолання. Найвища концентрація диких свиней 

відмічена на Поліссі (42% ресурсів виду), де він представлений номінальним 

середньоєвропейським підвидом. На південному заході (в т. ч. у Карпатському регіоні) 

мешкає румунський підвид, поголів’я якого охоплює 17% вітчизняних ресурсів виду. В 

угіддях Гірського Криму дикий кабан є реакліматизантом, якого у 1957 р. завезено з 

Далекого Сходу. Відтак, на півострові тварини представлені уссурійським підвидом, 

чисельність якого охоплює близько 4% ресурсів виду. 

Ареал козулі (137,5 тис. ос.) охоплює всю територію України, проте концентрація її 

поголів’я зменшується з півночі на південь. Виключення становить регіон Гірського Криму, 

де сформувалася ізольована ендемічна форма виду з досить високою щільністю населення 
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(4% ресурсів виду). Дослідженнями польських колег доведено наявність в генотипі 

українських козуль пулу сибірського підвиду, відсоток якого корелює зі зменшенням 

лінійних розмірів тварин – зі сходу на захід. 

Ресурси плямистого оленя (4,1 тис. ос.) сконцентровані, переважно, в лісостеповому 

регіоні України, а також – на Волині, що визначається поширенням широколистяних лісів, 

які мають найвищий бонітет угідь для даного виду тварин. Окрім того, значна частина 

поголів’я виду мешкає на огороджених площах спеціалізованих мисливських господарств. 

Вольєрні умови утримання відповідають також поширенню лані європейської (3,1 тис. ос.), 

існування якої лімітується вразливістю до періодичних погодних чинників та наявністю 

великих хижаків. Між тим, понад 80% поголів’я виду зосереджено на території Херсонської 

обл. (заповідник "Асканія-Нова", Азово-Сиваський НПП та Скадовське лісомисливське 

господарство), де кліматичні умови та умови утримання повністю відповідають 

вищезазначеним тезам. Існування муфлона визначається, окрім кліматичних чинників, 

специфічними умовами орографії, відтак його поширення охоплює майже виключно південні 

регіони України (Херсонська обл. та АР Крим), де його чисельність становить близько 650 

ос. 

У порівнянні з кінцем 1980-х років у внутрішніх та територіальних водах України 

відбулося 4-5 кратне зменшення видобутку риби. Причому сталися не тільки зміни 

кількісних показників, але й якісних - у промислі зменшилося число цінних аборигенних 

видів, що частково компенсовано за рахунок інвазійних та малоцінних видів, більшість яких 

ще 70 років тому майже не добували. Причинами занепаду став перепромисел та руйнування 

гідроекосистем внаслідок зарегулювання річок і забруднення води. Це у кінцевому рахунку 

привело до розвитку регресивних сукцесій і катастрофічного зменшення площ нерестовищ 

аборигенних видів. Тим не менш в останні 30 років видовий склад аборигенної фауни 

прохідних та прісноводних риб залишається відносно сталим. Зниклими слід вважати лише 

два вкрай рідкісних види осетра атлантичного та шипа. Тим не менш, зараз в водоймах 

України на межі існування знаходиться ціла низка колись чисельних та звичайних видів, 

ресурси яких складають менш ніж 1% від рівня 1930-х років – початку тотального 

зарегулювання річок. Мова йде про осетра руського, севрюгу, білугу, вугра європейського, 

вирезуба, підуста, єльця звичайного, карася золотого, в’язя, білизну, рибця, пічкура 

звичайного, йоржа-носаря і таких здавалось буденних видів як линь, чехоня, минь, щука, 

сом. Навіть найбільш благополучні представники прохідної та прісноводної аборигенної 

іхтіофауни: оселедець чорноморсько-азовський, лящ, плоскирка, плітка, судак, окунь, йорж 

звичайний, верховодка, краснопірка збереглися на рівні 5-20%. Також відбулася деформація 

структури іхтіоцену. Якщо впритул до 1960-х років частка хижих риб в уловах складала 20-

30%, то в сучасних умовах вона не перевищує 5%, що є свідоцтвом спрощення структури 

екосистем і зменшення трофічної бази.  

Що стосується промислових уловів, то в басейні Дніпра вилов аборигенних видів 

складає приблизно 30-35%, на Нижньому Дніпрі біля 3% від рівня 1930-х років і на 

Нижньому Дунаї – 30% у порівнянні з 1950-ми роками. Причинами занепаду рибальства є 

зменшення чисельності стад та видового різноманіття промислових видів, фактичне число 

яких скоротилося приблизно у три рази. Головними факторами, які це спричинюють, слід 

вважати зменшення трофічної бази, у першу чергу молоді, а також скорочення площі 

нерестовищ і тільки в другу - прес рибальства і браконьєрство. 

 

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, 

та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів  

Зообіота. За останні 40 років число видів в Червоні книзі постійно збільшується, що є 

відображенням як негативного стану фауни, так і певної ефективності охорони за рахунок 

внесення виду до природоохоронного списку. Певні новації мають відбутися і в четвертому 

виданні, що передбачає не тільки зміни видового складу але й перехід виключно до категорій 

Червоного списку. Досвід показує, що охорона видів Червоної книги в сучасних умовах 
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України у першу чергу повинні бути акцентованим на охорону місць перебування і 

розмноження, що дозволить видам під охороною створювати популяції ефективного розміру 

і відтворюватися природним шляхом. Для цього потрібно значно розширювати території та 

акваторії природнозаповідного фонду і підвищити юридичну відповідальність за порушення 

природоохоронних законів. Альтернативним є шлях створення доместикованих популяцій і 

штучного відтворення. На цей час такий спосіб показав себе досить ефективним лише з 

зубром, чисельність якого в останні 5-7 років після значного занепаду стала потрохи, але 

впевнено збільшуватися. В Україні ще й досі не розробленою не те що система, а й навіть не 

побудована мережа функціонуючих рибоводних заводів для відтворення аборигенних риб.  

Зовсім неефективними в реальних умовах виявило себе відтворення осетрових, яке не 

призвело до мінімальних позитивних зрушень. Вже близько п’яти років єдиний 

осетринницький завод, що має певний досвід і базу, не займається відтворенням навіть 

осетра руського, який є одним з найбільш простих видів осетрових в аквакультурі, не кажучи 

про білугу та севрюгу. Причиною є відсутність в Чорному морі достатньої кількості 

плідників.  

Впродовж останніх років спостерігається поступове відновлення вітчизняного 

поголів’я зубра. Сучасна чисельність природних угруповань виду – 293 ос. Попри окремі 

випадки браконьєрства, більшість вітчизняних субпопуляцій демонструють тенденцію до 

зростання. Загальна кількість тварин, які мешкають в умовах природної волі, становить 261 

ос. Зокрема, на території Вінницької області – 90 ос., на території Львівської області – 80 ос., 

Сумської області – 47 ос., Чернівецької області – 29 ос. Волинської області – 15 ос. Окрім 

того, в умовах напіввільного утримання (на огородженій площі понад 14 тис. га) 

Національного природного парку „Залісся” (Київська обл.) мешкає 26 ос. виду.; в 

спеціалізованих вольєрах Сторожинецького лісового господарства (85 га) та Звірівського 

мисливського господарств (208 га), відповідно – 4 ос. та 2 ос. Частина поголів’я зубра (11 

ос.) утримується також в умовах неволі в зоопарках Києва, Одеси, Миколаєва, Вінниці, а 2 

ос. – в одному з фермерських господарств Київщини. Наразі лише Майданська субпопуляція 

зубра на Волині знаходиться в критичному стані навіть попри створення на даній території 

Ківерцівського НПП "Цуманська Пуща". Спорадичне розташування окремих ділянок парку 

серед мисливських угідь не охоплює локалітету існування зубрів, відповідно, не 

забезпечуючи їх належну охорону. Відтак, існування виду на території природно-заповідного 

фонду, окрім зазначеного НПП "Залісся", поширюється також на НПП "Сколівські Бескиди" 

(Львівська обл.). 

Мікобіота. Вченими Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України створюється 

перший у державі банк для збереження генофонду грибів-макроміцетів, включених і 

пропонованих до включення до Червоної книги України, а також тих, що підпадають під дію 

міжнародних договорів. У колекції культур шапинкових грибів (IBK) підтримуються 

культури видів як рідкісних для України, так і для Європи. Для кожного з них, на основі 

вивчення біології, підбираються індивідуальні параметри культивування та розробляються 

оптимальні умови збереження в культурі. У 2017 році на основі таких досліджень визначені 

умови культивування для 11 видів, у числі яких занесені до Червоної книги України 

(Hericium сoralloides, Fomitopsis officinalis, Sparassis crispa), рідкісні для Європи (Hericium 

abietis, H. аlpestre, H. сlathroides, H. сirrhatum, H. erinaceus, S. laminosa, S. nemecii), один вид 

(Pleurotus nebrodensis) з числа занесених до міжнародного списку МСОП. На основі 

вивчення поширення та стану популяцій низки рідкісних видів грибів розроблене 

обґрунтування щодо виключення з Червоної книги України двох видів – Clathrus (Anthurus) 

archeri та Morchella steppicola. 

5.3.4. Чужорідні види тварин  

В 2017 році співробітниками Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ 

зафіксовано проникнення та поширення небезпечного інвайдера виноградної мінуючою молі 

[Південна Палеарктика, Південна Європа] в Закарпатті, що може спричинити величезні 

збитки виноградарству та виноробству в країні. 
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На основі моніторинґових досліджень тваринних угруповань, фауни та окремих видів у 

Карпатсько-Подільському реґіоні, розпочатих у 2000-му році на базі ДВНЗ "Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника", вдалось виявити природні інвазії (не 

пов'язані із завозом) неприманних для цих теренів південних видів. В результаті, 

встановлено проникнення у Карпатсько-Подільський реґіон: Trichoferus campestris 

(Faldermann, 1835), Leiopus femoratus Fairmair, 1859, Calamobius filum (Rossi, 1790) та 

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 (Coleoptera: Cerambycidae). 

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835), первісно, заселяв східну палеарктику: 

Японію, Монголію, Корею, північні провінції Китаю, країни Центральної Азії, Закавказзя. Із 

середини 1990-х років спостерігається активне розширення ареалу виду. Спершу він був 

завезеним у США та Канаду, де досі перебуває під моніторингом карантинних служб і його 

розповсюдження є лімітованим. Приблизно у цей же час розпочинається природна експансія 

виду у Європу. Сьогодні, T. campestris розповсюдився по усій території континенту аж до 

Феноскандії. В Україні перший екземпляр був впійманий у м. Севастополь у серпні 2006 р. 

Другий екземпляр виявлено у серпні 2008 р., поблизу с. Кривець Богородчанського р-ну 

Івано-Франківської обл., що біля підніжжя Карпат (Заморока, 2009). З тих пір T. campestris 

періодично виявляється по усій території України. T. campestris є поліфагом на листяних 

видах дерев. В межах первісного ареалу, розвиток личинок був відомий із плодових дерев. 

Оскільки усі відомі знахідки T. campestris в Україні зроблені у селітебних зонах, то можна 

припустити, що у нових умовах він також розвивається на плодових деревах. Тривалий 

моніторинґ у Карпатсько-Подільському реґіоні не виявив масового розмноження виду і 

ушкоджень плодових садів ним. 

Leiopus femoratus Fairmair, 1859 початково охоплював території північно-східного 

Середземномор'я. В Україні був відомим лише із південного берега Кримського півострова. 

Проте, у другій половині 1990-х років ареал L. femoratus розпочинає стрімко розширюватись 

на північ. Карпатсько-Подільському реґіоні перші знахідки датуються 2000-2004 роками 

(Zamoroka and Kapelyukh, 2012). Сьогодні вид відомий уже з усіх природних зон України. 

Він також розселився по усій Європі, досягши узбережжя Балтійського моря. Оскільки L. 

femoratus є поліфагом на листяних видах дерев, очікувалося, що він активно заселятиме 

листяні ліси у Карпатсько-Подільському реґіоні. При цьому, тут розповсюджений 

сестринський вид – Leiopus nebulosus (Linnaeus 1758) із подібними екологічними 

характеристиками. Однак, тривалий моніторинґ виду встановив, що він зайняв марґінальну 

нішу у лісових та антропоґенних екосистемах, масово заселяючи омелу білу. У 

експериментах із виведенням імаґо із омели ми показали, що на одній рослині може 

розвиватись до сотні особин L. femoratus. При цьому комахи вбивають свого господаря. 

Загалом, L. femoratus може слугувати зручним біологічним аґентом з регуляції 

розповсюдження і шкодочинності омели білої. 

 

Виноградова мінуюча моль 

Ушкодження винограду виноградовою 

мінуючою міллю 
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          Трихофер польовий                                              Самшитова вогнівка  

 
            Шакал звичайний                                             Актинія посмугована 

  

  

 

  
Волохатий китайський краб Рапана жиласта 

Мал. 5.3.4.1. Інвазійні види тварин на території України 
 

           Calamobius filum (Rossi, 1790) є теплолюбним південним видом, широко 

розповсюдженим у Середземномор'ї, який початково заселяв терени від Балеарських 

островів до Ірану, від Північної Африки до Паннонської низовини. Однак, із 2010-го року 

спостерігається активне розширення його ареалу на північ, досягши узбережжя Балтійського 

моря. В Україні, початково, C. filum був відомим із Кримського півострова та морського 

узбережжя Херсонської і Миколаївської областей. У 2016-му році виявлено масову інвазію 

виду у Карпатсько-Подільський реґіон, причому C. filum уже проник у гірську частину 

терену (Zamoroka and Mateleshko, 2016). Личинки C. filum заселяють стебла широкого кола 

рослин родини злакових: Agropyron sp., Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. 
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Presl., Avena longiglumis Durieu, Avena sterilis L., Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) 

Koeler, Dactylis glomerata L., Hordeum murinum L., Leymus sabulosus (Lam.) Tzvelev, Poa sp., 

Sulla coronaria (L.) Medik., у тому числі й культурні злаки – Triticum sp., Secale cereale L., 

Avena sativa L. (Zamoroka and Mateleshko, 2016). Для Південної Європи вид зазначається як 

злісний шкідник посівів зернових культур, що призводить до втрати урожаю до 25% у 

Франції та до 40% у Іспанії. Шкодочинність виду встановлено також і у Італії (Zamoroka and 

Mateleshko, 2016). На території Карпатсько-Подільського реґіону потребується тривалий 

моніторинґ для з'ясування впливу виду на сільськогосподарське виробництво. 

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 є паннонсько-причономорським видом, який 

раніше заселяв територію басейну середньої і нижньої течії Дунаю, а також Кримський 

півострів і морське узбережжя Миколаївської і Херсонської областей. У Карпатсько-

Подільскому реґіоні вид виявлений на Західному Поділлі (в Медоборах та на Покутті) 

(Zamoroka and Kapelyukh, 2016). Сьогодні, глобальний ареал виду активно розширюється у 

західному, північному та східному напрямках досягши гір Чехії, Поділля, Північно-

Придніпровської терасової низовини, а на сході – передгір'їв Уральських Гір і Північного 

Казахстану. Личинки Th. subcylindricollis заселяють стебла злаків. У досліджуваному реґіоні, 

наразі, встановлено її розвиток лише у стеблах пирію повзучого (Elymus repens (L.). Для 

подальшого встановлення ролі виду в нових умовах потребуються заходи тривалого 

моніторинґу. 

У підсумку, слід зазначити, що під впливом глобальних кліматичних змін, у 

Карпатсько-Подільському реґіоні з'явилися нові південні види-інвайдери. Вони, звичайно, 

займають доволі марґінальні екологічні ніші у місцевих природних екосистемах, а їх вплив є 

дуже неоднозначним, що потребує тривалих ґрунтовних досліджень (Zamoroka, 2017). 

У межах АР Крим та м. Києва науковцем ДУ "Інститут еволюційної екології НАН 

України" знайдено два небезпечних інвазійних види мурашок – Lasius neglectus та 

Crematogaster subdentata. Всі сім'ї популяції C. subdentata в Криму толерантні одна до одної, 

що дозволяє припустити їх походження від однієї самки (сім'ї). Толерантність призводить до 

більш швидкого освоєння території та об'єднанню сімей без внутрішньовидової конкуренції. 

У рік відбувається поширення по фронту на 200 м і витіснення місцевих видів мурашок. За 

10 років інвазії площа суперколонії C. subdentata сягає 250 га. Цей небезпечний інвазійний 

вид має високий адаптаційний потенціал, займаючи будь-які фітоценози з участю дерев (в 

першу чергу, фруктові сади, а також парки). Встановлено присутність Lasius neglectus – 

іншого інвазійного виду мурашок в 10 населених пунктах Криму. На відміну від C. 

subdentata, L. neglectus відвідує види рослин, які ростуть переважно в парках як 

інтродуковані. Поширення L. neglectus в Криму та в м. Київ поки що не носить характеру 

суцільної інвазії (Стукалюк, 2017). 

Інститутом морської біології НАН України у 2017 р. на дунайсько-дністровському 

відтинку Чорного моря зареєстровано шість видів-вселенців: Diadumene lineata (Verrill), 

Polydora cornuta Bosc, Dipolydora quadrilobata, Jacobi, A kagoshimensis, M. arenaria, 

Amphibalanus improvisus Darwin. 

Впродовж 2017 р. співробітниками Інституту гідробіології НАН України виявлено 24 

види-вселенці, що відносяться до крупних таксонів: кишковопорожнинні – 2, 

багатощетинкові черви – 2, молюски – 2, мізиди – 4, амфіподи – 8, ізоподи – 1, п’явки – 1, 

кумові ракоподібні – 4. На пригреблевій ділянці Канівського водосховища виявлено 

прісноводну медузу Craspedacusta sowerbi, яка вважається широко розповсюдженим 

тропічним видом і на медузоїдній стадії може розвиватися лише за температури води вище 

25–26°С. 

Мікобіота. Виявлені нові в Україні види інвазійних борошнисторосяних грибів 

Erysiphe salmonii та Erysiphe symphoricarpi, які є небезпечними паразитами і збудниками 

борошнистої роси, відповідно, важливої лісотвірної та декоративної породи ясена і 

декоративної культури – сніжноягідника (Гелюта, 2017). 
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5.3.5. Заходи щодо збереження тваринного світу  

Головною запорукою збереження тваринного світу в Україні є чітке дотримання 

законів, що стосуються питань охорони, експлуатації та відтворення тваринного світу. 

Необхідно сувора відповідальність перед законом усіх громадян і установ без виключення. 

Причому мова йде не тільки про боротьбу з браконьєрами, а, перш за все, з тими діячами, які 

в обхід законів руйнують природні екосистеми, що формувалися протягом століть. Адже 

саме такі стації слугують ключовими місцями перебування і розмноження найбільш цінних і 

рідкісних видів тварин. Необхідно розширювати зону ПЗФ, робити роботу його організацій 

більш досконалою та ефективною. Треба активно боротися з браконьєрством і обмежувати 

апетити мисливців та рибалок. Особливим напрямом повинен стати науковий супровід будь 

яких дій по збереженню тваринного світу з обов’язковим залученням установ Національної 

академії наук України. Має вестись кадастр тваринного світу, створюватися атласи тварин, 

постійно проводитися екологічний скринінг та моніторинг. 

 

5.4. Природоохоронні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні  

Науковці ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 

спільно із науковими співробітниками Галицького національного природного парку 

ідентифікували 35 фраґментів лучних степів, які є цінними осередками для збереження 

біологічного різноманіття на території Бурштинського Опілля. Залишки степів, здебільшого, 

зосереджені вздовж крутих лівих берегів річок, зокрема Гнилої Липи (17 ділянок), Нараївки 

(1), Уїздного Потоку (4), Бебелки (7), Ворониці (2), Горожанки (2) та Дністра (2). Причому, у 

південній частині терену, де рельєф є більш розчленованим, збереглися 62,9% від усіх 

відомих лучно-степових ділянок, а у північній – 37,1%. Таке їх розміщення безпосередньо 

зв'язане із малопридатними або й цілковито непридатними для сільськогосподарського 

виробництва формами рельєфу, що включають крутосхили, оголення материнської породи, 

яри, прояви карсту, щебенисті і малопотужні ґрунти, тощо. Сумарна площа усіх виявлених 

лучно-степових ділянок складає 4,635 км2, при цьому середній розмір фраґментів становить 

0,13 км2. Слід зазначити, що розмах значень величини окремих ділянок варіює в межах 

чотирьох порядків. Різноманіття біоти лучних степів Бурштинського Опілля становить 1200 

видів, з яких 418 – це рослини, 31 – гриби і 751 – тварини (безхребетних – 714, хребетних – 

37 видів). З усього їх розмаїття спеціальний природоохоронний статус мають 21,1% або 246 

видів. Під охороною на національному рівні перебувають 59 видів біоти, що внесені до 

Червоної книги України. На міжнародному − перелічені в додатках Конвенцій та Червоних 

списках, законодавчо ратифікованих в Україні або таких, що мають рекомендаційний 

характер, − 110 видів. Визначені до охорони на регіональному рівні − 115 видів. За 

таксономічною приналежністю до раритетних залічено 112 видів рослин, 2 види грибів і 132 

види тварин. Лучні степи Бурштинського Опілля є оселищем для приблизно 32% 

фіторізноманіття регіону, понад 60% зоорізноманіття і приблизно 15% мікорізноманіття. 

Однак ті їх нечисленні залишки перебувають в умовах невпинної деградації, коли зникають 

уже не просто окремі види, а цілі їх комплекси – частини екосистеми (Заморока, Шумська, 

Бучко та ін., 2018). 

Результати досліджень наукових співробітників ДУ "Інститут еволюційної екології 

НАН України" показали, що в умовах антропогенно трансформованих ландшафтів, зокрема, 

селітебних територій, об'єкти ПЗФ як місцевого, так і державного рівня охорони 

залишаються резерватами природного біотичного різноманіття, подекуди – з високим рівнем 

рідкісності (унікальності) та природооїхоронної цінності. Наприклад, у межах м. Києва у 

різнотипних водоймах 21 об'єкту ПЗФ ідентифіковано понад 200 видів біоти (33 види 

динофлагелятів, 41 – війчастих червів, 17 – нижчих ракоподібних, понад 100 видів 

діатомових та 18 видів стрептофітових водоростей, 101 вид хребетних тварин (включно з 6 – 

земноводних, 3 – плазунів, 72– птахів, 18 – ссавців). Відмічено значну частку рідкісних та 

природоохороно цінних видів, найбільшим числом видів характеризуються водойми та 

території в межах об'єктів ПЗФ державного значення. Об'єкти ПЗФ державного рівня завдяки 
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режиму охорони є більш дієвим механізмом щодо збереження ландшафтного та біологічного 

різноманіття (Зуб та ін., 2018). 

 

5.4.1. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду  

Природно-заповідний фонд України (надалі – ПЗФ) станом на 01.01.2018  має в своєму 

складі 8296 територій та об’єктів загальною площею 4317647,29  га в межах території 

України (фактична площа 3985022,42 га) та 402500 га в межах акваторії Чорного моря. 

Відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі держави ("показник 

заповідності") становить 6,6%.  

 
 

Мал. 5.4.1.1. Розподіл (%) природно-заповідних територій у адміністративному розрізі 
Загалом в Україні діє 663 території та об'єкти природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення (57,37%) та 7583 території та об’єкта місцевого значення 

загальною площею (42,63%). 

Серед них:   

19 природних заповідників; 

5 біосферних заповідників; 

49 національних природних парків; 

3167 заказників, в т.ч. 320 загальнодержавного і 2847 місцевого значення; 

3441 пам'ятка природи,  в т.ч. 136 загальнодержавного і 3305 місцевого значення; 

81 регіональний ландшафтний парк; 

812 заповідних урочищ; 

28 ботанічних садів, в т.ч. 18 загальнодержавного і 10 місцевого значення; 

13 зоологічних парків, в т.ч. 7 загальнодержавного і 6 місцевого значення; 

58 дендрологічних парків, в т.ч. 20 загальнодержавного і 38 місцевого значення; 

572 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, в т.ч. 89 загальнодержавного і 483 

місцевого значення. 

Станом на 01.01.2018 на території, яка тимчасово не контролюється органами 

державної влади України, в межах Донецької та Луганської областей розташовані 106 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого 

значення загальною площею 49352,86 га (1,21% від загальної площі природно-заповідного 

фонду України). В межах окупованих АР Крим та міста Севастополь розташовані 209 

територій та об’єктів загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 

246250,38 (6,03% від загальної площі природно-заповідного фонду України). 
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За 2017 рік створено (оголошено) 54 території та об’єкти  природно-заповідного фонду,  

розширено 7, зменшено площу 3, а також скасовано статус  4 об’єктів (Зміни у складі 

природно-заповідного фонду за 2017 рік додаються).  

Протягом звітного періоду площа природно-заповідного фонду найбільше збільшилась 

у Закарпатській області (на 1664,8 га), Київській  області (на 511,14 га), Донецькій (на 407,9 

га) та Луганській (на 308,2 га) областях. 

Підготовлено проекти указів Президента України "Про оголошення прибережної 

акваторії Азовського моря гідрологічним заказником загальнодержавного значення 

"Приморський", "Про зміну меж території національного природного парку "Синевир" та 

"Про зміну меж території національного природного парку "Зачарований край", які 

знаходяться в Адміністрації Президента України. 

Погоджений з ЦОВВ проект Указу Президента України "Про створення національного 

природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України, на засіданні якого знято з розгляду через непогодження Держлісагентства. 

Підготовлено та надано на погодження міністерствам і відомствам проект Указу 

Президента України "Про створення національного природного парку "Нобельський" 

(Рівненська область). 

Проводилася робота із створення таких національних природних парків:  "Бойківщина" 

у Львівській області, "Західне Побужжя" у Волинській області, "Кремінській ліси" в 

Луганській області, "Куяльницький лиман" в Одеській області, "Холодний Яр" в Черкаській 

області, "Приірпіння та Чернечий ліс" в Київській області, "Кам’янська січ" в Херсонській 

області та зоологічного парку загальнодержавного значення "Фельдман-екопарк"; 

розширення національних природних парків: Карпатського, Ужанського, "Черемоський", 

"Верховинський", "Вижницький", "Гуцульщина", "Сколівські Бескиди", "Кременецькі гори", 

"Дністровський каньйон", "Меотида", "Великий луг", "Бузький Гард", "Білобережжя 

Святослава", "Дворічанський", "Слобожанський", "Джарилгацький", "Дерманського-

Острозький", Рівненського і Поліського природних заповідників, Карпатського біосферного  

Погоджені клопотання про створення: клопотання про оголошення у м. Чернігів 

ботанічних пам’яток природи місцевого значення: "Група вікових дерев Чернігівського 

дитинця", "Ясен Святителя Феодосія", "Сосна Василя Ялоцького", "Група вікових дерев на 

території Чернігівського національного технологічного університету" та парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення "Костянтинівський парк"; створення 

ландшафтного заказника  місцевого значення "Радунка" у Дніпровському районі м. Києва; 

створення регіонального ландшафтного парку "Кордівка" на землях запасу Чернігівської 

міської ради; створення пам’ятки природи загальнодержавного значення "Петієва Дубина" в 

околицях с. Луб’янка Бородянського району Київської області; створення ботанічного 

заказника загальнодержавного значення "Урочище Лядо" в околицях с. Здвижів 

Бородянського району Київської області; створення геологічної пам’ятки природи місцевого 

значення "Іллінецький кратер" за межами с. Лугова Іллінецького району Вінницької області; 

створення ботанічного заказника місцевого значення "Урочище Липів яр" на території 

Кухарської сільської ради Чернігівської області; створення ландшафтного заказника 

загальнодержавного значення "Базавлуцький прибережно-річковий комплекс" на території 

Нікопольського району Дніпропетровської області; створення ландшафтних заказників  

місцевого значення "Розкошівський скарб", "Зелена" і "Волошкове поле", ботанічної 

пам’ятки природи місцевого значення "Бабійове"  у Вінницькій області; створення 

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення з запропонованою назвою "Дуб Яковенка" 

на вул. Патріарха Мстислава Скрипника 40 у м. Києві, створення ландшафтних заказників 

місцевого значення "Зміївські кручі", "Гомільшансько-Таранівський лісовий", "Долина річки 

"Вільшанка", "Лиманські озера", "Полігон", "Борисоглібська заплава та Братські озера", 

"Геніївські луки", "Можський", "Котлярівська балка" і "Синиченський", регіонального 

ландшафтного парку "Петрівські балки" у Харківській області. 
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Погоджена зміна та розширення меж: ландшафтного заказника місцевого значення 

"Гамарня" у Житомирській області; скасування статусу парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення "Острозький парк" на території м. Острог Острозького району 

Рівненської області (відновлення єврейського цвинтаря); скасування статусу ландшафтного 

заказника місцевого значення "Галущинецький" та ботанічного заказника місцевого 

значення "Жеребківський" Підволочиського району Тернопільської області через їх 

входження до складу заказника загальнодержавного значення "Товтровий степ" тощо. 

Впродовж 2017 року затверджено Проекти організації територій ПЗ "Древлянський", 

Рівненського та НПП "Кармелюкове Поділля", внесено зміни до Проектів організації 

територій Дунайського БЗ, Приазовського НПП, НПП "Гуцульщина"; погоджено: Проект 

організації території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, Проект 

утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення "Більче-Золотецький парк", "Онуфріївський парк", зміни до Проекту утримання та 

реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

"Парк ім. Горького". Здійснювався розгляд Проектів організації територій Чорноморського 

біосферного заповідника та Черемського природного заповідника, національних природних 

парків "Білобережжя Святослава", "Слобожанський", Рівненського зоологічного парку.  

Опрацьовано 20 положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення, із них 14 затверджено: про Чорнобильський радіаційно-

екологічний біосферний заповідник, Дунайський біосферний заповідник, національні 

природні парки Карпатський, "Олешківські піски", "Голосіївський", "Гуцульщина", 

"Джарилгацький", Гетьманський, ландшафтний заказник "Чорноліський", геологічна 

пам'ятку природи "Печера "Атлантида", комплексну пам’ятку природи "Балка Скотовата", 

ботанічну пам'ятку природи "Урочище "Пристени", дендропарк "Веселі Боковеньки", парк-

пам'ятка садово-паркового мистецтва "Сатанівська перлина". 

Розглянуто 255 лімітів на використання природних ресурсів в межах природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення, із них – 167 затверджено. 

Розроблені та погоджуються з центральними органами виконавчої влади три проекти 

розпоряджень Кабінету Міністрів України про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок національним природним паркам 

"Дністровський каньйон" (4427,8 га), "Північне Поділля" (4078,65 га), та природному 

заповіднику "Древлянський" (16850,0 га). 

Кабінетом Міністрів України схвалено три розпорядження про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок національним 

природним паркам "Дермансько-Острозький" (розпорядження від 14.06.2017 № 402-р на 

491,7547 га), "Кременецькі гори" (розпорядження від 06.12.2017 № 885-р на 2796,5 га та 

розпорядження від 06.12.2017 № 884-р на 1000,0 га). 

Кабінетом Міністрів України схвалено розпорядження про вилучення та надання 

земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення на площу 

12022,9 га для національного природного пару "Верховинський" (розпорядження від 

25.10.2017 № 766-р). 

Розглянуто сім проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій 

об’єктів природно-заповідного фонду, з яких чотири повернуто на доопрацювання: 

загальногеологічного заказника загальнодержавного значення Дніпровські пороги (лист від 

21.02.2017 № 5/26-9/1283-17), геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення 

"Смотрицький каньйон" (лист від 21.02.2017 № 5/26-9/1282-17), іхтіологічно-ботанічного 

заказника місцевого значення "Озеро Вербне" (лист від 30.08.2017 № 5/4.1-8/7501-17), острів 

Долобецький регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови" (лист від 30.08.2017 

№ 5/4.1-8/7502-17), а три погоджено, а саме – заповідної зони акваторії Чорного моря та 

Тендрівської затоки Чорноморського біосферного заповідника (лист від 27.09.2017 № 5/4.1 

8/8387-17), Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка м. Дніпро (лист 
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від 13.11.2017 № 5/4.1 8/10074-17), національного природного парку "Джарилгацький (лист 

від 21.11.2017 № 5/4.1 8/10420-17). 

Здійснювались організаційні заходи щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 

територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення. Станом на 01.10.2017, 

згідно з даними Держгеокадастру із загальної площі територій та об’єктів ПЗФ 3,4 млн. га 

межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлені в натурі (на місцевості) 

на площі 848,0 тис. га (25%), з них: 

    - загальнодержавного значення – 609,2 тис. га (18 %); 

    - місцевого значення                   – 238,8 тис. га (7%). 

Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень обґрунтовано 

економічні засади доцільності запровадження в Україні законопроекту "Про власність на 

природні ресурси України" для врегулювання нормативно-правових відносин власності 

щодо їх використання, охорони та відтворення з метою попередження знищення природних 

екологічних систем. обґрунтовано доцільність розвитку економічного механізму 

природоохоронної діяльності, що, на відміну від існуючого, який базується на платності 

природокористування, включатиме економічні відносини власності на природні ресурси, 

розвиток їх інституціонального базису з метою інтеграції господарських та 

природоохоронних інтересів на рівні держави та суб'єктів господарювання. Визначено 

економічні, екологічні та соціальні ефекти реалізації відносин власності в 

природокористуванні на прикладі природного рекреаційно-туристичного об'єкту – 

Куяльницький лиман. 

ДУ "Інститутом еволюційної екології НАН України" зведені відомості про 

неаборигенну фракцію флори 30-ти територій природно-заповідного фонду, трьох вищих 

категорій: два біосферних, дев’ять природних заповідників і 19 національних природних 

парків, які репрезентують усі чотири природні зони на рівнинній Україні. Інформація про 

таксономічне та типологічне різноманіття чужорідних видів судинних рослин 

природоохоронних об’єктів відображена за міжнародними номенклатурними базами даних в 

послідовності сучасної філогенетичної системи на трьох рівнях: 66 родин, 262 роди, 431 вид, 

11 підвидів та 7 гібридів судинних рослин. Про кожен з виявлених видів, підвидів та гібридів 

за сьома властивостями: клімаморфотип за 5 категоріями, час занесення за 3 категоріями, 

спосіб занесення за 3 категоріями, ступінь натуралізації за 4 категоріями, розповсюдження в 

шести категоріях оселищ (біотопів) та дві ступеневі оцінки класу загроз – за подоланням 

природних міграційних бар’єрів та за впливами на довкілля, зокрема, на місцеве 

біорізноманіття оцінені за загальноєвропейськими класифікаціями та викладені вперше 

(Бурда та ін.., 2015; Burda et al., 2015). 

 

5.4.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення 

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином 

як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою "Рамсарська конвенція" за 

назвою міста заснування – м. Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. 

Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн-

Договірних Сторін Конвенції.  

На цей час зазначений Перелік водно-болотних угідь міжнародного значення включає 

2252 водно-болотні угіддя загальною площею близько 215,051 млн. га. Серед них і наші 39 

водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею більше 717 тис. га. З них 22 

водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 1995 році, 11 – у 2004 році. У 2016 

році Секретаріатом Рамсарської конвенції прийняв рішення про надання міжнародного 

статусу 4 водно-болотним угіддям України, ще 2 угіддя отримали статус у 2017 році.  

У 2017 році за пропозицією Секретаріату Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-

болотних угідь відзначається під лозунгом "Водно-болотні угіддя для зменшення впливу 

стихійних лих".  
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Доведено, що водно-болотні угіддя відіграють значну роль у зменшенні впливу таких 

екстремальних погодних явищ як повені та посухи. Водно-болотні угіддя діють як природі 

водосховища, акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води вони запобігають повеням. 

Протягом посушливих періодів водно-болотні угіддя "віддають воду" і затримують початок 

посухи.  

Спостереження останніх десятиліть вказують на зростання кількості стихійних лих, 

більшість з яких пов’язані зі змінами клімату та погодними явищами. Відповідно до даних 

ООН, приблизно 90% всіх стихійних лих пов’язані з водою.  

Проте переважна більшість людей не знають про корисні властивості водно-болотних 

угідь. Зазвичай люди бачать лише заболочену місцевість, яку бажано трасформувати у щось 

"корисне", осушити, засадити лісом, добувати торф чи перетворити болота на поля. Вчені 

підрахували, що з 1900 року 64% водно-болотних угідь зникли через діяльність людини.   

У 2017 році Рамсарський секретаріат закликає пам’ятати про те, що: водно-болотні 

угіддя є природним засобом безпеки для допомоги нам у протидії екстремальним погодним 

явищам; відповідне управління водно-болотними угіддями надає місцевим громадам 

можливості протидії стихійним лихам та швидкого відновлення. Тому необхідно вживати 

заходів для охорони та пропаганди сталого використання водно-болотних угідь. 

Науковцями ДУ "Інститут еволюційної екології НАН України" розроблена Концепція 

щодо раціонального природокористування з метою збереження біорізноманіття водно-

болотних екосистем в умовах урболандшафту, головними постулатами якої є: 

Заходи щодо збереження біотичного різноманіття: 

1. Забезпечення надходження необхідної наукової інформації щодо інвентаризації 

біотичного різноманіття водних екосистем. 

2. Збереження природної структури оселищ рідкісних та цінних видів. 

3. Контроль за інвазійними видами. 

4. Моніторинг якості вод у водних об'єктах. 

5. Моніторинг стану популяцій видів-індикаторів якості середовища. 

6. Паспортизація водних об'єктів для створення законодавчої основи збереження 

водних ресурсів. 

7. Розширення мережі ПЗФ різного рівня, збереження найбільш цінних ділянок 

природних ландшафтів, природної флори та фауни. 

Комплекс заходів із зменшення антропогенного тиску на водні та коловодні 

екосистеми: 

1. Контроль додержання режиму водоохоронних територій відповідно до положень 

Водного кодексу України. 

2. Раціональне планування використання рекреаційних об’єктів у заплаві. 

3. Усунення неконтрольованих викидів у водойми, що призводить забруднення водойм 

(виявлення джерел надходження господарсько-побутових, технічних та зливових вод). 

4. Дотримання режиму екологічних попусків на водосховищах з метою імітації 

природного гідрологічного режиму заплавних комплексів. 

5. Запровадження раціонального режиму експлуатації ставків, направленого на 

збереження і відновлення різноманітних біотопів, а також забезпечення проточності у 

руслових ставках. 

Еколого-просвітницькі заходи: 

1. забезпечення надходження наукової інформації про екологічний стан водних об'єктів 

та їх водозбірних басейнів; 

2. обґрунтування, організація та обладнання екологічних стежок та просвітницьких 

центрів; 

3. розробка та встановлення відповідних демонстраційних та інформаційних матеріалів 

(щитів, табличок, банерів тощо). 

Оптимізаційні технічні заходи: 
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1. комплексна ландшафтна реконструкція і впорядкування паркових територій водно-

болотних угідь в межах урболандшафтів; 

2. відведення на місцевості прибережних захисних смуг водойм та жорстке дотримання 

водоохоронного режиму; 

3. озеленення берегів зі створенням зелених клинів від акваторії вглиб міської 

забудови; 

4. винесення промислових підприємств із заплавних територій, аби не допустити 

розриву суцільної смуги екокоридорів, що прокладені вздовж водотоків; 

5. недопущення подальшого освоєння і вилучення окремих ділянок земельного фонду 

під забудову, жорсткий контроль над процесами самовільного будівництва. 

Перспективні наукові дослідження, які необхідно провести з метою забезпечення 

збереження біорізноманіття екосистем: 

1. Подальша інвентаризація видового складу гідробіонтів та видів перезволожених та 

прибережних біотопів. 

2. Створення бази даних біотичного різноманіття водних та коловодних 

екосистем/об’єктів, яка буде основою подальшого вивчення, збереження та використання у 

біоіндикації. 

3. Визначення модельних та важливих водних та коловодних комплексів/об’єктів для 

впровадження системи заходів екологічного моніторингу та розрахунків потенціалу 

екосистемних послуг. 

4. Розробка рекомендацій щодо підтримання успішного існування та відновлення 

созологічно цінних видів рослин та тварин. 

5. Спостереження за станом популяцій адвентивних видів та контроль за виконанням 

заходів зі знищення осередків карантинних та інвазійних чужорідних видів гідробіонтів 

згідно розроблених рекомендацій. Виявлення та доповнення переліку інвазійних видів 

гідробіонтів, що потребують контролю та активних заходів щодо стримання їх 

розповсюдження. 

 

5.4.3 Біосферні резервати та Всесвітня природна спадщина  

Біосферні резервати. Україна бере участь у транскордонному природоохоронному 

співробітництві в рамках виконання заходів Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера" і 

Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини шляхом створення 

транскордонних біосферних резерватів та об'єктів всесвітньої природної спадщини 

відповідно. 

Головною метою створення транскордонних біосферних резерватів є розвиток 

міждержавного співробітництва з вирішенням питань спільного інтересу щодо забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку територій та збереження природних комплексів і 

об'єктів. 

До Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні входять такі 

заповідники та резервати: Карпатський, Чорноморський, "Асканія-Нова", "Східні Карпати", 

"Дельта Дунаю", "Деснянський", "Розточчя", "Західне Полісся".  

З вищезазначених біосферних резерватів три є транскордонними, а саме: україно-

румунський біосферний резерват "Дельта Дунаю" з Дунайським біосферним заповідником 

(Одеська область) у складі; україно-польсько-словацький біосферний резерват "Східні 

Карпати" з Ужанським національним природним парком (Закарпатська область) та 

Надсянським регіональним ландшафтним парком (Львівська область) у складі; україно-

польсько-білоруський біосферний резерват "Західне Полісся" з Шацьким національним 

природним парком і прилеглими територіями (Волинська область) у складі.  
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Мал. 5.4.3.1. Розташування біосферних резерватів ЮНЕСКО на території 

України: 1. Чорноморський; 2. Асканія Нова; 3. Карпатський; 4. Дунайський; 5. Шацький;  

6. Деснянський; 7. Розточчя; 8. Східні Карпати; 9. Дельта Дунаю; 10. Західне Полісся. 

 

Координація діяльності усіх восьми українських біосферних резерватів здійснюється 

Національним комітетом України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" і Мінприроди, 

які з питань біосферних резерватів і об’єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО є 

підзвітними Національній комісії України у справах ЮНЕСКО при МЗС, в рамках якої в 

Мінприроди діє також дорадчий орган – Сектор природної спадщини.  

У 2017 році Мінприроди та Національний комітет України з програми ЮНЕСКО 

"Людина і біосфера" передано до Постійного представництва України при ЮНЕСКО 

номінацію з організації транскордонного українсько-польського біосферного резервату 

"Розточчя" програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", але Польська сторона ще не завершила 

її погодження зі своїми національними органами.  

Природна спадщина.  
Букові праліси Карпат у складі найбільш цінних українських та словацьких природних 

ділянок було визнано ЮНЕСКО у 2007 році та розширено за рахунок німецьких бучин у 

2011 році. До української частини транскордонного українсько-словацько-німецького 

об’єкта Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові 

ліси Німеччини» увійшли ділянки букових пралісів із території  Карпатського біосферного 

заповідника загальною площею 20980,5 га (Чорногора – 2476,8 га, Кузій-Трибушани -  1369,6 

га, Мараморош – 2243,6 га, Свидовець – 3030,5 га, Уголька-Широкий Луг – 11860 га, ) та 

Ужанського національного природного парку площею 2532 га (Стужиця-Ужок), що 

знаходяться в Закарпатські області.  

7 липня 2017 року на 41-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що 

відбулася у м. Краків (Республіка Польща), прийнято рішення про включення до складу 

об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 

Німеччини» 63 ділянки давніх букових лісів з 10-ти європейських країн, формуючи таким 

чином серійний транснаціональний об’єкт «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 

регіонів Європи» (Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions in 

Europe) як свідчення виняткової еволюції та впливу букових екосистем в Європі після 
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останнього Льодовикового періоду. Цього разу об’єкт світового надбання доповнено 

буковими осередками з Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Італії, Румунії, Словенії, 

Іспанії, а також українськими ділянками в національних природних парках «Синевир» 

(Дарвайка – 1588,46 га, Квасовець – 561,62 га, Стримба – 260,65 га, Вільшани – 454,31 га) і 

«Зачарований край» (Іршавка – 93,97 га, Великий Діл – 1164,16 га), що в Закарпатті, і 

«Подільські Товтри» (Сатанівська дача – 212,01 га, Хмельницька область), природних 

заповідниках «Горгани» (753,48 га, Івано-Франківська область) і «Розточчя» (384,82 га, 

Львівська область). 

У 2017 році робота щодо збереження в Україні цього об’єкта всесвітньої спадщини 

здійснювалася в рамках виконання Плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і 

благоустрою гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-

німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та 

давні букові ліси Німеччини", затвердженого розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2014 № 819-р, але в умовах обмеженого фінансування. 

 

5.4.4 Формування української частини Смарагдової мережі Європи  

Смарагдова мережа Європи створюється на виконання Конвенції про охорону флори і 

фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) на території країн, 

які не є членами Європейського Союзу, тоді як країни ЄС формують екомережу за назвою 

"Натура 2000". 

На сьогодні в межах України до складу Смарагдової мережі входить 271 територія  

(Перелік територій Смарагдової мережі Європи в Україні додається). 

З метою продовження формування Смарагдової мережі в Україні здійснювалося 

опрацювання та заповнення бази даних на основі пропозицій, отриманих від громадської 

ініціативи "Emerald-Natura 2000 in Ukraine" щодо формування додаткового списку 

потенційних територій Смарагдової мережі на основі нових польових досліджень (95 нових 

територій загальною площею понад 2 млн. га). 

 

 
Мал. 5.4.4.1. Схема формування Смарагдової Мережі України 
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Для забезпечення ефективного управління територіями Смарагдової мережі розроблено 

проект Закону України "Про території Смарагдової мережі", який вивішено на сайті 

Мінприроди: https://menr.gov.ua/news/32142.html. 

 

5.5. Рекреаційна діяльність на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду 

Установами ПЗФ проводиться робота з організації рекреаційної діяльності відповідно 

до чинного законодавства. Зокрема, протягом 2017 року укладено 166 угод про співпрацю, 

залучено 67 фізичних осіб та 88 юридичних осіб до організації рекреаційної діяльності в 38 

установах ПЗФ. Забезпечено  функціонування: 21 музею, 20 музейних кімнат, 31 екоосвітніх 

центрів та візит-центрів, 34 екоосвітніх зелених" класи, 1 туристично-мистецького 

комплексу "Маєток Святого Миколая" в національному природному парку "Гуцульщина". 

Облаштовано: 318 рекреаційних ділянок, 136 еколого-освітніх стежок, 234 туристичних 

маршрути. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в 2017 

році в Інституті виконувались наукові дослідні роботи за бюджетною програмою НАН 

України та на замовлення органів виконавчої влади, зокрема за темою "Розвиток відносин 

власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України" 

отримано наукові результати: 

1. на основі інклюзивного підходу розвинуто інституційні, економічні та 

адміністративні інструменти в напрямі забезпечення вільного доступу кожного члену 

суспільства до ефективного виробничого та невиробничого (рекреаційного, оздоровчого, 

лікувального, естетичного) використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів 

(ПРТР); обґрунтовано доцільність встановлення економіко-екологічних обмежень у формах 

привласнення ПРТР в системі економічних відносин рекреаційно-туристичного 

природокористування, визначено їх сутність, принципи, функції та специфічні особливості; 

2. запропоновано застосування інструментів функціонального зонування рекреаційних 

територій та їх паспортизація на локальному рівні (методичні підходи). 
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6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ  

 

6.1 Структура та стан земель 

6.1.1 Структура та динаміка основних видів земельних угідь 

Україна володіє значним земельно-ресурсним потенціалом. Станом на 1 січня 2018 р., 

земельний фонд України становить 60,3 млн га, що складає близько 6% території Європи. 

Для аналізу земельного фонду України використано статистичні форми звітності 6-

зем та 2-зем, сформовані станом на 1 січня 2016 року. Наразі більш оновлена інформація 

відсутня, оскільки форми 2-зем та 6-зем після 2016 року не адмініструються. За відсутності 

інформації або за аномальних значень показників використовувалися дані за 2014 або 2015 

роки.  

Загалом площа сільськогосподарських земель становить 42079,3 тис. га (69,7%) площі 

усієї території країни (рис. 6.1). Ще 10084,9 тис. га (16,7%) займають ліси та інші лісовкриті 

площі, які слугують стабільним екологічним компонентом природних ландшафтів. При 

цьому, в Україні спостерігається наступна тенденція – лісові площі збереглися переважно  в 

сільській місцевості, а забудовані землі переважають у містах. Під забудованими  об’єктами 

перебувають 3597,8 тис. га (6%) землі, дещо менше займають землі, вкриті поверхневими 

водами – 2425 тис. га або 4%. Найменші площі займають відкриті заболочені землі – 1089,4 

тис. га (1,8%), що в результаті численних меліораційних заходів були повністю осушені, 

тому до сьогоднішніх днів їх майже не збереглося. Приблизно стільки ж припадає на інші 

землі – це відкриті заболочені землі та болота, сухі відкриті землі з особливим рослинним 

покривом, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 

1078,5 тис. га або 1,8%. Впродовж двадцяти семи років незалежності, структура земельного 

фонду України зазнала певних змін, більшість з яких є негативними: обсяг 

сільськогосподарських угідь зменшився на 522,5 тис. га, розораність земель зменшилася на 

1%, що в умовах динамічного розвитку технологій та наукових розробок є надто низьким 

показником. Адже враховуючи, розораність території України, рівень якої фактично не 

змінювався з 1940 років, виснаженість ґрунтів зростає з кожним роком. 

Як видно з рис. 6.1, найбільш цінними в Україні є сільськогосподарські землі, які 

займають досить велику частку від загальної площі країни. Їх площа на 99% формується за 

рахунок площ, зайнятими сільськогосподарськими угіддями – ріллею, перелогами, 

багаторічними насадженнями, сіножаттями,  пасовищами, які  відповідно до природних 

властивостей, розташування і господарських потреб використовуються для посівів 

сільськогосподарських культур і є засобом виробництва у рослинництві та ведення 

тваринництва. Мізерні площі зайняті під іншими сільськогосподарськими угіддями, які є 

своєрідним територіальним базисом і необхідні для організації сільськогосподарського 

виробництва та пов’язаних із ним видів діяльності. 

 



165 
 

 

 
Рис. 6.1. Структура земельного фонду України, % 

Примітка: за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, станом на 01.01.2018 року 

 

Україна має один з найвищих у світі показників забезпеченості 

сільськогосподарськими угіддями і ріллею на душу населення. Остання виступає однією з 

найважливіших екологічно загострених проблем держави. Так, найбільшу питому вагу 

займають орні землі – 78,4%, пасовища – 13,1%, сіножаті – 5,8% та багаторічні насадження – 

2,2%. Переважна більшість наявних садових ландшафтів функціонує як власне антропогенні 

садові ландшафти, які являють собою плодові багаторічні насадження, що були створені 

людиною з урахуванням усіх факторів навколишнього середовища для довготривалого їх 

функціонування. Однак, за певних умов господарювання були закинуті, а тому почали 

розвиватись самостійно без людського втручання. Перелоги  займають лише  0,5% (рис. 6.2). 

На нашу думку, їх реальна площа є значно більшою, оскільки значні площі орних земель 

перебувають у закинутому стані, а це близько 20-30%, а подекуди і до 50% раніше 

продуктивних, оброблювальних земель.  У зв’язку з розпаюванням земель та подрібненням її 

між землевласниками та землекористувачами, контроль за використанням і веденням 

земельних ділянок, в останні десятиріччя, фактично не проводиться. Наведений розподіл 

земельних угідь характеризує високу розораність і сільськогосподарську освоєність території 

України.  
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Рис. 6.2. Структура сільськогосподарських угідь України, % 

Примітка: за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, станом на 01.01.2018 року  

 

Як показує динаміка розподілу сільськогосподарських угідь в Україні (рис. 6.3), за 

2000-2017 роки відбулися незначні зміни. А саме, площа ріллі скоротилася на 19,3 тис. га, 

сіножаті та пасовища з роками дещо змінювали свої площі, проте на цей час істотних змін не 

відбулося. А також з кожним роком скорочується площа багаторічних насаджень (рис. 6.3),  

особливо це стосується садів та виноградників,  відкритих земель з особливим рослинним 

покривом, водночас суттєво зросли забудовані землі, що свідчить про зміну цільового 

призначення земель.   

 
Рис. 6.3. Динаміка структури сільськогосподарських угідь України за 2010-2017 рр. 
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Примітка: за даними Державної служби України  з питань геодезії, картографії та 

кадастру, станом на 01.01.2018 року  

 

Детальну кількісну характеристику щодо розподілу сільськогосподарських угідь 

протягом 1990-2017 рр. відображено в табл. 6.1. Так, щорічно площа сільськогосподарських 

земель скорочувалася приблизно на 57,6 тис. га, сільськогосподарських угідь – на 20 тис. га 

та ріллі – на 38 тис. га. Це пояснюється переведенням значних площ орних земель під 

пасовища та перелоги. Стрімко зросла площа забудованих земель, зокрема за останні 27 

років – у 6 разів. 

 

Таблиця 6.1. Динаміка площ сільськогосподарських угідь України впродовж 1990-2017 

рр.   

№ 

п/п 

Категорія земель 1990 рік 2017 рік Динаміка, 

тис.га тис.га % тис.га % 

1. Сільськогосподарські 

землі 

у тому числі: 

43634,5 72,41 42079,3  69,7 -1555,2 

1.1 сільськогосподарські 

угіддя 

з них: 

42030,3 69,71 41489,3 68,7 -541,0 

рілля 33570,8 55,6 32544,3 78,4 -1026,5 

перелоги 5,0 0,01 229,3 0,5 +224,3 

багаторічні насадження 1058,0 1,8 894,8 2,2 -163,2 

сіножаті 2408,9 4,0 2399,4 5,8 -9,5 

пасовища 4987,6 8,3 5421,5 13,1 +433,9 

1.2. інші 

сільськогосподарські 

землі 

1604,2 2,7 590,0 1,0 -1603,2 

2. Ліси та інші 

лісовкриті площі 

10221,5 16,8 10084,9 16,7 -136,6 

3. Забудовані землі 566,6 0,79 3597,8 6 +3031,2 

4. Відкриті заболочені 

землі 

916,1 1,5 1089,4 1,8 +173,3 

5. Землі під водами 2435,1 4,0 2425,0 4 -10,1 

6. Інші землі 1524,8 2,6 1078,5 1,8 -446,3 

Всього земель 60355,0 100,0 60354,9 100,0 -0,1 

 

Не зважаючи на скорочення площ сільськогосподарських земель та угідь, Україна має 

один із найвищих у світі показників забезпеченості сільськогосподарськими угіддями і 

ріллею на душу населення. Зокрема, показник площі сільськогосподарських угідь у 

розрахунку на одну особу є найвищим серед європейських країн і становить 1,0 га, у тому 

числі 0,8 га ріллі (середній показник європейських країн – 0,45 і 0,28 га відповідно) (рис. 6.4). 

Це свідчить про велику навантаженість на ґрунти та про необхідність розробки і реалізації 

державних програм з охорони ґрунтів. 
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Рис. 6.4. Забезпеченість сільськогосподарськими угіддями та ріллею одного жителя у 

країнах світу, га 

Примітка: за даними Державної служби України  з питань геодезії, картографії та 

кадастру, станом на 01.01.2018 року та інтернет-ресурсами іноземних держав 

 

З переходом до ринкової економіки,  великі обсяги земельних ресурсів України 

постали об’єктом гострих політичних дискусій щодо їх перерозподілу між різними 

категоріями власності та між громадянами країни. В результаті проведення земельної 

реформи в Україні було сформовано основи нових земельних відносин та нового земельного 

устрою, який передбачав поступову передачу державної та колективної власності на землю в 

приватну власність, що впродовж кількох наступних років призвело до суттєвих змін у 

структурі власності земельного фонду. На сьогоднішній день, частка приватної власності на 

сільськогосподарські угіддя досягла 74,8%, а на ріллю – 84,3% (рис. 6.5).  

Земельна реформа є одним із пріоритетних напрямів “Єдиної комплексної стратегії 

розвитку сільського господарства й сільських територій в Україні на 2015-2020 роки”, 

“Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року” та “Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2017 рік”, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 

квітня 2017 р. № 275-р. Головною метою земельної реформи є створення повноцінного ринку 

земель сільськогосподарського призначення, удосконалення ринку оренди землі, 

забезпечення відкритої і прозорої оренди державних і комунальних земель, вдосконалення 

кадастрово-реєстраційної системи. Формування системи Моніторингу земельних відносин є 

одним із елементів такої системи, яка запроваджується відповідно до Постанови КМУ № 639 

від 23 серпня 2017 р. “Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу 

земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. 
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Рис. 6.5. Розподіл сільськогосподарських угідь України за формою власності 

Примітка: за даними Державної служби України  з питань геодезії, картографії та 

кадастру, станом на 01.01.2018 року  

 

6.1.2 Стан ґрунтів 

Україна завдяки високому продуктивному потенціалу ґрунтів набуває статусу 

постійно зростаючого експортно-орієнтованого виробництва сільськогосподарської 

продукції. Ефективність такого спрямування значною мірою залежить від агрохімічно- і 

агроекологічно-обґрунтованих заходів відтворення родючості ґрунту. Потрібно зазначити, 

що продуктивність агроландшафту визначають три головні чинники:  

- родючість ґрунту; 

- тип біоценозу; 

- погодні умови.  

Тобто, забезпечуючи спрямовану дію на два перші фактори, людина регулює рівень 

продуктивності агроландшафтів. За своєю суттю родючість ґрунту виступає сукупним 

ефектом ґрунтових умов, які забезпечують певний рівень урожайності 

сільськогосподарських рослин, якісні показники продукції тощо. 

Вміст гумусу в ґрунтах України за останні 22 роки дещо стабілізувався і складає 

3,16% за результатами Х туру агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського 

призначення Інститутом охорони ґрунтів України. Близько 61,9% обстежених ґрунтів 

характеризуються середнім та підвищеним вмістом гумусу. Найменший вміст гумусу у зоні 

Полісся (2,33%) найвищий – у степовій зоні 3,45%. Тенденція до зменшення вмісту гумусу в 

ґрунтах спостерігалася у 13 областях. Насищення сівозмін культурами інтенсивного 

мінерального живлення, значне зменшення внесення органічних добрив, поширення 

процесів ерозії призвело до від’ємного балансу гумусу протягом 2011-2015 років. 

В Україні спостерігається скорочення обсягів внесення органічних добрив під урожай 

сільськогосподарських культур. Що стосується внесення мінеральних добрив, то їх обсяги 

щорічно зростають, про що свідчить рис. 6.6, однак, таке зростання не завжди має  

позитивний вплив, оскільки може призвести до забруднення ґрунтів та навколишнього 

середовища, підземних вод хімічними речовинами тощо. Динаміку внесення мінеральних та 

органічних добрив на 1 га посівної площі сільськогосподарських культур за регіонами 

України наведено в табл. 6.2, яку сформовано за матеріалами Державної служби статистики 

України. 
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Рис. 6.6. Динаміка внесення добрив під урожай сільськогосподарських культур, тис. т 

Таблиця 6.2. Динаміка внесення мінеральних та органічних добрив на 1 га посівної 

площі сільськогосподарських культур у розрізі адміністративних областей України 

№ 

п/п 

Адміністративна  

область 

Внесення мінеральних 

добрив на 1 га/кг 

Внесення органічних 

добрив на 1 га/кг 

2010 2017 2010 2017 

1.  Автономна Республіка Крим 44 - 0,8 - 

2.  Вінницька 80 139 0,5 0,4 

3.  Волинська 79 176 2,8 1,3 

4.  Дніпропетровська 49 84 0,2 0,3 

5.  Донецька 40 73 0,5 0,4 

6.  Житомирська 53 104 0,9 0,5 

7.  Закарпатська 75 125 0,4 0,1 

8.  Запорізька 38 82 0,1 0,1 

9.  Івано-Франківська 78 133 1,1 2,6 

10.  Київська 71 128 1,2 1,3 

11.  Кіровоградська 43 93 0,1 0,1 

12.  Луганська 41 67 0,1 0,1 

13.  Львівська 121 154 0,8 0,5 

14.  Миколаївська 41 89 0,2 0,1 

15.  Одеська 43 116 0,1 0,1 

16.  Полтавська 68 102 1,3 1,0 

17.  Рівненська 89 136 0,9 1,3 

18.  Сумська 63 127 0,5 0,5 

19.  Тернопільська 101 170 0,4 0,6 
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20.  Харківська 54 107 0,4 0,4 

21.  Херсонська 39 66 0,1 0,1 

22.  Хмельницька 84 133 0,7 0,6 

23.  Черкаська 83 117 1,2 1,2 

24.  Чернівецька 79 90 0,7 0,3 

25.  Чернігівська 71 139 0,9 0,6 

Середнє значення для території 

України 

58 110 0,5 0,5 

Примітка: сформовано за матеріалами Державної служби статистики України, 

станом на 01.01.2018 р.; дані про АР Крим відсутні за 2017 р. 

У ґрунтах України переважає дуже низький та низький вміст азоту (на 93,1% площ), 

зокрема на Поліссі – 90,5 %, Лісостепу – 94,3% та Степу – 93,3 %. Середньозважений вміст 

рухомих сполук фосфору у ґрунтах України складає 110,3 мг/кг, що відповідає підвищеному 

ступеню забезпеченості. При цьому майже 90% обстежених площ характеризуються дуже 

високим, підвищеним та середнім його вмістом і лише 10,4% низьким та дуже низьким 

вмістом.  

Понад 90% обстежених ґрунтів України характеризуються дуже високим, підвищеним 

та середнім вмістом обмінного калію у ґрунтах і лише 8,4% – низьким і дуже низьким. 

Середньозважений показник на обстежених площах складає 120,5 мг/кг ґрунту. Втрати у 

ґрунтах обмінного калію протягом останніх п’яти років відбувалися у Вінницькій, 

Полтавській, Харківській, Чернівецькій та Луганській областях. 

Незначне збільшення вмісту в ґрунтах рухомих форм фосфору (6,3%) і калію (7,6 %) 

можливе за рахунок збільшення їх внесення у ґрунт з мінеральними добривами, збільшення 

обсягів біологізації землеробства та змін кліматичних умов (потепління), що вплинуло на 

обмін поживних речовин у ґрунті та значне зменшення обстеження низькопродуктивних 

угідь. 

Обсяги внесення в ґрунт  мінеральних добрив під урожай показує тенденцію до 

зростання з кожним роком, як це наведено на рис. 6.7. 

Ґрунтовий покрив України у переважній більшості достатньо забезпечений майже 

всіма рухомими формами мікроелементів. Підвищений, високий та дуже високий вміст бору 

спостерігається майже у 90% площ, відповідно: кобальту – у 78%, марганцю – майже у 70%, 

міді – у 54%. Натомість понад 90% від обстежених площ характеризується низьким та дуже 

низьким вмістом рухомих форм цинку. 

Більше 90% обстежених угідь за щільністю забруднення радіонуклідами придатні для 

здійснення господарської діяльності без обмежень. Проте, слід відзначити, що 

найшкідливішим для землекористування і довкілля є забруднення ґрунтів хімічними та 

біологічними компонентами, зокрема, радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, 

збудниками інфекційних хвороб тощо. Через ґрунти ці забруднювачі мігрують у суміжні 

географічні середовища (воду, повітря) та забруднюють продукти харчування. Надзвичайно 

небезпечним є сукупне забруднення ґрунтів важкими металами, пестицидами та 

радіонуклідами. 
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Рис. 6.7. Внесення мінеральних добрив під урожай в 2010-2017 рр., тис.т 

Примітка: сформовано за матеріалами Державної служби статистики України, 

станом на 01.01.2018 р. 

Хоч забруднення ґрунтів лише опосередковано пов’язане з родючістю, проте воно є 

важливим показником якості продовольчої сировини і навіть безпечного проживання 

населення на забрудненій території. Головною проблемою тут є забруднення ґрунтів 

радіонуклідами. 

Впровадження овоче-кормових сівозмін з посівами багаторічних трав та зернових 

культур (було проведено в 1984 р.) забезпечує певне призупинення процесів дегуміфікації. За 

першу ротацію овоче-кормової сівозміни відмічається стабілізація вмісту гумусу в орному 

шарі ґрунту, а за внесення органо-мінеральної системи удобрення відмічається і певне 

збільшення вмісту гумусу (4,03 %). За проходженням трьох ротацій 9-пільної овоче-кормової 

сівозміни за використання органічної та органо-мінеральної системи удобрення вміст гумусу 

в орному шарі ґрунту наближається до початкового значення і становить 4,31–4,35 %. 

Використання мінеральних добрив не зумовлює позитивного впливу на вміст гумусу, при 

цьому даний показник становив 4,16 %. 

Систематичне внесення мінеральних та особливо органічних добрив в овоче-

кормовій сівозміні забезпечує позитивну тенденцію до зростання суми поглинених основ, 

зменшенню гідролітичної кислотності ґрунту, збільшенню вмісту рухомих сполук фосфору 

та калію.  

Погіршення мікробіологічної активності ґрунту пов’язане зі зменшенням кількості 

актиноміцетів у ґрунті з 690-920 тис. КУО/г в першій ротації сівозміни до рівня 242–

587 тис. КУО/г в четвертій ротації (табл. 6.3). Актиноміцети мають багатий ферментативний 

апарат, що дозволяє мінералізувати важкорозчинні органічні речовини. Вони приймають 

участь не тільки в розкладанні органічних залишків рослин та тварин, але і у процесах 

формування гумусу. Крім того, актиноміцети здатні утворювати антибіотики, що 

пригнічують розвиток хвороботворної мікрофлори. 
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Зі зменшення вмісту органічної речовини в ґрунті істотно знижується і кількість 

мікроскопічних грибів (мікроміцетів). В першій ротації сівозміни в ґрунті містилося 1,2–

1,4 тис. КУО/г мікроміцетів, в четвертій ротації їх кількість знизилася до 0,6-0,8 тис. КУО/г. 

Збільшення чисельності Azotobacter пов’язано зі зменшенням у ґрунті азотовмісних 

органічних речовин і зростанням мінеральних сполук азоту. 

 

Таблиця 6.3. Динаміка зміни чисельності основних ґрунтових мікроорганізмів в 

ґрунті овочевої сівозміни 

Система 

удобрення 

Чисельність основних ґрунтових мікроорганізмів, тис 

Бактерії Актиноміцет

и 

Гриби Нітрифікуюч

і 

Azotobacter, 

% 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив  
931 1011 709 473 1,3 0,7 0,3 0,4 45 79 

Мінеральна 
748 945 920 242 1,3 0,8 0,4 0,4 52 71 

Органічна 
640 894 816 541 1,2 0,6 0,4 0,4 55 75 

Органо-

мінеральна 

1286 1054 690 587 1,4 0,8 0,6 0,4 53 69 

1 – в І ротації; 2 – в ІV ротації 

 

В останні роки дещо зросла площа ґрунтів, на якій проводяться заходи з вапнування 

та гіпсування, проте цього недостатньо. Оскільки, вапнування і гіпсування ґрунту в 

поєднанні з внесенням органічних добрив дає змогу оптимізувати реакцію ґрунтового 

розчину, наблизити її до нейтральної, що сприяє підвищенню ефективності добрив і 

агротехнічних прийомів вирощування. Площі земель, на яких проводилися заходи 

вапнування та гіпсування наведені в табл. 6.4. 

До основних чинників зниження родючості ґрунтів, на сьогоднішній день, слід 

віднести: 

− низькі норми внесення мінеральних і, особливо, органічних добрив; 

− скорочення заходів з хімічної меліорації ґрунтів (вапнування, гіпсування); 

− недотримання сівозмін; 

− недотримання протиерозійних заходів; 

− використання надважкої сільськогосподарської техніки тощо. 

 

Таблиця 6.4. Площі ґрунтів України, на яких проводились заходи з вапнування та 

гіпсування  

№ 

п/п 

Проведені 

 заходи 

Роки: 

2010 2014 2015 2016 2017 

1. Площа вапнування 

ґрунтів, тис. га 

73,2 97,2 88,1 103,7 119,8 
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2. Внесено вапняного 

борошна та інших 

вапнякових 

матеріалів, тис. т 

340,8 417,8 454,1 374,6 450,8 

3. Площа гіпсування 

ґрунтів, тис. га 

4,4 6,7 7,1 11,1 10,1 

4. Внесено гіпсу та 

інших гіпсовмісних 

порід, тис.т 

23,4 24,1 16,0 32,4 38,2 

Примітка: сформовано за матеріалами Державної служби статистики України, 

станом на 01.01.2018 р. 

З метою збереження та підвищення родючості ґрунтів України слід законодавчо 

визначити відповідальність землекористувачів і землевласників за раціональне використання 

земельних ресурсів та дотримання ними заходів щодо охорони родючості ґрунтів. 

Залишається проблемним питання збільшення обсягів агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення. Це зумовлено насамперед нестачею коштів державного 

бюджету, що виділяються на ці цілі та відсутністю правової відповідальності 

землекористувачів за обов’язкове проведення обстеження сільськогосподарських робіт.  

 

6.1.3 Деградація земель 

На розораних схилах України сучасні водно-ерозійні процеси проявляються 

здебільшого у формі площинного змиву. Природними факторами їх розвитку та 

інтенсивності протікання є особливості рельєфу (крутизна, довжина і експозиція схилу), 

метеорологічні умови (кількість та інтенсивність дощів, а також швидкість сніготанення), 

протиерозійні властивості ґрунтів тощо. Одним із найважливіших антропогенних чинників є 

надмірна розораність сільськогосподарських угідь. Впродовж десятиліть у 

сільськогосподарський обробіток залучалися схилові землі, пасовища, сіножаті, 

рекультивовані площі та інші малопродуктивні угіддя, без урахування особливостей 

рельєфу, клімату, екологічної придатності земель, протиерозійної стійкості ґрунтів та 

стійкості ландшафтних систем до антропогенного впливу.  

В Україні нараховується понад 1,1 млн га деградованих, малопродуктивних та 

техногенно-забруднених земель, які підлягають консервації. Ще 143,4 тис. га налічується 

порушених земель, які потребують рекультивації та 315,6 тис. га – малопродуктивних угідь, 

які потребують поліпшення (виведення з обігу під залуження чи заліснення). 

Найвагомішим чинником зниження продуктивності земель та зростання деградації 

агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів. Нерівномірний розподіл лісовкритих площ, 

сприятливий для розвитку екзогенних процесів рельєф, поширення ґрунтів, які легко  

розмиваються талими та дощовими водами з розораних схилів, зумовили значне поширення 

еродованих земель по всій території України. Загальна площа сільськогосподарських угідь, 

які зазнали згубного впливу водної ерозії, становить 13,3 млн га (більше 30%), у тому числі 

10,6 млн га орних земель. Серед числа еродованих земель 4,5 млн. га представлені середньо- 

та сильнозмитими ґрунтами, у тому числі 68 тис. га повністю втратили гумусовий горизонт. 

Вітровій ерозії систематично піддається понад 6 млн га земель, а пиловим бурям – до 20 млн 

га. В територіальному аспекті, найбільші площі еродованих сільськогосподарських угідь 

нараховуються в Донецькій (70,6%) Луганській (61,6%) та Одеській (55,8%) областях. 

За результатами проведених досліджень Інститутом охорони ґрунтів України 

визначено, що ґрунтовий покрив країни втрачає щороку біля 740 млн т родючого ґрунту, 
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який містить близько 24 млн т гумусу, 0,7 млн т рухомих фосфатів, 0,8 млн т калію, 0,5 млн т 

азоту та великі кількості мікроелементів. Тому, проблема охорони ґрунтів повинна бути 

визначеною як першочергова серед числа найважливіших екологічних проблем. 

Також інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву ґрунтів та процеси 

яроутворення. Площа ярів становить 140,4 тис. га, а їх кількість перевищує 500 тисяч. 

Інтенсивність ерозії в окремих яружно-балкових системах перевищує середні показники у 

10-20 разів. Це відбувається в результаті того, що поверхневий стік не маючи жодних 

природних бар’єрів на безлісих схилах, легко розмиває ґрунти, утворюючи вимоїни та 

ерозійні борозни, які з часом перетворюються в яри. Розвиток схилових ярів – одна з 

найбільш гострих проблем України. Це своєрідні артерії, по яких переносяться з поля 

компоненти мінеральних добрив і пестицидів, що в подальшому замулюють ставки, 

водойми, заплави та русла рік. 

Пестициди являють собою токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин 

хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення 

розвитку шкідливих організмів, у результаті їх діяльності вражаються рослини, тварини, 

люди і завдається шкода матеріальним цінностям, зокрема знищується деревна, чагарникова 

рослинність, вимирають деякі види риб при їх потраплянні у водойми чи річки. В Україні 

обсяги застосування пестицидів з роками зростають, дні наведені в табл. 6.5. 

На якісний стан земельних ресурсів впливають також інші негативні фактори, зокрема 

засоленість, солонцюватість, перезволоженість, кислотність та кам’янистість. Так, зокрема 

кислі ґрунти розповсюджені в основному на Поліссі, Лісостепу та в Карпатах. Загальна 

площа кислих ґрунтів складає близько 11 млн га, у тому числі 4,4 млн га ріллі. 

Солонцюваті ґрунти в Україні займають площу 4,1 млн га, з них 2 млн га припадає на 

орні землі. Меліоративна діяльність та гідротехнічне будівництво спричиняють підтоплення 

значних територій, що негативно впливає на стан ґрунтів. Найбільше забруднення ґрунтів 

важкими металами спостерігається в таких промислових районах, як Луганськ, 

Хмельницький, Донецьк та Київської області (загальна забруднена площа складає близько    

5 млн га). 

За даними Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 

О.Н. Соколовського», більше 40% площі орних земель України є переущільненими. Ґрунти 

забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та 

пальним, які витікають з них під час роботи на полях, а також техногенними викидами 

промислових підприємств – кислотними опадами, важкими металами, радіонуклідами тощо. 

Приблизно 20% ґрунтів в Україні забруднені, 17,7% – підкислені, 3,7% – підлужені та 2,8% – 

засолені. Такі техногенно-забруднені землі характерні для індустріальних міст України, 

зокрема Алчевська, Вінниці, Києва Кривого Рогу та Маріуполя. Найбільшу небезпеку для 

довкілля являє забруднення ґрунту радіонуклідами, важкими металами та пестицидами. 

Загальна площа техногенно-забруднених земель складає 20% площі сільськогосподарських 

угідь. 

Значні площі радіоактивно-забруднених ґрунтів в Україні  налічують адміністративні 

області, що розміщуються поблизу зони Чорнобильської АЕС. Через високий ступінь 

забруднення виведено з обігу 180 тис. га сільськогосподарських угідь. Надмірного впливу 

радіації зазнали Житомирська, Рівненська та Київська області. 

Що стосується ряду меліоративних робіт, які проводилися в Україні, то слід зазначити 

розвиток ерозії на осушуваних землях. Найбільшою мірою  проявляється водна та вітрова 

ерозія на передгірських схилах, що призводить до замулення земель, особливо 

меліоративних каналів, які подекуди заросли чагарниками і неспроможні виконувати 

покладені на них функції. Це своєю чергою створює екологічну та технологічну небезпеку 

для довкілля держави. 
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Таблиця 6.5. Площі земель, на яких застосовувалися пестициди в розрізі 

адміністративних областей України 

№ 

п/п 

Адміністративна  

область 

Площі, на яких  застосовувались  

пестициди, тис. га 

2010 2015 2017 

1.  Автономна Республіка Крим 329,5 - - 

2.  Вінницька 854,7 891,7 971,9 

3.  Волинська 102,0 145,6 199,2 

4.  Дніпропетровська 749,6 884,4 945,4 

5.  Донецька 378,7 393,7 519,5 

6.  Житомирська 262,1 361,0 496,3 

7.  Закарпатська 7,0 8,4 17,2 

8.  Запорізька 653,8 843,4 958,7 

9.  Івано-Франківська 48,2 127,4 156,1 

10.  Київська 440,3 517,5 584,1 

11.  Кіровоградська 814,3 1048,4 1012,3 

12.  Луганська 343,3 365,4 525,7 

13.  Львівська 139,4 214,7 281,9 

14.  Миколаївська 503,5 688,4 804,4 

15.  Одеська 671,0 603,1 988,3 

16.  Полтавська 882,9 950,0 1026,5 

17.  Рівненська 131,0 182,7 165,0 

18.  Сумська 563,9 735,3 866,7 

19.  Тернопільська 392,7 391,0 434,9 

20.  Харківська 762,2 939,4 1076,9 

21.  Херсонська 320,8 413,8 593,6 

22.  Хмельницька 480,9 490,6 676,7 

23.  Черкаська 537,7 639,0 861,7 

24.  Чернівецька 39,2 59,4 85,9 

25.  Чернігівська 427,6 574,8 805,5 

Середнє значення для території 

України 

10836,3 12469,1 15054,4 

Примітка: сформовано за матеріалами Державної служби статистики України, 

станом на 01.01.2018 р.; дані про АР Крим відсутні за 2015-2017 рр. 

Розвитку таких негативних явищ на меліорованих землях посприяло те, що внаслідок 

зміни системи господарювання більша частина осушуваних земель розпайована між 

власниками та користувачами. Це призвело до руйнування цілісної структури земель 

осушувальних систем. Землевласники не в змозі самостійно підтримувати на належному 

рівні ефективне функціонування осушуваних земель, у результаті чого вони стають 

безгосподарними і занепадають. 

В цілому інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до 

зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення, зокрема чорноземів, втрати 
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грудкувато-зернистої структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма 

екологічними наслідками. 

На якісний стан земельних ресурсів та цілого ряду об’єктів галузей економіки істотно 

впливають гідрометеорологічні та небезпечні екзогенні геологічні процеси і явища (селі, 

зсуви, обвали, карсти, просідання ґрунту, абразія, руйнування берегів водосховищ тощо), які 

поширені більш як на 50% території. 

За відсутності Закону України “Про охорону родючості ґрунтів”, яким повинні бути 

визначені дієві механізми здійснення контролю за якістю ґрунтів, що використовуються, та 

заходів щодо збереження їх родючості, виникла негативна тенденція втрати гумусу. Так, за 

останні 20 років у середньому по Україні вміст гумусу зменшився на 0,22% в абсолютних 

величинах, що є значним відхиленням, оскільки для його збільшення в ґрунті на 0,1% в 

природних умовах необхідно 25-30 років. 

До зниження родючості ґрунтів призводить також порушення сівозміни. Зокрема, 

соняшник у деяких областях займає площу понад 30% орних земель. При цьому, в більшості 

випадків культура повертається на попереднє поле через три роки, а рекомендовано через 

шість-сім років. Порушення вимог щодо сівозміни, крім підвищення рівня забур’яненості та 

розвитку захворювань культур, призводить до ґрунтоперевтоми. 

Під час передачі земельних ділянок в оренду на довгостроковий період втрачаються 

будь-які можливості здійснення контролю за недобросовісними орендарями, що призводить 

до втрати цінності вітчизняних чорноземів. 

 

6.2 Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та ґрунти   

 

Відсутність еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земельних ресурсів 

призвела до подрібнення сільськогосподарських полів, у результаті чого 6,9 млн. громадян 

(46,4% сільського населення України) набули право на земельну частку (пай), а 27 млн. га 

сільськогосподарських земель передано у приватну власність, і, як наслідок, неефективного 

використання значної кількості розпайованих земельних ділянок. 

Існують також проблеми в земельних відносинах, реформування яких започатковане у 

1991 році і не завершене, не досягнуто основної мети земельної реформи – передачі землі 

ефективному власнику та запровадження еколого-економічної моделі господарювання. Не 

повною мірою соціально справедливим був процес приватизації колективних 

сільськогосподарських підприємств з передачею сільськогосподарських земель у приватну 

власність, що призвело до ряду негативних наслідків у землекористуванні. 

У більшості сільськогосподарських підприємств відсутні науково-обґрунтовані 

сівозміни, ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур, бракує 

необхідної кількості органічних та мінеральних добрив, що призводить до виснаження 

земель, зниження родючості ґрунтів, їх деградації. До основних антропогенних чинників 

впливу на земельні ресурси відносяться сільськогосподарська освоєність, особливо 

розораність земель, ерозійні та інші деградаційні процеси, забрудненість ґрунтів тощо. 

За відсутності вільного обігу земель сільськогосподарського призначення, на сьогодні 

не здійснюються заходи з консолідації земель, а процеси урбанізації призводять до 

подальшого подрібнення земельних ділянок та необґрунтованої зміни їх цільового 

призначення. 

Протягом останніх років недостатньо задіяним для оптимізації, використання та 

охорони земель залишається механізм поєднання заходів економічного стимулювання і 

юридичної відповідальності в галузі охорони земель, а також встановлення на законодавчому 

рівні природоохоронних обмежень у використанні земель шляхом здійснення ефективного 

землеустрою. 

За 2017 рік територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 

1565 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності. Загальна площа переданих в оренду ділянок склала 37,3 тис. га. 
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Найбільш активно земельні аукціони проводилися в Одеській (194 земельні ділянки 

площею 4736,9 га), Чернігівській (129 ділянок площею 4261,1 га) та у Херсонській (91 

ділянка площею 5131,9 га) областях. 

Стартова річна орендна плата за користування земельними ділянками була визначена 

на рівні 7,67% від нормативної грошової оцінки земель. За результатами земельних торгів 

розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося підвищити до 14,35% від 

нормативної грошової оцінки, а це майже 4400 грн/га. 

Для порівняння: у 2016 році на земельних торгах було реалізовано 1706 прав оренди 

на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною 

площею 42,6 тис. га. У 2016 році стартовий розмір річної орендної плати за продані на торгах 

земельні ділянки в середньому становив 6,64% від нормативної грошової оцінки, за 

результатами торгів – 10,22%. 

Факторами, що зумовили зростання орендної плати стали підвищення стартової ціни 

лота (відповідно до Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, 

затвердженої постановою КМУ від 07.06.2017 № 413), а також зростання конкуренції за 

ділянки. Якщо за підсумками 2016 року середня кількість учасників торгів складала 2,3, то в 

2017 цей показник зріс до 3,1. 

Концентрація земель сільськогосподарського призначення в орендарів призведе до 

виснаження значної частини найбільш родючих земель, переданих в оренду. Складна 

ситуація склалася з використанням земель сільськогосподарського призначення державної 

власності. На цей час, у державній власності перебуває 10,4 млн га сільськогосподарських 

угідь, з яких 3,2 млн га – у постійному користуванні державних підприємств, установ та 

організацій, ще 2,5 млн га – у запасі (не надані у власність та користування), решту – в 

оренді. 

Землі, які перебувають у користуванні державних підприємств, установ та 

організацій, використовуються нераціонально шляхом укладення договорів про спільний 

обробіток, що призводить до тіньового обороту коштів. Крім того, значна кількість таких 

землекористувачів не оформили право на земельні ділянки, що призводить до рейдерських 

захоплень земельних ділянок державної власності. 

Під час передачі земельних ділянок в оренду на довгостроковий період втрачаються 

будь-які можливості здійснення контролю за недобросовісними орендарями, що призводить 

до втрати цінності вітчизняних чорноземів. 

 

6.3 Охорона земель 

 

В умовах надмірного антропогенного навантаження на агроландшафти України 

досить актуальною проблемою є охорона та раціональне використання земельних ресурсів з 

метою збереження біорізноманіття і збалансованого функціонування ландшафтних 

комплексів. У сучасних агроландшафтах, які розглядаються тільки як системи для одержання 

максимальної кількості сільськогосподарської продукції, хід природних процесів значно 

порушений. У зв’язку з цим необхідна їх регульована реконструкція в повнокомпонентні 

системи з відновленими властивостями стійкості та саморегуляції. Повноцінне 

використання, відтворення та охорона будь-якого окремого природного компонента 

неможливі без оптимізації самого агроландшафту. Раціональне природокористування слід 

розпочати з організації території як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а 

саме – створення оптимізованих агроландшафтів із екологічно та протиерозійно 

обґрунтованим співвідношенням сільськогосподарських і природних угідь. Це вимагає 

вирішення ряду завдань, найважливішим з яких є визначення показників оптимізації 

землекористування на таксономічних одиницях нижчого рангу  (природних районах, 

річкових басейнах, агроландшафтних областях тощо), які характеризуються деякими 

відмінностями від загальних. 
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На сучасному етапі в галузі сільського господарства особливого значення набуває 

створення екологічно стійких та ефективних агроландшафтів, яким притаманна висока 

продуктивність з одночасною здатністю виконувати захисні, природоохоронні та естетичні 

функції. Цього можна досягнути при створенні максимальної різноманітності території, яка 

інтенсивно використовується та забезпечує екологічну стабільність ландшафту. Реалізація 

ідеї екологічного землекористування передбачає детальний аналіз існуючих способів 

використання земель, визначення першочергових проблем, які порушують їх екологічний 

стан та обґрунтування шляхів і заходів усунення негативних екологічних проявів і явищ.  

Досягнення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь повинно 

здійснюватися в декілька етапів:  

– виділення екологонапружених зон на підставі аналізу сучасного стану та рівня 

продуктивності агроландшафтів;  

– трансформація сільськогосподарських угідь і формування агроландшафтно-

природоохоронних зон;   

– еколого-обгрунтована класифікація сільськогосподарських угідь з метою 

виокремлення агроланшафтних площ, що перебувають в інтенсивному, нормованому та 

обмеженому сільськогосподарському використанні;  

– формування екологічно стабільного каркасу агроландшафтів поряд із 

досягненням максимальної його продуктивності.  

Основні роботи на шляху до охорони та відтворення земельних ресурсів і ґрунтів  

можна згрупувати в чотири комплекси заходів: 

– організаційно-господарські; 

–  агротехнічні; 

–  лісомеліоративні; 

–  гідротехнічні.  

Серед організаційно-господарських заходів слід здійснити контурно-меліоративну 

організацію території, ґрунтозахисні сівозміни, збільшення площі багаторічних трав у 

структурі сівозмін та залуження. Агротехнічні заходи повинні включати контурно-

меліоративне землеробство, безвідвальний обробіток ґрунту та щілювання ріллі. 

Лісомеліоративні     заходи      повинні     здійснюватись     шляхом      створення 

стокорегулювальних смуг, водоохоронних насаджень, заліснення деградованих і 

сильноеродованих земель тощо. 

Комплекс гідротехнічних заходів включає в себе створення протиерозійних валів, 

ставків та берегоукріплення. Особливе місце займають лісомеліоративні роботи, здійснення 

яких забезпечує поступовий перехід від сільськогосподарських ландшафтів до розширення 

лісових площ. Доцільно створювати та розширювати систему протиерозійних лісових 

насаджень, яка включатиме такі категорії:   

1) лісові насадження смугової форми (полезахисні та водорегулювальні), 

розміщені на сільськогосподарських угіддях; 

2) лісові насадження в межах гідрографічної мережі (прияружні, на берегах рік і 

водойм, мулофільтри);      

3) природна деревно-чагарникова рослинність серед сільськогосподарських угідь і на 

землях гідрографічного фонду. 

Важливими факторами у боротьбі з вітровою ерозією залишаються роботи зі 

створення системи полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень. На даний час, 

площі захисних лісових насаджень становлять 1,5 млн. га, у тому числі полезахисних 

лісосмуг – 446,7 тис. га. 

Практичні заходи щодо охорони земель і ґрунтів в Україні реалізовуються Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, обласними та районними 

державними адміністраціями за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, 

у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
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лісогосподарського виробництва від плати за землю, а також коштів землевласників і 

землекористувачів. 

Щодо нормативно-правового регулювання, то заходи щодо  охорони земель в Україні 

визначаються положеннями Конституції України, Земельного кодексу України, Законів 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», 

«Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про землеустрій» та 

інших нормативно-правових актів, які приймаються відповідно до них. 

Виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням протягом 2017 року здійснювалося на виконання Міністерства екології та 

природних ресурсів України, Національної академії наук, Національної академії аграрних 

наук, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агентства лісових ресурсів України, 

Державного агентства водних ресурсів України, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших 

заінтересованих органів виконавчої влади, а також за участю громадськості. Найменування 

заходів і програм, терміни реалізації та інформація щодо їх виконання наведені в табл. 6.6. 

Додатку 3. 

Пропозиції Національної академії аграрних наук України стосовно встановлення та 

реалізації в Україні добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня 

деградації земель (за матеріалами протоколу    № 1 засідання Координаційної ради з питань 

боротьби з деградацією земель та опустелюванням від 4 травня 2018 р.) наведені в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7. Заходи для боротьби з деградацією земель в Україні 

 

№ Напрями впровадження науково-

обґрунтованих робіт 

Зміст завдань  

1. Підтримання вмісту органічної речовини 

(гумусу) у ґрунтах 

Стабілізація вмісту органічного 

вуглецю у ґрунтах 

сільськогосподарських угідь 

2. Відновлення та стале використання 

торфовищ 

Розробка та впровадження заходів щодо 

відновлення та сталого використання 

торфовищ 

3. Відновлення зрошення і поліпшення 

еколого-меліоративного стану зрошуваних 

земель 

Відновлення площ, модернізація 

зрошення і поліпшення еколого-

меліоративного стану зрошуваних 

земель, попередження деградаційних 

процесів 
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7. НАДРА 

7.1. Мінерально-сировинна база 

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 

 

Під мінерально-сировинною базою розуміють сукупність розвіданих і попередньо 

оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що може бути застосована в 

галузях економіки за умови отримання економічної вигоди на рівні, достатньому для 

провадження розширеного виробництва з метою забезпечення економічної безпеки держави. 

Мінерально-сировинна база України є достатньо вагомою як у світовому вимірі, так і 

забезпечує вагому частку валового національного продукту. З видобутком і використанням 

корисних копалин пов'язано близько 48% промислового потенціалу країни і до 20% її 

трудових ресурсів. Сьогодні темпи та обсяги відтворення власної мінерально-сировинної 

бази не відповідають потребам країни, оскільки через складний стан економіки держави 

значно скорочені обсяги геолого-зйомочних, пошукових і розвідувальних робіт. 

Згідно результатів проведених досліджень Державною службою геології та надр 

України, створена потужна мінерально-сировинна база (МСБ). В надрах України виявлено 

понад 20 000 родовищ і рудопроявів з 95 видів корисних копалин, з яких близько 8 000 

родовищ мають промислове значення і обліковуються Державним балансом запасів. Близько 

3 000 родовищ освоєно промисловістю та на їх базі функціонують понад 2 000 

гірничовидобувних підприємств. За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, 

марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних солей, сірки, 

вогнетривких глин, облицювального каменю Україна належить до провідних країн світу. 

Зокрема, запаси вугілля відносно світових становлять 7,5 %, залізних руд – 15%, 

марганцевих – 42,8%. 

Аналіз стану МСБ та прогнозні оцінки вказують, що у недалекому майбутньому 

ситуація може ще більше ускладнитися. Якщо вже сьогодні не вжити дієвих заходів, то 

нестача окремих видів власної сировини прогресуватиме, внаслідок чого значно знизиться 

рівень національної безпеки. Крім традиційного імпорту нафти, газу, деяких кольорових та 

рідкісних металів, коксівного вугілля, магнезиту, плавикового й польового шпату Україна 

сьогодні вже ввозить сірку, яку до 1992 року експортувала в обсягах 1,5-2,9 млн т щорічно. 

Може виникнути також потреба імпорту високоякісних флюсових вапняків та вапняків для 

цукрового й содового виробництва. 

В той же час мінерально-сировинний комплекс України, створений на основі МСБ, є 

основою ефективного функціонування і розвитку видобувних та переробних галузей 

національної економіки. З огляду на це, основним стратегічним спрямуванням підприємств 

геологічної галузі сьогодні є формування гармонійної, всебічно розвиненої МСБ України, 

подолання гіпертрофії одних та розвиток і вдосконалення інших її складників. 

На даний час, в Україні у значних обсягах видобуваються кам'яне вугілля, товарні 

залізні та марганцеві руди, уран, титан, цирконій, каолін, бром, нерудна металургійна 

сировина (кварцити, флюсові вапняки і доломіти), хімічна сировина (кам'яна сіль), 

облицювальний камінь (граніт, габро, лабрадорити тощо), скляний пісок тощо. Із надр 

держави вилучається вуглеводнева сировина, торф, цементна сировина, тугоплавкі та 

вогнетривкі глини, сировина для виробництва будівельних матеріалів, йоду, брому, 

різноманітні мінеральні води, дорогоцінне та коштовне каміння, п'єзокварц тощо. У відносно 

незначних обсягах видобуваються нікелеві руди, скандій, гафній, бурштин, цеоліти тощо. З 

різним рівнем детальності досліджені родовища нетрадиційних для України корисних 

копалин хрому, свинцю, цинку, міді, молібдену, берилію, літію, танталу, ніобію, рідкісних 

земель, плавикового шпату, апатиту, горючих сланців тощо. 

Із надр вилучаються підземні води господарсько-питного призначення, за рахунок яких 

вирішується проблема водопостачання більшості крупних населених пунктів України, а 

також мінеральні води і лікувальні грязі, які є основою для розвитку оздоровчих курортних 

закладів нашої держави. 
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Актуальним є пріоритетний розвиток нових енергетичних технологій, які базуються на 

значних запасах в Україні кам'яного і бурого вугілля, багатих органікою сланців, торфу тощо 

та використанні нетрадиційних і альтернативних джерел енергії, за умов диверсифікації 

джерел імпортованої частини паливно-енергетичних ресурсів, недостатньої для задоволення 

решти її власних потреб. 

Виходячи з достатніх власних видів палива та наявних екологічних проблем, необхідно 

орієнтуватись на такі нові енергетичні технології, які передбачають попередню газифікацію 

високозольного вугілля (сланців, тощо) замість спалювання на електростанціях пиловидного 

пального з одночасним одержанням безцементних будівельних матеріалів та вилученням 

цінних супутніх компонентів. Перегляд існуючих уявлень на цінність родовищ і переведення 

їх в категорію комплексних з повною утилізацією відходів і створенням переробних 

підприємств з замкненим циклом дасть можливість розширення сфери використання таких 

технологій для заміни циклу одержання металу в чорній металургії, одержання плавлених 

фосфатів для сільського господарства, вилучення металів з поліметалевих руд тощо. В 

основу зазначених напрямків використання нових технологій покладено єдиний принцип 

одержання відновлювальних газів в присутності відновника в конвеєрних випалювальних 

машинах, призначених для одержання випалених катунів. 

У сучасних умовах темпи і масштаби відтворення власної МСБ не задовольняють 

потреби держави. Через нестачу коштів обсяги геологорозвідувальних робіт (ГРР) 

скоротились у рази. Тому, починаючи з 1994 року, приріст розвіданих запасів більшості 

найважливіших корисних копалин не компенсує їх видобуток. Динаміку погашення запасів 

основних видів корисних копалин за роками наведено у табл. 7.1. 

За останні 5-10 років підтверджено реальні можливості щодо подальшого приросту запасів 

вуглеводнів, відкриття і розвідки родовищ нових для України корисних копалин золота, 

хрому, міді, свинцю, цинку, молібдену, рідкісних та рідкісноземельних елементів, літію, 

ніобію, танталу, фосфоритів, флюориту, каменесамоцвітної сировини та деяких інших, на які 

є значний попит у зв’язку з необхідністю створення умов для збільшення експортного 

потенціалу держави. 

Розвиток наукоємних технологій визначає сталу світову тенденцію до збільшення 

споживання рідкісних металів. Україна має можливість створити потужні виробництва цього 

профілю. Експортний потенціал мінерально-сировинного комплексу можна збільшити в 1,5-

2 рази, імпорт мінеральної сировини (без вуглеводнів) – скоротити на 60-70 %. Загалом це 

може дати щорічну економію в 5-6 млрд доларів США. 

Важливе значення також має комплексне геологічне вивчення території України 

(враховуючи і акваторію української частини Чорного і Азовського морів) та природних і 

антропогенних змін геологічного середовища у режимі моніторингу. 

Прогнозні оцінки забезпеченості традиційними видами мінерально-сировинних 

ресурсів як в Україні загалом, так і в регіональному плані свідчать, що вони, як правило, 

відповідають нормативному рівню чи перевищують його. Виходячи з абсолютних 

показників, стан ресурсної бази можна характеризувати як задовільний. Однак у зв’язку з 

відпрацьованістю кращої частини запасів і відсутністю адекватного (рівноцінного) їх 

приросту, простежується тенденція до зниження якості мінерально-сировинної бази. 

Недоліками вітчизняної мінерально-сировинної бази є обмеженість ресурсів 

видобувних вуглеводнів – нафти та природного газу, а також відсутність (за окремими 

винятками) кольорових і рідкісних металів, найважливіших агроруд та деяких інших 

корисних копалин. У зв’язку з цим виникає потреба імпорту таких видів сировини і металів, 

як боксити, магнезит, плавиковий шпат, мідь, свинець, цинк, олово, нікель, хром, молібден, 

вольфрам, рідкісні землі. 
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Таблиця 7.1. Динаміка видобутку основних видів корисних копалин по роках* 

Корисні 

копалини 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Видобуток корисних копалин 
Втрати корисних копалин у надрах, 

% від погашених запасів 

Нафта та 

конденсат, млн 

т 

4,0 3,56 3,03 3,2 3,07 2.75 2,47 2,26 2,18 - 0,001 - 0,002 - - - 0,04 - 

Газ 

природний, 

млрд м3 

21,2 20,4 20,6 20,5 21,45 20,1 19,92 20,05 20,52 0,02 0,01 0,002 0,007 0,014 - 0,07 0,085 0,07 

Вугілля 

кам’яне, млн т 
48,0 49,29 54,38 55,5 53,87 38,22 24,75 26,84 19,135 19,4 21,6 21,2 21,0 21,7 24,2 24,8 25,4 23,2 

Вугілля буре, 

млн т 
0,02 0,004 0,015 0,002 0,005 0,011 0,011 0,014 0,011 5,0 - 6,25 - - 15,4 - 12,5 8,3 

Залізна руда, 

млн т 
145,3 163,9 174,2 173,1 177,4 175,54 172,0 164,0 161,2 2,4 2,65 2,53 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 

Марганцева 

руда, млн т 
2,7 4,84 3,4 2,9 3,6 3,5 3,7 2,9 3,9 9,3 8,86 10,88 11,2 8,9 9,3 10,8 10,3 9,4 

Сіль калійна, 

тис. т 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сіль кухонна, 

млн т 
5,6 4,4 6,42 6,79 6,4 2,5 2,1 1,8 1,8 83,4 78,4 67,0 123,7 76,3 75,1 75,9 79,8 71,0 

Сірка 

самородна, 

тис. т 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Глини 

бентонітові, 

тис.т 

182,9 238,6 276,68 305,1 256,5 178,38 147,0 56,63 86,69 5,8 6,1 6,38 7,94 8,8 10,7 9,8 7,3 8,9 

Каолін, млн т 1,43 1,73 2,08 2,06 2,1 2,5 2,2 3,14 1,76 4,4 4,0 4,6 4,9 3,7 3,4 3,2 3,4 2,7 

Вапняк 

флюсовий, 

млн т 

16,64 3,71 20,48 16,93 16,4 12,95 4,3 5,36 4,09 4,9 0,65 3,63 3,84 5,0 4,4 3,6 4,0 2,3 
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Глина 

вогнетривка, 

млн т 

2,68 3,23 5,09 5,5 5,3 5,0 4,6 5,4 5,98 7,6 7,9 7,2 7,8 8,2 8,4 8,9 8,5 8,85 

Пісок 

формувальний, 

млн т 

8,3 11,5 10,6 10,6 12,3 12,14 7,4 6,2 7,05 1,9 0,9 1,8 1,85 2,03 3,08 4,1 3,2 2,8 

Камінь 

будівельний, 

млн м3 

25,85 30,04 32,92 32,9 34,3 27,67 24,2 23,8 27,2 0,9 1,41 1,33 1,92 1,2 0,8 0,4 0,4 0,6 

Сировина 

цементна, млн 

т 

8,17 8,22 11,53 9,7 9,78 9,28 9,1 10,54 9,66 3,4 2,9 2,8 2,2 2,85 2,9 1,7 1,4 1,5 

Метан вугільних 

родовищ, млн  м3 
52,3 11,26 17,2 9,52 8,24 6,23 0,8 1,02 0,84 91,1 98,1 97,7 98,68 98,9 98,7 99,7 99,7 99,7 

Примітка: за даними ДНВП “Геоінформ України” 
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Проблемним питанням мінерально-сировинної бази є те, що в багатьох випадках 

враховані державним балансом родовища не відповідають економічним умовам ринку. 

Актуальним залишається питання переоцінок їх наявного фонду. Поклади залізних, 

марганцевих, а також уранових руд, що є головними та традиційними для України, належать 

до порівняно низькоякісних, а поклади вугілля характеризуються більш складними гірничо-

геологічними умовами розробки, ніж у сусідніх Польщі та Росії. 

У промисловому освоєнні в Україні у 2017 році перебувало близько 3 000 родовищ 

корисних копалин, на базі яких працює понад дві тисячі гірничовидобувних та переробних 

підприємств. Ступінь залучення розвіданих запасів у розробку коливається від 40 до 100%. В 

2017 році Державним балансом запасів корисних копалин України вперше враховані запаси 

нових родовищ  нафти та газу (4);  руд літію (1); бурштину (3); сировини цементної (3); 

каменю будівельного (5); піску будівельного (6); сировини для планування територій та 

рекультивації (3). В обсягах видобутку різко домінує глина бентонітова, залізорудна 

сировина, а також камінь будівельний. Співвідношення видобутку за основними видами 

корисних копалин зображено на рис. 7.1. 

 
   Рис.7.1. Динаміка видобутку горючих корисних копалин протягом 2016-2017 рр. 

 

Порівняно з 2016 роком, зменшився видобуток нафти та конденсату, вугілля, залізної 

руди, каоліну, вапняку флюсового, сировини цементної. Щодо решти – спостерігається 

відносна стабілізація видобутку. Виняток становить сірка та калійні солі, видобуток яких 

зменшився з початку 1990-х років, а з 2007 року взагалі відбулася зупинка калійно-

магнієвого та сірковидобувного виробництва. Показники втрат корисних копалин у надрах 

перебувають загалом у межах, визначених чинними нормативними вимогами. У 2017 році 

зменшились втрати при видобуванні вугілля, залізної та марганцевої руди, каоліну, вапняку 

флюсового, піску формувального, солі кухонної. Дещо зросли відповідні показники вугілля 

кам’яного та бурого, глини для вогнетривів, бентонітової глини. 

 

7.2. Система моніторингу геологічного середовища 

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість 

 

Станом на 01.01.2018 року в Україні розвідано і затверджено ДКЗ СРСР, УкрТКЗ та 

ДКЗ України 664 родовища підземних питних і технічних вод, 253 родовища мінеральних 

вод, 2 родовища теплоенергетичних вод і 2 родовища промислових вод. Упродовж 2017 року 

розвідано 43 ділянки родовищ питних та технічних вод із запасами за категоріями А+В+С1 -
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 49,085 тис. м3/добу; 3 ділянки мінеральних вод із запасами за категоріями А+В+С1 – 107,0 

м3/добу. Інформація щодо видобування підземних вод у 2017 році по Автономній республіці 

Крим у розділі 7.2.1 не наводиться у зв’язку з анексією АР Крим.  

Питні та технічні підземні води. Загальні прогнозні ресурси підземних вод в Україні 

складають 61689,2 тис. м3/добу, з яких 57458,1 тис. м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3. 

Забезпеченість прогнозними ресурсами питних підземних вод населення України по регіонах 

знаходиться в межах  0,3-5,5 тис. м3/добу, а в середньому – 1,3 тис. м3/добу на одну особу. 

Розподілені прогнозні ресурси підземних вод по регіонах нерівномірно, що зумовлено 

відмінністю геолого-структурних і фізико-географічних умов різних регіонів України. 

Переважаюча частина прогнозних ресурсів зосереджена у північних та західних областях 

України, ресурси південного регіону обмежені (табл. 7.2.1.1, 7.2.1.2, рис. 7.2.1.8). 

 

Таблиця 7.2.1.1. Прогнозовані запаси та обсяги використання підземних вод в 

Україні за 2017 рік* 

Назва регіону, 

області 

Питні та технічні підземні води,  

тис. м3/добу 

Підземні мінеральні води** 

м3/добу 

Прогноз

ні запаси 

Кіль- 

кість 

діляно

к 

Запаси 

за кат. 

А+В+С1 

Видо- 

буток 

Кіль- 

кість 

діляно

к 

Запаси за 

категоріям

и А+В+С1 

Видо- 

буток 

Автономна 

Республіка Крим 
1300,8*** 89 945,8  16 20838,5 - 

Вінницька 885,5 54 141,9 13,6 21 5160,0 779,4 

Волинська 2586,3 25 332,3 73,9 3 670,0 6,8 

Дніпропетровська 1092,6 28 660,3 6,6 19 3164,4 250,1 

Донецька 2464,0 115 999,8 75,8 16 7909,3 3,2 

Житомирська 628,6 41 209,7 12,1 4 963,0 33,4 

Закарпатська 1081,6 25 345,2 26,3 40 4241,0 897,9 

Запорізька 1550,7 36 302,7 41,1 9 5612,0 64,0 

Івано-Франківська 754,4 32 292,0 7,2 15 1001,4 42,7 

Київська 4215,3**** 105 987,5 67,8 6 2637,0 11,2 

Кіровоградська 404,6 42 229,2 8,5 3 483,0 29,9 

Луганська 4790,0 102 1896,5 60,8 11 2597,2 21,7 

Львівська 3644,1 94 1282,4 316,5 42 6931,9 3632,0 

Миколаївська 441,6 16 102,5 11,5 8 1915,0 74,5 

Одеська 736,7 25 486,9 28,6 24 7120,1 61,9 

Полтавська 4288,9 80 830,5 74,0 22 6549,0 617,9 

Рівненська 3602,5 46 437,2 63,2 9 1926,0 43,7 

Сумська 3432,2 50 622,4 88,9 3 353,0 2,5 

Тернопільська 2206,0 25 295,0 46,4 7 2748,0 19,0 

Харківська 4109,8 93 1028,0 40,3 4 1412,0 777,9 

Херсонська 4970,8 50 790,1 93,0 6 837,4 188,2 

Хмельницька 1963,7 56 444,2 91,1 15 3816,0 90,9 

Черкаська 1806,5 60 319,9 26,4 7 1337,0 19,2 

Чернівецька 405,3 15 174,1 13,1 12 748,4 9,4 

Чернігівська 8326,7 35 486,7 68,1 3 426,0 29,9 

м. Київ … 30 694,3 87,4 4 1639,6 182,2 

м. Севастополь … 10 88,6  - - - 

Усього по 

Україні 
61689,2 1394 15425,711 1442,4 329 93036,2 7889,5 
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Примітка: *За даними Державного науково-виробничого підприємства “Геоінформ 

України” (ДНВП “Геоінформ України”) 
*** Разом із м. Севастополь 
**** Разом із м. Київ 

На кінець 2017 року в Україні розвідано та підготовлено до промислового 

використання 1394 ділянки родовищ підземних вод, зосереджених на 664 родовищах питних 

та технічних підземних вод (табл. 7.2.1.2). Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ 

становлять 15425,711 тис. м3/добу за категоріями А+В+С1 та 946,4 тис. м3/добу – за 

категорією С2.   

Упродовж 2017 року нові ділянки родовищ підземних вод розвідані у: Волинській (2), 

Дніпропетровській (1), Житомирській (3), Закарпатській (1), Київській (5), Луганській (2), 

Львівській (4), Полтавській (5), Рівненській (2), Сумській (3), Харківській (5), 

Херсонській (4), Черкаській (3), Чернігівській (1) областях та місті Києві (2). Проведена 

переоцінка балансових запасів на 14 ділянках: в Вінницькій (1), Київській (7), Львівській (1), 

Харківській (3), Хмельницькій (2) областях. 

 

 
Рис. 7.2.1.1  Обсяги видобутку підземних питних і технічних вод по регіонах України за 

2017 рік 

 

Середньорічний обсяг видобутку підземних питних і технічних вод на території 

України у 2017 році становив 2801,055 тис. м3/добу, що на 474,586 тис. м3/добу (14,5%) 

менше, ніж у 2016 році. Видобуток з розвіданих родовищ склав у 2017 році 

1442,368 тис. м3/добу, в той час, як у 2016 році становив 1499,915 тис. м3/добу. Загальний 

видобуток та видобуток  з розвіданих експлуатаційних запасів підземних питних і технічних 

вод по регіонах України за 2017 рік наведений на рис. 7.2.1.1 та рис. 7.2.1.2. 
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Рис. 7.2.1.2.  Обсяги видобутку підземних вод з розвіданих експлуатаційних запасів по 

регіонах України у 2017 році 

 

В останні роки загальний видобуток підземних питних та технічних вод постійно 

регресує і змінився від 8395,230 тис. м3/добу у 2001 році до 2801,055 тис. м3/добу у 2017 році 

(на 66,6%). В той же період видобуток  з розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод 

зменшився від 3513,626 тис. м3/добу до 1442,368 тис. м3/добу (на 58,9%). Динаміка  

загального видобутку та видобутку з розвіданих експлуатаційних запасів підземних питних і 

технічних вод по Україні за період 2001-2017 рр. наведена на рис. 7.2.1.3.  

 
 

Рис. 7.2.1.3.  Динаміка видобутку підземних вод в Україні впродовж 2001-2017 рр. 
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Таблиця 7.2.1.2. Прогнозні ресурси, розвідані експлуатаційні запаси підземних питних і технічних вод України та їх видобуток у 2017 

році 

 

№ 

п/п 

Адміністративна 

одиниця 

Прогнозні ресурси, тис. м3/добу 

Р
о

зв
ід

а
н

іс
т
ь

 

п
р

о
г
н

о
зн

и
х

 р
ес

у
р

сі
в

, 
%

 

Видобуток з прогнозних ресурсів, 

тис. м3/добу 
Освоєння ,% 

Невикористані, 

тис. м3/добу. 

Всього 

ресурсів 

у т.ч.розвідані запаси, затверджені 

ДКЗ СРСР,УТКЗ, ДКЗ України 

Всього 

у т.ч. з розвіданих 

запасів 

Неоцінений 

дренаж 

Прогнозні 

ресурси 

Розвідані 

запаси 

Прогнозні 

ресурси 

Розвідані 

запаси 
Всього 

Діючі 

ділянки 

родовищ Всього 

запасів 

Кількість 

родовищ 

Кількість 

ділянок 

родовищ 

1 АР Крим 1300,8 1196,221 21 99 92 Н.в Н.в Н.в Н.в Н.в Н.в Н.в Н.в 

2 Вiнницька 885,5 151,943 27 54 17 46,841 13,602 29 2,289 5 9 838,659 138,341 

3 Волинська 2586,3 354,089 10 25 14 149,976 73,852 17 8,649 6 21 2436,324 280,237 

4 Днiпропетровська 1092,6 705,253 17 28 65 104,701 6,645 6 80,391 10 1 987,899 698,608 

5 Донецька 2464,0 1083,533 53 115 44 295,039 75,816 40 183,666 12 7 2168,961 1007,717 

6 Житомирська 628,6 209,699 26 41 33 39,712 12,135 18 12,038 6 6 588,888 197,564 

7 Закарпатська 1081,6 345,191 19 25 32 60,611 26,281 13 0 6 8 1020,989 318,910 

8 Запорiзька 1550,7 302,669 16 36 20 81,16 41,131 17 0 5 14 1469,540 261,538 

9 Iвано-Франкiвська 754,4 292,005 17 32 39 14,763 7,22 13 0 2 2 739,637 284,785 

10 Київська 4215,3 1917,805 51 135 45 214,366 155,194 71 0 5 8 4000,934 1762,611 

11 Кiровоградська 404,6 229,171 21 42 57 61,502 8,546 14 30,107 15 4 343,098 220,625 

12 Луганська 4790 1914,031 36 102 40 112,198 60,806 27 39,802 2 3 4677,802 1853,225 

13 Львiвська 3644,1 1327,442 52 94 36 401,792 316,508 59 0 11 24 3242,308 1010,934 

14 Миколаївська 441,6 102,882 12 16 23 41,854 11,476 13 0 9 11 399,746 91,406 

15 Одеська 736,7 487,31 26 40 66 76,378 28,555 25 0 10 6 660,322 458,755 

16 Полтавська 4288,9 830,585 44 80 19 99,075 74,027 43 0,084 2 9 4189,825 756,558 

17 Рiвненська 3602,5 453,939 19 46 13 105,905 63,215 30 25,299 3 14 3496,595 390,724 

18 Сумська 3432,2 622,607 25 50 18 117,599 88,911 42 0 3 14 3314,601 533,696 

19 Тернопiльська 2206,0 295,03 15 25 13 71,558 46,41 11 0 3 16 2134,442 248,620 

20 Харкiвська 4109,8 1102,787 61 93 27 82,83 40,252 58 0 2 4 4026,970 1062,535 

21 Херсонська 4970,8 927,828 22 50 19 249,519 93,026 39 60,492 5 10 4721,281 834,802 

22 Хмельницька 1963,7 466,325 29 56 24 114,984 91,134 35 4,667 6 20 1848,716 375,191 

23 Черкаська 1806,5 323,755 23 60 18 90,842 26,367 34 3,61 5 8 1715,658 297,388 

24 Чернiвецька 405,3 174,061 7 15 43 60,081 13,113 7 0 15 8 345,219 160,948 

25 Чернiгiвська 8326,7 555,95 15 35 7 107,769 68,146 23 0 1 12 8218,931 487,804 

 Всього по Україні 61689,20 16372,111 664 1394 27 2801,055 1442,368 684 451,094 5 9 57587,345 13733,522 

         * Примітка: розрахунок освоєння ресурсів та запасів в цілому по Україні наведено без урахування обсягів по АР Крим
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Тенденція до постійного скорочення видобутку підземних вод зумовлена зменшенням 

споживання підземних питних та технічних вод у зв‘язку зі скороченням промислового 

виробництва та долі використання підземних вод у загальному балансі водокористування в 

Україні, а також проведенням  АТО в межах Донецької і Луганської областей та анексією АР 

Крим. 

 Загалом в Україні використано 2263,863 тис. м3/добу підземних вод, без 

використання скинуто 537,192 тис. м3/добу (19,2%), переважно у вигляді шахтного та 

дренажного водовідливів. 

Із загальної кількості підземних вод, що видобуто у 2017 році,  

1761,248 тис. м3/добу (77,8%) використано на господарсько-питне водопостачання, 

232,248 тис. м3/добу (10,3%) спожито для виробничо-технічних потреб. На 

сільськогосподарські потреби використано 230,453 тис. м3/добу (10,2%), на зрошення земель 

– 34,090 тис. м3/добу (1,5%), на  промисловий розлив та виготовлення напоїв використано 

5,824 тис. м3/добу (0,3%). Загальне використання видобутих підземних вод та використання 

розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод України у 2017 році наведено на 

рис. 7.2.1.4 та 7.2.1.5. 

 

 

 
Рис. 7.2.1.4.  Сфери використання видобутих підземних вод, тис.м3/добу 

 

            
Рис. 7.2.1.5  Обсяги використання розвіданих експлуатаційних запасів підземних 

вод, тис.м3/добу 

Використання підземних вод по регіонах України за 2017 рік наведено 

 на рис. 7.2.1.6 та 7.2.1.7. 
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Рис. 7.2.1.6.  Обсяги використання підземних вод по регіонах України у 2017 році 

 
Рис. 7.2.1.7. Обсяги використання розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод по 

регіонах України у 2017 році 

 

Зведені дані щодо розподілу прогнозних та розвіданих запасів підземних вод, а також 

стану їх використання у регіонах України наведено в табл. 7.2.1.2 та 7.2.1.3.  

Наведена інформація щодо прогнозних ресурсів, розвіданих експлуатаційних запасів 

та використання підземних вод свідчить про великі потенційні можливості розширення їх 

використання практично у всіх регіонах України, особливо для невеликих водоспоживачів з 

потребою в питній воді  до 30-50 тис. м3/добу (рис. 7.2.1.8). 

Спостережна мережа державного моніторингу за підземними водами станом на 

01.01.2018 р. складалась із 892 спостережних пунктів, у тому числі на ґрунтові води – 288 

спостережних пунктів, на міжпластові води – 214 спостережних пунктів, на опорних 

полігонах по вивченню умов формування експлуатаційних запасів підземних вод – 390 

спостережних пунктів (рис. 7.2.1.9). Спостереження за рівнем підземних вод у 2017 році 

проводились по 224 спостережних пунктах, а за хімічним станом – по 125.  

Середньорічна температура повітря в 2017 році виявилася на 

1,4-2,4 вищою за норму. Найнижча температура повітря за зиму (абсолютний мінімум 

температури повітря) становила мінус 18-27°. Найвища температура повітря (абсолютний 
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максимум температури повітря) досягала +40° у серпні і відмічалася у більшості областей 

степової зони. На решті території максимальні температури повітря становили плюс 35-39°. 

Річна кількість опадів склала в середньому 88-113% норми. Найменше опадів за рік 

(70-80% норми) було в багатьох районах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, 

Кіровоградської, Черкаської областей, в окремих районах цих областей – 55-60% норми. На 

решті території кількість річна сума опадів склала 81-120% норми. Найменша кількість 

опадів зафіксована на  м.с. Миколаїв – 268 мм, найбільша у гірських районах: м.с. Нижній 

Студений (Закарпатська обл.) – 1579 мм та м.с. Пожежевська (Івано-Франківська обл.) – 

1746 мм. У місячному розрізі найбільш вологими були вересень, жовтень та грудень, 

найбільш сухим – серпень. 

Найбільш несприятливим погодним явищем була весняно-літня атмосферна посуха, 

яка внаслідок дефіциту опадів, поступово розвивалася із квітня, посилилася та поширилася у 

травні-червні, коли недобір опадів у багатьох областях досяг 50-70% норми. Розвиток 

атмосферної посухи супроводжувався стрімким падінням запасів вологи в усіх шарах ґрунту. 

Станом на 10 червня в Україні (крім західних областей) спостерігалася вже повітряно-

ґрунтова посуха різної інтенсивності, на багатьох сільськогосподарських площах південних 

та центральних областей запаси вологи у метровому шарі ґрунту були майже вичерпані.  

Найжорсткіші умови спостерігалися в Київській, Черкаській, Полтавській та 

Кіровоградській областях. Весняно-літня посуха поступово перейшла у літньо - осінню 

(липень – перша половина вересня). Тобто, метеорологічні умови 2017 року не сприяли 

поповненню запасів підземних вод. 

У зоні надмірного зволоження річна кількість опадів була, по більшості метеостанцій 

зони, вище за норму на величину до 247 мм (м.с. Рахів) та більше минулорічної. Незважаючи 

на це, по переважній кількості спостережних пунктів зони середньорічні рівні ґрунтових вод 

були нижче минулорічних значень. У зоні нестійкого зволоження річна кількість опадів була 

менше за норму та за минулорічні показники. Порівняно з минулим роком, по спостережних 

пунктах зони спостерігалось, як зниження середньорічних рівнів ґрунтових вод, так і 

підвищення. Річна кількість опадів у зоні недостатнього зволоження була більше 

минулорічної та вище за норму. По більшості спостережних пунктів зони спостерігалось 

підвищення середньорічних рівнів ґрунтових вод. 

Середньорічні рівні на опорних полігонах по вивченню умов формування 

експлуатаційних запасів підземних вод продовжували, в основному, підвищуватись. Це 

пов‘язано зі скороченням видобутку підземних вод за останні роки.  

Головними чинниками забруднення ґрунтових вод на більшій частині території 

України є комунальні стоки, стоки тваринницьких комплексів, мінеральні добрива, продукти 

сільгоспхімії, свинець, марганець, нафтопродукти. Забруднення міжпластових підземних вод 

носить локальний характер, залежить від техногенного навантаження на геологічне 

середовище та захищеності підземних вод. Ділянки забруднення міжпластових підземних 

вод знаходяться, переважно, у зоні впливу поверхневого комплексу утилізації дренажних вод 

гірничовидобувних робіт, невпорядкованих складів зберігання промислових відходів, 

мінеральних добрив та отрутохімікатів, тваринницьких комплексів, нафтопереробних заводів 

та інших локальних об‘єктів, що впливають на стан підземних вод. 

Внаслідок концентрації місць захоронення відходів, обумовленої, в свою чергу, 

концентрацією промисловості та населення, спостерігається осередковий розвиток 

промислового забруднення підземних вод (промислова зона Донбасу, Західного Донбасу та 

Кривбасу – Луганська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області). Використання 

мінеральних і органічних добрив при освоєнні сільськогосподарських угідь у південних 

областях України також призводить до погіршення якості підземних вод (табл. 7.2.1.4). 
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Таблиця 7.2.1.3. Обсяги видобутку підземних питних і технічних вод України та їх використання у 2017 році 

в розрізі адміністративних областей  

 

№ 

п/п 

Адміністративна 

одиниця 

Видобуток, 

тис.м3/добу 

Використання, тис.м3/добу Скид підземних вод 

без використання, 

тис.м3/добу 
Всього 

господарсько- 

питні 

виробничо- 

технічні 

сільсько-

господарські 
зрошення 

виготовлення 

напоїв 

промисловий 

розлив 

1 Вiнницька 46,841 41,174 27,409 6,976 6,171 0,005 - 0,613 5,667 

2 Волинська 149,976 136,616 81,68 6,569 48,36 - - 0,007 13,36 

3 Днiпропетровська 104,701 27,973 15,122 9,776 - 3,065 - 0,01 76,728 

4 Донецька 295,039 100,248 69,856 25,55 3,366 1,476 - - 194,791 

5 Житомирська 39,712 27,141 17,74 6,419 2,719 - - 0,263 12,571 

6 Закарпатська 60,611 56,935 49,145 5,843 1,912 - 0,001 0,034 3,676 

7 Запорiзька 81,16 79,839 71,202 5,305 2,59 0,669 - 0,073 1,321 

8 Iвано-Франкiвська 14,763 14,061 11,075 1,296 1,672 - - 0,018 0,702 

9 Київська 214,366 209,328 166,512 39,946 0,152 0,614 - 2,104 5,038 

10 Кiровоградська 61,502 27,513 17,59 3,784 6,049 0,09 - - 33,989 

11 Луганська 112,198 70,445 62,898 7,52 0,027 - - - 41,753 

12 Львiвська 401,792 388,8 314,236 17,369 57,132 - - 0,063 12,992 

13 Миколаївська 41,854 41,807 33,699 6,62 0,422 0,288 0,714 0,064 0,047 

14 Одеська 76,378 74,801 66,91 4,917 2,936 0,035 - 0,003 1,577 

15 Полтавська 99,075 98,237 87,375 10,204 0,137 - - 0,521 0,838 

16 Рiвненська 105,905 83,745 72,966 9,642 1,115 - - 0,022 22,16 

17 Сумська 117,599 117,458 113,123 4,019 0,272 - 0,005 0,039 0,141 

18 Тернопiльська 71,558 70,665 56,33 4,182 10,103 0,002 - 0,048 0,893 

19 Харкiвська 82,83 80,874 65,789 13,477 - 1,457 - 0,151 1,956 

20 Херсонська 249,519 181,69 142,393 10,575 3,028 25,539 - 0,155 67,829 

21 Хмельницька 114,984 87,844 74,31 8,282 5,032 0,034 - 0,186 27,14 

22 Черкаська 90,842 84,635 37,741 17,732 28,109 0,767 0,197 0,089 6,207 

23 Чернiвецька 60,081 57,586 16,634 0,968 39,98 - 0,004 - 2,495 

24 Чернiгiвська 107,769 104,448 89,513 5,277 9,169 0,049 0,414 0,026 3,321 

 Всього по Україні 2801,055 2263,863 1761,248 232,248 230,453 34,090 1,335 4,489 537,192 
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Рис. 7.2.1.8. Картосхема прогнозних ресурсів та видобутку підземних питних і технічних вод на території України 
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Рис. 7.2.1.9.  Картосхема розміщення пунктів спостереження державного рівня моніторингу та їх розподілу за складом мережі  

на території України   
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На території України станом на 01.01.2018 р. кількість облікованих площинних 

осередків забруднення підземних вод залишилась без змін і становила 200, локальних – 262. 

Підземні води в зоні впливу основних осередків були забруднені хлоридами, сульфатами, 

нітратами, аміаком, роданідами, фенолами, нафтопродуктами, марганцем, свинцем, 

стронцієм у кількостях, що в окремих випадках у декілька разів перевищували норми 

граничнодопустимої концентрації (далі – ГДК). У межах локальних осередків підземні води 

четвертинних, неогенових, палеогенових, верхньокрейдяних та протерозойських відкладів по 

одиночних свердловинах мали підвищений вміст нітратів, амонію, заліза тощо. 

На екологічно-навантаженій території Донбасу, Західного Донбасу та Кривбасу 

внаслідок впливу гірничих виробок діючих та закритих шахт відбувалось підвищення рівнів 

підземних вод, зменшувались водоприпливи, активізувались процеси осідання земної 

поверхні, поширювались процеси підтоплення на полях раніше затоплених вугільних шахт, 

що відпрацьовували верхні горизонти і мали гідравлічний зв'язок із шахтами, що закриті.  

У Західному Донбасі відчутного збитку підземним водам завдавали 

високомінералізовані (6000-33000 мг/дм3) шахтні води, що відкачувались шахтами ВАТ 

«Павлоградвугілля». Акумулюючись у фільтруючих накопичувачах, вони продовжували 

забруднювати водоносні горизонти у четвертинних, берекських та межигірських відкладах. 

Основними забруднюючими компонентами є хлориди та сульфати. Мінералізація підземних 

вод у зонах засолення коливається від 3600 до 8603 мг/дм3. Глибина засолення до 28 м.  

 
Таблиця 7.2.1.4. Динаміка внесення обсягів мінеральних добрив по адміністративних областях 

Адміністративна 

область 

Всього внесено мінеральних добрив у перерахунку на 100% поживних речовин по 

роках, тис.ц 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 864,9 760,6 914,0 1146,2 1232,7 1275,5 1253,6 1223,2 1409,6 1626,8 

Волинська 152,8 115,2 133,6 177,9 194,7 230,8 273,1 276,5 337,3 412,4 

Дніпропетровська 614,6 496,4 616,1 682,8 649,0 618,9 691,4 658,5 848,1 1019,4 

Донецька 386,3 260,5 350,5 428,9 471,4 504,4 400,9 275,2 411,6 486,9 

Житомирська 267,2 267,8 256,0 328,7 427,5 599,1 519,3 458,9 510,8 686,1 

Закарпатська 18,4 15,3 14,3 19,2 20,7 17,2 22,8 26,4 33,0 34,3 

Запорізька 393,4 328,6 420,1 460,1 520,1 494,4 505,3 462,2 673,0 914,2 

Івано-Франківська 80,7 81,6 74,0 107,7 138,5 181,1 198,0 167,0 204,9 222,9 

Київська 596,9 460,7 574,5 662,3 695,3 796,0 806,8 740,9 931,4 1123,0 

Кіровоградська 435,9 415,2 506,7 654,8 708,6 819,9 793,9 754,2 912,2 1049,9 

Луганська 287,6 267,0 300,0 333,4 356,1 412,2 310,6 238,3 337,8 412,4 

Львівська 255,7 225,0 247,9 311,3 345,9 452,3 457,2 474,7 535,8 534,2 

Миколаївська 278,2 299,9 395,4 467,1 448,1 467,8 502,5 496,7 647,6 827,9 

Одеська 474,2 444,4 525,2 649,9 564,2 661,5 856,4 819,6 1130,8 1462,5 

Полтавська 958,9 679,5 862,0 931,1 1010,1 1035,0 1031,5 969,2 1150,6 1281,9 

Рівненська 297,1 224,5 216,2 299,9 300,5 308,6 306,3 297,2 358,2 362,5 
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Сумська 525,2 436,7 501,9 672,9 707,5 823,2 866,4 996,9 1133,7 1177,2 

Тернопільська 536,0 368,7 498,8 604,6 629,0 718,9 733,0 652,4 779,5 946,7 

Харківська 704,9 586,1 618,7 665,9 741,1 846,2 814,6 874,7 1111,4 1351,5 

Херсонська 282,2 261,7 309,3 359,1 294,7 327,4 305,4 277,7 408,8 541,7 

Хмельницька 576,8 530,0 611,4 845,8 887,1 1068,3 1056,5 1032,5 1063,1 1172,8 

Черкаська 746,8 581,4 772,4 857,2 1006,5 994,0 906,5 887,8 979,2 1061,2 

Чернівецька 52,1 62,3 86,1 107,2 99,1 112,4 108,6 85,2 82,1 101,5 

Чернігівська 603,0 432,9 548,4 615,7 718,9 925,8 969,5 974,0 1253,5 1428,1 

АР Крим 257,4 265,6 252,9 243,4 262,7 204,0 н.в. н.в. н.в. н.в. 

Всього по Україні 10647,2 8867,6 10606,4 12633,1 13430,0 14894,9 14690,1 14119,9 17244,0 20238,0 

 

Основним фактором, що супроводжує розробку вугільного родовища і, в значній мірі, 

впливає на зміну природного геологічного середовища Західного Донбасу є скид та 

акумуляція високомінералізованих шахтних вод і відходів вуглезбагачення у ставки-

накопичувачі, що розташовані в балках Свідовок, Ніколіна, Таранова, Косьмінній та 

Стуканова (хвостосховище ЦЗФ). Усього в ставки-накопичувачі у 2017 р. було скинуто 

понад 40,11 млн м3 шахтних вод, у тому числі в ставки-накопичувачі: у б. Свідовок – 

11,65 млн м3; у б. Ніколіна – 2,34 млн м3; у б. Таранова – 17,13 млн м3 та у б. Косьмінній – 

15,50 млн м3. Мінералізація вод у ставках-накопичувачах складає: у б. Свідовок – 

8350 мг/дм3, у б. Таранова – 5620 мг/дм3, у б. Косьмінній – 4770 мг/дм3 та у б. Ніколіна – 

6110 мг/дм3. У зв’язку з недостатньою ємністю ставка-накопичувача у б. Таранова – 

6,51 млн м3 шахтних вод перекачано у б. Свідовок, а 3,37 млн м3 шахтних вод скинуто 

безпосередньо на полі шахти Самарська. У р. Самару із ставків-накопичувачів скинуто 

13,86 млн м3 шахтних вод: у східній частині родовища із б. Косьмінної – 10,95 млн м3 

шахтних вод з мінералізацією – 4770 мг/дм3; у центральній частині родовищаіз б. Свідовок у 

кількості 2,92 млн м3 шахтних вод з мінералізацією 8350 мг/дм3.  

На фоні збільшення скиду шахтних вод у ставки-накопичувачі на 0,42 млн м3 у 

водоносних горизонтах мезо-кайнозойського віку спостерігалось незначне підвищення рівня 

підземних вод до 0,58 м. Якісний стан підземних вод не змінився.  

У межах хвостосховищ ГЗКів, в останні роки спостерігаються зміни в хімічному 

складі підземних вод, значно менше – у рівневому. Майже на всіх проммайданчиках і 

територіях, прилеглих до хвостосховищ, спостерігалось підвищення рівнів підземних вод, а 

також вмісту хімічних елементів ІІ-IV класів небезпеки змінився. У 2017 році відмічається 

підвищений вміст заліза до 2872,34 мг/дм3 (ГДК – 0,3), стронцію – до 16,6 мг/дм3 (ГДК – 7,0), 

брому до 47,4 (ГДК – 0,2), марганцю – до 26,1 (ГДК – 0,1), сульфатів – до 7300 мг/дм3 (ГДК – 

500), хлоридів – до 21121,8 мг/дм3 (ГДК – 350) тощо.  

На окремих водозаборах зберігалось забруднення підземних вод експлуатаційних 

водоносних горизонтів, що проявлялось у підвищенні мінералізації, загальної жорсткості, 

підвищеного вмісту сполук групи азоту, марганцю, літію, свинцю тощо. В останні роки 

значно скоротилась загальна кількість таких об’єктів і на 01.01.2018 р. становила – 95 (у  

1998 р. – 319).  

У Донецькій області всі основні водоносні горизонти в долинах річок, де вони є 

першими від поверхні чи перекриті малопотужною товщею четвертинних відкладів, мають 

низьку ступінь захищеності від забруднення. Внаслідок невпорядкованого складування 

промислових відходів, інфільтрації токсичних речовин у підземні води з атмосферними 
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опадами, вимивання токсичних речовин із шлакових відвалів тощо у 2017 р. зберігалось 

забруднення підземних вод експлуатаційних водоносних горизонтів. Це проявлялось у 

підвищенні мінералізації до 2408 мг/дм3, загальної жорсткості до 16 мг-екв/дм3 та вмісту 

сульфатів до 1055 мг/дм3 (водозабір «Комсомольський-I»). За хімічним складом підземні 

води експлуатаційних водоносних горизонтів: верхньокрейдяних відкладів - від 

гідрокарбонатно кальцієвих до сульфатно-гідрокарбонатних кальцієвих, з мінералізацією 

644-2500 мг/дм3, загальною жорсткістю 4,8-15,2 мг-екв/дм3, верхньокам’яновугільних 

відкладів – переважно гідрокарбонатно-сульфатні кальцієво-натрієві з мінералізацією 1600–

2200 мг/дм3, загальною жорсткістю 14,9-18,5 мг-екв/дм3, нижньокам‘яновугільних відкладів 

- хлоридно-сульфатні магнієво-кальцієві з мінералізацією 2100–2740 мг/дм3, загальною 

жорсткістю 15-16 мг-екв/дм3. 

У Херсонській області, внаслідок інтенсивної та тривалої експлуатації Херсонського 

родовища, водопостачання центральної та більшості частин міста Херсон здійснюється 

некондиційними водами верхньосарматських відкладів неогену, з мінералізацією понад 

1500 мг/дм3 і вмістом нітратів та амонію, що перевищує ГДК. Вміст компонентів 

забруднення, що перевищують ГДК, спостерігався на раніше виявлених водозаборах, що 

працюють на затверджених запасах підземних вод: нітрати до 195,2 мг/дм3, хлоридів до 

482,1 мг/дм3, нітратів до 67,08 мг/дм3. Внаслідок тривалого перевищення видобутку 

підземних вод над розвіданими експлуатаційними запасами на ділянці Кіндійська-1 хімічний 

склад підземних вод змінився з гідрокарбонатно-хлоридного магнієво-натрієвого до 

хлоридно-сульфатного натрієво-магнієвого. У звітному році рівневий режим та якісний стан 

підземних вод, на 1-площадці міськводоканалу, залишається без змін. Видобуток підземних 

вод на ділянці, порівняно з минулим роком, зменшився на 0,02 тис. м3/добу і становив 

8,10 тис. м3/добу, що не перевищує розвідані експлуатаційні запаси (10,0 тис. м3/добу). На 

протязі останніх 10-20 років, на більшості водозаборів Херсонської області, показники 

якісного складу залишаються без особливих змін, там спостерігається стабілізація якісних 

показників. 

У Вінницькій області на Ямпільському водозаборі внаслідок впливу господарської 

діяльності міста Ямпіль та підпору поверхневих вод р. Дністер зберігається забруднення 

підземних вод верхньопротерозойських відкладів. У 2017 році мінералізація становила 

1589 мг/дм3, загальна жорсткість – 12,9 ммоль/дм3, спостерігався підвищений вміст нітратів 

– 64,4 мг/дм3. 

Більшість водозаборів України, що експлуатують підземні води з розвіданими 

запасами, працювали у 2017 р. у сталому гідродинамічному та гідрохімічному режимі без 

перевищення розрахункових величин. На окремих водозаборах, внаслідок скорочення 

видобутку підземних вод, у звітному році спостерігалось поліпшення гідрохімічного стану 

підземних вод.  

Підземні мінеральні води. Станом на 01.01.2018 року в Україні розвідано та 

підготовлено до промислового використання 329 ділянок родовищ підземних вод, які 

зосереджені на 253 родовищах підземних мінеральних вод. Експлуатаційні запаси розвіданих 

родовищ становлять 93036,2 м3/добу за категоріями А+В+С1 та 990,0 м3/добу – за категорією 

С2 (табл. 7.2.1.5, рис. 7.2.1.10). Із загальної кількості розвіданих ділянок родовищ 

мінеральних вод експлуатується 171 ділянка (52%). 

Підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові води розвідані на 

172 родовищах (240 ділянок) із загальною кількістю запасів 70566,8 м3/добу, з яких 

112 ділянок розробляються. Природно-столові води розвідані на 81 родовищі (89 ділянок) із 

загальним обсягом запасів 22469,4 м3/добу, з них розробляється 58 ділянок. 
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На деяких ділянках родовищ розвідані мінеральні води двох типів у різних 

водоносних горизонтах, що збільшує загальну кількість об’єктів обліку водокористування до 

354.  

Сумарна по Україні величина видобутку мінеральних лікувальних та лікувально-

столових підземних вод складає 3164,327 м3/добу, природно-столових вод – 4725,219 м3/добу 

(в цю кількість включені великі скиди джерельної води і технологічні скиди (рис. 7.2.1.10).  

Використання мінеральних лікувальних та лікувально-столових підземних вод на 

112 ділянках, що експлуатуються, становить 2116,77 м3/добу, або близько 3,0% від величини 

затверджених запасів. Використання природно-столових –2147,578 м3/добу, або 9,5% від 

кількості затверджених запасів. 

Із 263 ділянок усіх типів підземних мінеральних лікувальних та лікувально-столових 

вод 125 (54,1% від загальної кількості затверджених запасів) належить до підземних 

мінеральних вод без специфічних компонентів і властивостей. До них відносяться підземні 

мінеральні води (від маломінералізованих до розсолів) з мінералізацією від 1 до 35 г/дм3. 

Підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові води без специфічних компонентів і 

властивостей розвідані та затверджені в 19 адміністративних областях.  

 

Таблиця 7.2.1.5. Балансові експлуатаційні запаси та видобуток 

 підземних мінеральних вод в  Україні 

 

 

Кіль- 

кість 

родо- 

вищ 

Кількість 

ділянок 

Балансові експлуатаційні 

запаси,  

м3/добу 

Видобуток,  

м3/добу 

Всьо

го 

у т.ч. 

розроб-

ляютьс

я 

 

 

А+В+С1 

 

 

С2 

у т.ч. 

розробляютьс

я 

 

Всього 

у т.ч. скид 

і природне 

розвантаж

ення. 

% 

викор. 

запасів 

А+В+С1 

 

А+В+С1 

 

С2 

Всього по Україні: 

253 329 171 93036.2 990.0 36367.4 180.

0 

7889.54

6 

3625.198 4.58 

Мінеральні лікувальні та лікувально-столові води 

172 240 112 70566.8 990.0 24241.0 180.

0 

3164.32

7 

1047.557 3.00 

Мінеральні природно-столові води 

81 89 58 22469.4 - 12086.4 - 4725.21

9 

2577.641 9.56 
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Рис. 7.2.1.10. Картосхема просторового розподілу балансових експлуатаційних запасів та видобутку підземних мінеральних вод
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За своїми лікувальними властивостями найбільшу цінність мають води зі 

специфічними компонентами та властивостями. Кількість ділянок та їх поширення в Україні 

наведено в таблиці 7.2.1.6. 

 

Таблиця 7.2.1.6. Розподіл підземних мінеральних вод 

зі специфічними компонентами по адміністративних областях України 

№ 

п/п 
Типи мінеральних вод 

Кількість 

ділянок 
Адміністративні області 

1.  Борна 2 Закарпатська, Запорізька 

2.  

Бромна 23 

АР Крим, Волинська, Дніпропетровська, 

Запорізька, Луганська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, 

Хмельницька 

3.  З підвищеною 

концентрацією 

органічних речовин 

20 
Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, 

Тернопільська, Хмельницька 

4.  Залізиста 3 Донецька 

5.  Йодно-бромна 1 Дніпропетровська 

6.  
Йодно-бромна борна 5 

Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Херсонська 

7.  
Кремниста 13 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Харківська, Одеська 

8.  

Радонова 29 

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 

Житомирська, Київська, Кіровоградська, 

Рівненська, Хмельницька, Черкаська 

9.  
Сульфідна 13 

АР Крим, Закарпатська, Львівська, 

Тернопільська, Чернівецька 

10.  Вуглекисла 10 Закарпатська 

11.  Вуглекисла борна 11 Закарпатська 

12.  Вуглекисла залізиста 2 Закарпатська 

13.  Вуглекисла йодно-

бромна 
1 Закарпатська 

14.  Вуглекисла кремниста 3 Закарпатська 

15.  Вуглекисла 

миш’яковиста 
2 Закарпатська 

Всього 138  

Підземні теплоенергетичні води. Одним з нетрадиційних джерел енергії є 

теплоенергетичні води. В Україні теплоенергетичні води розвідані в Закарпатському 

артезіанському басейні. В більшості випадків теплоенергетичні води вміщують в розчинному 

вигляді підвищену кількість мікрокомпонентів, таких як бром, бор, йод, що робить їх цінною 

бальнеологічною і промисловою сировиною, а також джерелом для одержання теплової 

енергії. 

В Україні розвідані 2 родовища теплоенергетичних вод – Берегівське і «Чігосуг» в 

Закарпатській області. Запаси теплоенергетичних вод складають 0,971 тис. м3/добу за 

категоріями В+С1, та 0,050 тис. м3/добу за категорією С2. Видобуток та використання води в 

2017 році становили 0,248 тис. м3/добу. 
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Підземні промислові води. В Україні розвідано 2 родовища підземних промислових 

вод: Північно-Сиваське в Херсонській області та Бистрівське в Львівській області, 

експлуатаційні балансові запаси яких складають 33465,000 м3/добу за категоріями А+В+С1. 

Видобуток та використання в 2017 році становили 0,014 м3/добу. З двох розвіданих ділянок 

експлуатується тільки одна. 

Північно-Сиваське родовище промислових йодних вод розташоване на території 

Генічеського району Херсонської області біля с. Щасливцеве в межах мілководної лагуни 

Азовського моря – Сиваша та в північній частині Арабатської Стрілки. Східна частина 

родовища знаходиться під водами Азовського моря. Вміст йоду від 29,8 г/дм3 до 30,1 г/дм3. 

Північно-Сиваське родовище промислових йодних вод не розробляється. 

Бистрівське родовище промислових підземних вод (розсолів) розташоване за 7 км на 

південний схід від м. Трускавець Дрогобицького району Львівської області. Родовище 

експлуатується з 1972 р. ЗАТ "Т.С.Б." (раніше – «Трускавецька сіль Барбара»). За хімічним 

складом води йодо-бромні, сульфатно-хлоридні магнієво-натрієві з підвищеним вмістом 

ортоборної кислоти. Загальна мінералізація коливається в межах 350-440 г/дм3. Розсоли 

Бистрівського родовища є гідромінеральною сировиною для виготовлення лікувального 

препарату – Трускавецької натуральної солі "Барбара". 

Лікувальні грязі. Лікувальні грязі — різні за генезисом  утворення, складені з 

мінеральних і органічних речовин та води, що пройшли складні перетворення внаслідок 

фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів, являють собою однорідну тонкодисперсну 

пластичну масу і мають лікувальні властивості за рахунок дії теплового, механічного та 

хімічного факторів.   

В Україні розвідано 13 родовищ (15 ділянок) лікувальних грязей, затверджених 

ДКЗ України в 1995-2015 роках. По 10 ділянках розвідані мулові грязі, які приурочені до 

поверхневих водоймищ. Це Сакське родовище в АР Крим, родовище “Солоний лиман” в 

Дніпропетровській області, родовище Ріпне в Донецькій області, родовища Кирилівське, 

Обитічне і Бердянське в Запорізькій області, Бейкуське в Миколаївській, Куяльницьке в 

Одеській, “Гопри” та Чаплинське в Херсонській області. Торф’яні лікувальні грязі розвідані 

по Великолюбінському родовищу в Львівській області, родовищу “Семеренки” в 

Полтавській області та Черченському родовищу в Івано-Франківській області.  

У 2017 р. з 15 розвіданих ділянок експлуатувалися 7. Експлуатаційні балансові запаси 

лікувальних грязей станом на 01.01.2018 р. складають 1714,037 тис.м3 за категоріями 

А+В+С1. Видобуток і використання лікувальних грязей в 2017 році становили 3,157 тис.м3.  

Лікувальна ропа. Лікувальна ропа – це насичена солями вода соляних озер (лиманів), 

морських заток, порожнин і пор донних відкладень, яка має лікувальні властивості. Ванни з 

ропи впливають на стабілізацію центральної та периферичної нервової систем, судинного 

тонусу, стимулюють функції залоз внутрішньої секреції. Під дією ропних ванн 

поліпшуються обмінні процеси в організмі. 

В Україні розвідано 3 родовища (3 ділянки) лікувальної ропи. Це Сакське родовище в 

Автономній Республіці Крим, Куяльницьке в Одеській області та родовище «Гопри» в 

Херсонській області. Експлуатаційні балансові запаси лікувальної ропи складають 

798,904 м3/добу за категоріями В+С1. Видобуток та використання у 2017 році становили 

54,520 м3/добу. Ропа всіх родовищ є кондиційною для курортного використання у 

бальнеологічних цілях.  

 

7.2.2.  Екзогенні геологічні процеси 

 

Мінливість інженерно-геологічних умов у межах України пов’язана з структурно-

геологічною будовою, зонально-кліматичними, геоморфологічними, гідрогеологічними та 

сейсмічними факторами. Разом з техногенними чинниками це визначає площі поширення 

екзогенних геологічних процесів (ЕГП) і явищ, а також пов’язаних з ними змін довкілля.  
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У місцях розташування об’єктів, що створюють сприятливі умови для активізації 

екзогенних процесів, значно зростає небезпека виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного походження. Це підтверджується результатами режимних спостережень, які 

фіксують підсилення взаємозв'язку між динамікою росту господарського потенціалу та 

регіональним поширенням небезпечних ЕГП. 

Моніторингові спостереження за розвитком небезпечних екзогенних процесів у 

2017 р. проводились на обмежених площах території країни через неритмічне та недостатнє 

фінансування. Не має можливості надати інформацію щодо поширення та активізації ЕГП по 

окремим територіям, що є тимчасово непідконтрольні Україні: 

- АР Крим – в зв’язку з анексією цієї території; 

- частина Донецької та Луганської областей, що тимчасово непідконтрольні Україні та 

є зоною проведення Операції об’єднаних сил (ООС). 

Метеорологічні умови 2017 р. щодо кількості опадів були в межах 

середнобагаторічної норми, а подекуди і значно менше, та аномальними відносно 

температурного режиму в бік збільшення температур. Тому, як швидкоплинний фактор,  

метеоумови не сприяли суттєвій активізації ЕГП, здебільшого активний розвиток ЕГП був не 

більший фонового значення і, частіше, активізація була спричинена сукупністю техногенних 

та метеорологічних факторів. 

Зсуви займають домінуюче положення серед ЕГП внаслідок значного поширення 

майже у всіх адміністративних областях, насамперед, у місцях інтенсивного господарського 

освоєння. Вони виникають на порівняно незначній площі, проте їх активізація має значні 

негативні наслідки через швидкоплинність їх розвитку та значні деформації та руйнування 

інженерно-господарських об’єктів. Головними природними чинниками активізації зсувів є 

метеорологічні, гідрологічні, гідрогеологічні, сейсмічні тощо. Сучасна активізація зсувів, що 

розвиваються на схилах різного генезису, досить часто пов’язана з проявом супутніх 

процесів – ерозійного та абразійного, що є чинниками підсилення основного процесу. 

Активна господарська діяльність без урахування планувальних обмежень, відсутність 

належних інженерних та екологічних заходів щодо освоєння територій спричиняє 

активізацію зсувів на території населених пунктів. 

За останніми даними на території України зафіксовано 22950 зсувів, кількість їх 

змінюється за рахунок ліквідації (зрізання, зчищення), злиття окремих близько розташованих 

зсувних форм або внаслідок виявлення або утворення нових (рис.7.2.2.1, табл.7.2.2.1). 

За даними моніторингових спостережень активізація зсувів відбувалась на узбережжі 

Азовського моря в межах Донецької та Запорізької областей, на узбережжі Чорного моря в 

межах Одеської та Миколаївської областей, в Дніпропетровській області – в балках міст 

Дніпро та Кам’янське, на правому схилі Каховського водосховища. У 2017 р. утворення двох 

нових зсувів зафіксовано у Закарпатській області.  

У Вінницькій області, де зафіксовано 339 зсувів, площею 16,55 км2, на території 

забудови відмічено 17 проявів, які, в разі активізації, несуть загрозу 23 об‘єктам 

господарювання. У 2017 р. обстежено 9 зсувів на моніторингових ділянках, всі знаходяться в 

стадії тимчасової стабілізації. Також, були обстежені зсуви, розвиток яких може  впливати на 

господарські об’єкти. Зсуви, що зафіксовані в межах таких населених пунктів, як 

м. Жмеринка, сс. Качківка, Довжок, Крупське та ст.Сулятицька знаходяться в стабільному 

стані і, на даний час, не загрожують господарським об’єктам.  
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Рис. 7.2.2.1.  Картосхема просторового поширення зсувів на території України 
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Таблиця 7.2.2.1. Географічний розподіл зсувів на території України 

 

№ 

п/

п 

 

Назва 

адміністративної 

одиниці 

Площа,  

тис. 

км2 

Загальна 

кількість 

зсувів,  

шт. 

Площа 

зсувів, 

км2 

Кіль-

кість 

актив-

них 

зсувів, 

шт. 

Площа 

активни

х 

зсувів, 

км2 

Кількіст

ь зсувів 

на 

забу-

дованій 

території

, шт. 

Кількіст

ь 

господар

- 

ських 

об’єктів 

в зоні 

зсувів, 

шт. 

1 АР Крим* 27,0 1589 58,44 н.в. н.в. н.в. н.в. 

2 Вінницька 26,5 339 16,55 0 - 17 23 

3 Волинська 20,2 0 - - - - - 

4 Дніпропетровська 31,9 382  20,84 12 0,438 165 167 

5 Донецька 26,5 189 9,04 87 3,82 39 66 

6 Житомирська* 29,9 10 0,01 н.в. н.в. - - 

7 Закарпатська 12,8 3281(+2)** 385,11 5 0,043 1947 64 

8 Запорізька 27,2 205  3,6 103 1,943 24 2 

9 Івано-Франківська 13,9 805 301,0 0 - 85 45 

10 Київська 28,9 815 23,75 7 0,28 108 - 

11 Кіровоградська 24,6 140 3,04 12 0,22 18 1 

12 Луганська* 26,7 770 6,62 299 3,93 36 35 

13 Львівська 21,8 1347 292,6 20 0,42 162 28 

14 Миколаївська 24,6 1152 9,04 12 0,33 51 59 

15 Одеська 33,3 5836 66,3 85 4,8 156 101 

16 Полтавська 28,8 824 63,9 1 0,004 72 23 

17 Рівненська* 20,1 0 - - - - - 

18 Сумська 23,8 567 7,44 0 - н.в. 1 

19 Тернопільська* 13,8 117 11,74 н.в. н.в. 38 - 

20 Харківська 31,4 1615 40,3 2 0,0002 42 14 

21 Херсонська* 28,5 33 0,85 н.в. н.в. 12 17 

22 Хмельницька 20,6 424 20,96 0 - 41 43 

23 Черкаська 20,9 1033 33,99 161 4,61 281 2 

24 Чернівецька 8,1 1468 760,2 н.в. н.в. 570 49 

25 Чернігівська* 31,9 9 0,027 н.в. н.в. - - 

Загалом по Україні 603,7 22950 2135,35 806 20,84 3864 740 

Примітка: * області, де в 2017 році не проводилися польові роботи дані відсутні або 

надані відомості за попередні роки; 
** збільшення кількості зсувів за рахунок новоутворених у 2017 р. 
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  Дніпропетровській області зсувні ділянки, що розташовані в балках міст Дніпро та 

Кам’янське, і надалі залишаються небезпечними для інженерних споруд та життя людей. У 

м. Дніпро в активному стані зсув (обстеження проводилось у червні та вересні 2017 р.) у 

центральній частині міста (вул. Горяна та Роднікова, пров. Крута Балка, тупик Крута Балка) на 

лівому схилі балки Крута. Причини утворення зсуву природно-техногенні – активізація ерозії 

схилів балки, просідання насипних ґрунтів під будинками та забудова верхньої частини схилу.  

Схильними до активізації у м. Дніпро є зсувні ділянки: правий схил та верхів’я балки 

Краснопільська (ж/м Мирний, завод «Дніпрошина», вул. Балка Кротова та Підмогильного), 

площа зсуву 2,7 га; правий схил балки Аптекарська (вул. Токарного, Богданова, Канатна, 

пров.Токарного), площа зсуву 0,9 га, та зсув (вул. Сірко, Ласточкіна та Балка Довга), площею 

3,8 га, правий схил балки Рибальська (пр. Кірова, 92а, вул. Нахімова, 90 та Гавриленко, 10), 

площа зсуву 5,3 га.  

У м. Кам’янське  активною з попереднього року є зсувна ділянка, розташована на 

правому схилі балки Шамишина (ж/м Черьомушки, вул. Онищенко, Скалика, Ціолковського), в 

центральній частині міста. Це зсув-просідання, похила площа, на якій розташовані 

багатоповерхові будинки (ж/м Черьомушки). Схильною до активізації в м. Кам’янське є зсувна 

ділянка у верхів’ї балки Баранникова (пров. Островського), загальна площа ділянки 1,1 га. 

Активною є зсувна ділянка на правому схилі Каховського водосховища в районі 

с. Вищетарасівка Томаківського району. Загальна площа порушеної ділянки близько 8,8 га. 

Причина утворення зсуву техногенна – внаслідок підмивання схилу водосховищем і 

зрошення навколишніх орних полів. 

Процеси сповзання берегів Каховського водосховища в межах області відмічені ще на 

трьох ділянках – с. Новокиївка, с. Добра Надія (Томаківський р-н) і між сс. Капулівка та 

Покровське (Нікопольський р-н). У даний час зсувні процеси призупинені або попереджені 

через засипку прибережної зони валунами граніту, які нині виконують роль хвилеломів. 

 Продовжується активізація на лівому схилі долини р. Вовча в с. Привовчанське 

Павлоградського району. Відстань до північно-східної окраїни села складає 1 км. Загальна 

площа порушеної ділянки близько 3,0 га.  

Схильними до активізації є зсувні ділянки:  у Новомосковському районі - 

с. Новостепанівка,  на лівому схилі верхів’я балки Іскова, загальною площею 1,8 га; 

с. Андріївка, на правому схилі долини р. Самара, загальною площею 0,6 га; с. Губиниха, на 

правому схилі балки Огланова, загальною площею 0,4 га; у Солонянському районі - південно-

східна околиця с. Військове, загальною площею  2,0 га. 

Майже всі вище зазначені ділянки є активними чи схильними до цього з попередніх 

років, значних чи катастрофічних активізацій у 2017 р. не відмічено. 

У Донецькій області зсувні процеси, в основному, зосереджені на узбережжі 

Азовського моря та на крутих схилах р. Сіверський Донець. В області мають розвиток 189 

зсувів, з них в активному стані перебуває 87 площею 3,82 км2, на забудованій території 

зафіксовано 39 проявів, що загрожують 66 об’єктам економіки. На півночі області активних 

зрушень на ділянках розвитку зсувів не спостерігалося, на відміну від Приазов’я. На ділянці 

від с. Бабах-Тарама до м. Маріуполь налічується 33 зсуви, з них 26 активних. 

Найбільш складною та загрозливою є ситуація поблизу від с. Мелекине, де 

зафіксоване порушення зсувом  полотна автодороги Т-50 Урзуф – Маріуполь, довжина 

ушкодженої ділянки – 320 м. У самому селі житлові будинки зруйновані (будівля 

Мелекинської сільради) або деформовані (вул. Братів Щербань, Гагаріна та Центральна).  

У с. Бабах-Тарама відбувалось зміщення ґрунтів вниз до 2 м. В уступі верхньої 

сходинки навесні 2017 р. утворилася тріщина розтягання шириною розкриття 10 см та 

перепадом пліч до 1,4 м. Активізація зсувного процесу спостерігалась на ділянках чергового 

обстеження народногосподарських об’єктів у с. Урзуф (ДОЦ «Дружба», б/в «Сонячна» та 

«Дельфін»), с. Юр’ївка (ДОЦ «Лазурний» та «Золотий Колос»), с. Ялта (б/в «Перлина», 

«Нептун», «Азовочка», «Красна Гвоздика»). 
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У м. Маріуполь активізація зсувних процесів відбувається на ділянці «Балка Клинова» 

по пров. Танковий, Зенітний, вул. Черняховського, Зеленстрой та на правому березі 

р. Кальчик по вул. Торгова та Річна.  На ділянці сел. Піщане (західна околиця м. Маріуполь) 

дроблення та руйнування блоків, що відокремилися раніше, несе загрозу будівлям по 

вул. Дачній, Вел.Морській. 

У Закарпатській області загальна кількість зсувів складає 3281 одиниць, загальною 

площею 385,1064 км2. За звітний період незначна локальна активізація зсувів, зумовлена 

інтенсивними атмосферними опадами у вигляді дощу, відмічена тільки на території 

Воловецького та Виноградівського адміністративних районів - 5 активних зсувів загальною 

площею 0,043137 км², з яких 2 – новоутворені (загальна площа 0,00192 км²), а 3 – 

активізовані давні зсуви (загальна площа 0,06332 км²). 

Зокрема, у Воловецькому районі утворились 2 нових зсуви: 

1. Зсув, розташований в смт. Воловець, приурочений до ділянки бічної ерозії, яка 

утворилася в результаті розмиву лівого берега річкою Веча під час повені 1998 р. У зоні 

впливу зсуву опинився 3-х поверховий 12-ти квартирний житловий будинок Львівської 

залізниці, а також 3 приватні будинки по вул. Карпатській. Подальші атмосферні опади у 

вигляді дощу призведуть до ще більшого перезволоження ґрунту, що в свою чергу може 

зумовити розвиток зсувного процесу вверх по схилу і руйнації житлового будинку № 21 по 

вул. Карпатській, тому подальше проживання мешканців у ньому є вкрай небезпечним; 

2. Зсув, розташований в с. Скотарське Воловецького району на лівому березі 

р. Веча, площею 1500 м². Зсувними масами загромаджені господарські споруди двох 

житлових будинків, самі будинки не пошкоджені, загрози їх руйнування на момент 

обстеження немає. 

Активізувались 3 раніше закартованих зсуви: 

• зсув, розташований в с. Канора Воловецького району, утворився під час 

листопадової повені 1998 року. У 2017 році зсув повторно активізувався, його розмір 

збільшився з 20х15 до 50х50 м, а площа з 300 до 2500 м². У зоні впливу зсуву розташований 

один житловий будинок, на момент обстеження загроза руйнування будинку мінімальна; 

• зсув, розташований в 100 м на південь від Воловецького перевалу, через який 

прокладено автошлях, який сполучає смт. Воловець із с. Нижні Ворота, виник під час 

листопадової повені 1998 року. У звітному році зсув повторно активізувався на тій же площі 

(1500 м²). У випадку подальшої активізації зсуву існує загроза руйнування полотна 

автошляху довжиною біля 15 м; 

• древній зсув у с. Велика Копаня Виноградівського району вперше активізувався в 

1974 році внаслідок підрізки схилу при будівництві автодороги. В періоди затяжних дощів 

зсув неодноразово активізовувався, причому під час листопадової повені 1998 року були 

зруйновані 10 житлових будинків. У поточному році зсув знову активізувався на тій же площі 

(58400 м²) та призвів до порушення автодороги на протязі 120 м.  

Треба відмітити, що після останньої масової активізації ЕГП, пов’язаної зі стихійним 

лихом 23-27 липня 2008 року, спостерігається тимчасова стабілізації процесу зсувоутворення 

у межах області. Така тенденція пояснюється порівняно низькими кількостями атмосферних 

опадів протягом останніх років. 

У Запорізькій області мають розвиток 205 зсувів, загальною площею 3,6 км2. У межах 

забудови зафіксовано 24 прояви.  

У 2017 р. обстежено узбережжя Азовського моря, довжиною 175 км, від Бердянська 

до західної межі області. В значній мірі активувався зсув на Ботіївській ділянці, на інших 

ділянках активізації (візуально) не відмічено. 

Ботієвський зсув знаходиться в 7 км на південь від с.Ботієво Приазовського району. 

Стан узбережжя в межах зсуву можна вважати критичним, враховуючи дуже сильну 

активізацію зсуву та близьке розташування вітряків (менше 300 метрів) для вироблення 

електроструму. Судячи із сучасного стану узбережжя, в порівнянні з 1952 роком, можливо 

зробити висновок, що узбережжя просувається в бік континенту на обвальних та зсувних 
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ділянках. Враховуючи швидкість просування зсуву в бік континенту ( 3-4 м у рік), а також 

впливу ваги вітряків та вібрації від них, приблизно, через 30-50 років лінія узбережжя може 

досягти місця встановлення вітряків. 

На лівому березі Дніпра (Каховське водосховище) активізація зсувів відмічена у 

Василівському районі на північно-східній околиці м. Дніпрорудний. Край обриву 

знаходиться в 5 метрах від будівель, та рухається в бік них.  

Мало активні, але візуально помітні зсуви знаходяться біля с. Балки Василівського 

району. Ширина розколу земної поверхні досягає 2-х метрів. 

В Івано-Франківській області зафіксовано 805 зсувів, загальною площею 301,0 км2. У 

межах забудованих територій налічується 85 зсувів, площею 27,7 км2, які загрожують 45 

об'єктам господарської діяльності. На території області у 2017 р. спостерігалась тимчасова 

стабілізація зсувних процесів, які були активізовані у 2008 та 2010 роках. 

У Київській області зафіксовано 707 зсувів, загальною площею 18,3 км2, у м.Києві 

поширено 108 зсувів, загальною площею 5,45 км2. Спостереження за проявом зсувного 

процесу проводилось у межах Київської міської агломерації на ділянках: Подільській (39 

зсувів), Центральній, Лавра та Залавра (40 зсувів), Міській (10 зсувів), Видубицькій (12 

зсувів) та зсувних рельєфів (6). 

Прояви активізації зсувного процесу спостерігалися на Подільській, Центральній та 

Видубицькій ділянках. В активному стані знаходяться зсуви: 

- на правому схилі р. Дніпро, 60,0 м на північ від Андріївської церкви (зсув № 33 на 

Подільській ділянці);  

- на правому схилі р. Дніпро, 70,0 м на північний схід від Аскольдової могили (зсув 

№ ХVIII на Центральній ділянці); 

- на правому схилі р. Дніпро, Аскольдова могила (зсув № ХІХ на Центральній 

ділянці); 

- на правому схилі р. Дніпро, 420,0 м на північ від Видубицького монастиря, територія 

Ботанічного саду (зсув № 11 на Видубицькій ділянці); 

- на правому схилі р. Дніпро, 580,0 м на північ від Видубицького монастиря, територія 

Ботанічного саду (зсув № 12 на Видубицькій ділянці). 

Також, обстежувались потенційно-небезпечні зсуви в межах території м. Києва, які 

впливають на господарські об’єкти: на схилах Голосіївської балки (ур. Мишоловка) 

Голосіївського району по вулицях Квітки-Основ’яненко, 14, Кащенка, 154 (у зоні ризику 

знаходяться житлові будинки) та Печерського району по провулку Академіка Філатова, озеро 

Глінка.  

Озеро Глінка є найбільш зсувонебезпечною зоною в місті, яке знаходиться в Печерському 

районі на розі бульвару Дружби Народів і провулку Академіка Філатова. Зсув активізувався в 

квітні 2013 року. Північний та північно-східний берег озера є зсувонебезпечними, а південний 

підтоплений. У межах зсувонебезпечної зони знаходится житловий будинок по провулку Філатова 

та трубопровід «Київенерго», який забезпечує теплом Печерський, Голосіївський та 

Шевченківський райони. 

У Кіровоградській та Черкаській областях  роботи по вивченню ЕГП були 

призупинені з 2011 року. В 2017 р. вивчення зсувних процесів поновилось та здійснювалось 

у межах опорних ділянок та потенційно небезпечних зсувів, розташованих у межах 

населених пунктів. Активних зсувів не виявлено. Проте, частина зсувів має сліди недавніх 

зміщень, орієнтовно у 2014-2016 рр. 

У Луганській області  мають розвиток 770 зсувів загальною площею 6,62 км2, які 

поширені переважно в північно-західній частині області, на лівобережжі р. Сіверський 

Донець, найбільш уражені території Сватівського, Марківського та Троїцького районів. 

Зсуви техногенного походження, які розташовані на території м.Лисичанськ (36 зсувів 

площею близько 0,37 км2), знаходяться у стадії тимчасової стабілізації.  

У Львівській області впродовж 2014-2017 рр. спостерігається подальша стабілізація 

зсувних процесів, які були активізовані у 2008-2012 рр. Загальна кількість зсувів складає 
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1347 одиниць, з них 20 зсувів активні. У межах забудови зафіксовано 162 зсуви, з них 8 – 

активні, 29 – розташовані поблизу господарських об’єктів.  

Зсувонебезпечні ділянки, за винятком окремих ділянок, в основному, тимчасово-

стабілізовані та стабілізовані, активізації процесу в значних масштабах не відмічено. 

Активізація зсувного процесу продовжується на окремих ділянках Сколівського (біля 

околиці та під’їзної дороги до с. Кам'янка, у с. Ямельниця, поблизу с.Підгородці), 

Турківського (перед тунелем залізничної колії в м.Турка), Старосамбірського (у північній 

частині м. Ст.Самбір, р-н новобудов) районів. 

У Миколаївській області мають розвиток 1152 зсуви загальною площею 9,04 км2. На 

забудованих територіях зафіксовано 51 зсув. У межах області зсувна активність у 2017 р. на 

узбережжі (від м. Очаків до с. Морське) склала 52% (у попередньому році зсувна активність 

була 39 %). 

В Одеській області зафіксовано 5836 зсувів загальною площею 66,3 км2, з них 

активними ряд років є 487 зсуви, активними у 2017 р. - 85 зсувів, загальною площею 1,0 км2. 

У межах забудованих територій знаходяться 156 зсувів, що загрожують 101 об’єкту 

господарювання.  

Найбільш небезпечні ділянки у межах промислово-міської агломерації м. Одеса: 

• ділянка парку ім. Т.Г. Шевченка, де продовжується повільна активізація зсувних 

деформацій на бровці плато від консульства Китайської народної республіки до спуску на 

пляж «Ланжерон»; 

• ділянка 16 станції Великого Фонтана, де у 2014 році відбувся обвал вапнякових глиб 

на зону пляжу. Процес руйнування продовжувався в 2017 р. на іншій частині вапнякової 

стіни, де спостерігається відокремлення двох масивів вапняку довжиною 40 м та 25 м. У разі 

обвалу вапнякових глиб існує загроза руйнування автошляху, який проходить безпосередньо 

під масивом вапняку, та пляжної зони; 

• ділянка узбережжя в селищі Чорноморка, поблизу причалів 129 і 133 та дачного 

кооперативу «Шляховик», де в середній та нижній частинах зсувного схилу продовжуються 

активні зсувні деформації з захопленням житлових будинків та господарчих будівель; 

• ділянка узбережжя в с. Фонтанка, Лиманського району, де наприкінці серпня 2017 

року в східній частині села по вулиці Лесі Українки від плато відокремився масив ґрунту, 

довжиною близько 160 метрів і вглиб плато 6-8 м. Масив опустився вертикально на 5-6 м. 

Разом із цим блоком осідання була зруйнована асфальтована дорога по вул. Л.Українки та 

два бетонних стовпи ЛЕП. Площа блоку становить близько 1100-1120 м2 . До найближчої 

будівлі залишилось 10-12 м. 

Загрозлива ситуація залишається на ділянці по вул. Морській в м. Чорноморськ, у 

межах фронтального зсуву, що активізувався приблизно з другої половини 2014 року.  Тут, 

протягом 1040 пог.м в активний зсувний процес захоплено 17 земельних ділянок, на яких 

розташовані приватні житлові будинки. Частина будинків повністю або частково зруйнована. 

Також, необхідно відзначити, як вкрай негативне явище, складування у верхній частині зсуву 

привезеного ґрунту (привантаження бровки зсуву), що є додатковим фактором активізації 

зсувних деформацій. 

На узбережжі Чорного моря від с. Лебедівка до с. Сичавка зсувна активність склала 

46 % (відношення активних зсувів до загальної кількості зсувів на ділянці). На правих схилах 

Тилігульського та Хаджибейського лиманів зсувна активність була 70 %, в нижній течії 

р. Мал.Куяльник – 14 %. 

У 2017 році спостерігалося зниження зсувної активності на території Харківської, 

Сумської та Полтавської областей. У Харківській області з 242 обстежених зсувів (загальна 

площа 11,47 км2), активними були лише 2 зсуви, площею 0,00014 км2. У Сумській області 

обстежено 61 зсув, загальною площею 2,24 км2, всі в стабільному стані. У Полтавській 

області обстежено 190 зсувів (15,48 км2), лише 1 зсув активний. 

У Хмельницькій області мають розвиток 424 зсуви, загальною площею 20,96 км2. На 

забудованій території знаходиться 41 зсув, що можуть створювати загрозу 43 об’єктам 
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господарювання. У 2017 р. обстежено 67 зсувів на ділянках спостережень, всі знаходяться в 

стадії тимчасової стабілізації. Чергове обстеження господарських об’єктів у 2017 році, що 

було проведено в м. Городок, с. Цибулівка Кам’янець-Подільського р-ну, с. Каскада 

Новоушицького р-ну та смт Віньківці, не виявило загорози, зсуви стабільні. 

У Чернівецькій області зафіксовано 1468 зсувів, більшість з яких є древніми зсувами. 

Їх загальна площа складає 760,2 км2. Потенційну небезпеку для 23 населених пунктів 

становлять 570 зсувів. Останні катастрофічні прояви зсувів відбувалися влітку 2008 р. та в 

червні-липні 2010 р. Впродовж 2013-2017 рр. спостерігається стабілізація зсувного процесу. 

Зважаючи на погодно-кліматичні умови, які склалися останнім часом, можна очікувати, що в 

2018 році прояв зсувного процесу буде в межах фонового значення, з можливою незначною 

активізацією на окремих локальних ділянках. 

У межах Житомирської, Чернігівської, Тернопільської та Херсонської областей 

спостереження за проявом зсувного процесу не проводились. 

Процес підтоплення є найбільш поширеним серед сучасних ЕГП, що проявляється як 

у природних умовах, так і під впливом техногенних чинників (рис.7.2.2.2). Площі 

підтоплення на території України сягають 89,11 тис.км2 (14,7%. території), в 4429 населених 

пунктів спостерігається підтоплення різної інтенсивності (табл. 7.2.2.2).  

Впродовж останніх років картування площ поширення процесу, умов його розвитку та 

визначення основних чинників активізації майже не проводилось через низький рівень 

фінансування напрямку робіт з моніторингу поширення та активізації екзогенних геологічних 

процесів. Тому наведені в табл. 7.2.2.2 дані можуть не показувати сучасного стану 

підтоплення. 

 

Таблиця 7.2.2.2. Кількісні характеристики підтоплених земель на території України 

№ 

з/п 

Назва 

 адміністративної 

одиниці 

Площа 

адміністратив-

ної одиниці‚ 

тис.км2 

Площа  

підтоплення, 

тис.км2 

Кількість населених 

пунктів, в яких 

відмічене 

підтоплення, шт. 

1 АР Крим* 27,0 н.в. н.в. 

2 Вінницька 26,5 0,005 13 

3 Волинська* 20,2 15,6 59 

4 Дніпропетровська 31,9 7,26 925 

5 Донецька* 26,5 1,66 371 

6 Житомирська* 29,9 0,039 47 

7 Закарпатська* 12,8 0,001 4 

8 Запорізька* 27,2 0,01 248 

9 Івано-Франківська* 13,9 - - 

10 Київська* 28,9 0,021 82 

11 Кіровоградська* 24,6 0,057 51 

12 Луганська 26,7 0,117 58 

13 Львівська* 21,8 0,249 36 

14 Миколаївська* 24,6 17,033 761 

15 Одеська* 33,3 20,575 983 

16 Полтавська 28,8 0,066 6 

17 Рівненська* 20,1 14,49 157 

18 Сумська 23,8 0,16 6 

19 Тернопільська* 13,8 - 16 

20 Харківська 31,4 0,201 7 

21 Херсонська* 28,5 11,3 306 

22 Хмельницька 20,6 0,06 170 

23 Черкаська* 20,9 0,060 64 
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24 Чернівецька* 8,1 - 23 

25 Чернігівська* 31,9 0,146 36 

Загалом по Україні 603,7 89,11 4429 

* - області, де в 2017 році не проводилися польові роботи, надані відомості за 

попередні роки 

За результатами обстеження окремих ділянок (проводилось у квітні-червні та у вересні 

2017 р.), межі площ підтоплення за останній рік, у порівнянні з попереднім, майже не 

змінились. Ряд років у межах області спостерігалося незначне зменшення площ підтоплення. 

Глибина залягання рівня ґрунтових вод, у порівнянні з результатами 2016 року, коливалась у 

межах ±0,2-0,55 м. Підтопленими є території Широківського – 585 км2, Апостолівського –570 

км2, Магдалинівського – 550 км2, Петриківського – 530 км2, Нікопольського – 540 км2 районів. 

Загальна площа області, що перебуває в підтопленому стані – 7255 км2 при глибині рівня 

ґрунтових вод 0-3 м, в тому числі 2240 км2 - при глибині рівня ґрунтових вод 0-2 м. По 

окремих районах області в середньому площі підтоплення змінювались в межах ±3-7 км2. 

Незначний підйом рівня грунтових вод було зафіксовано: 

- у Петриківському районі в межах села Єлизаветівка - глибина залягання РГВ на 

підтоплених ділянках становила близько 2 м. У порівнянні з попереднім роком, відбулось 

підвищення рівнів на 0,2 м;  

- у Павлоградському р-ні на ділянці м. Тернівка-с.Богданівка (площа ділянки 16,22 км2) 

глибина залягання РГВ на підтоплених ділянках коливалась в межах 1,1-3,0 м. У порівнянні з 

попереднім роком, відбулось підвищення рівнів на 0,15 м;  

- у Петропавлівському р-ні на ділянці с. Васюківка-с. Хороше глибина залягання РГВ 

на підтоплених ділянках коливалась в межах 2,1-2,8 м. У порівнянні з попереднім роком 

відбулось підвищення рівнів на 0,15 м.  

- у межах смт Петропавлівка глибина залягання рівня ґрунтових вод на підтоплених 

ділянках коливається в межах 1,4-3,0 м. У порівнянні з попереднім роком, відбулось 

підвищення рівнів на 0,2 м.  

Підтоплення на цих ділянках обумовлено забудовою, бездренними дорожніми 

насипами, відсутністю поверхневого стоку, несанкціонованими скидами води зі ставків; 

сильним замуленням річок Самара, Бик, Тернівка, підпором ґрунтових вод поверхневими 

водами Дніпродзержинського водосховища;  частково підробкою гірничими виробками шахт 

Самарська, Тернівська та Західно-Донбаська (через просадки підроблених територій спричинився 

відносний підйом рівня ґрунтових вод, а в окремих місцях утворились заболочені ділянки).  

Протягом періоду спостереження (2006-2017 рр.) рівні змінювались лише в залежності від 

кількості атмосферних опадів та середньомісячних температур повітря.  

У Донецькій області в 2017 році режимні спостереження за підтопленням не 

виконувались. За даними спостережень попередніх років, підтоплення спостерігалось на 

площі 1659,83 км2. Підтопленими є 33 міста (загальна площа підтоплення 229,99 км2) та 338 

сіл (загальна площа підтоплення 68,45 км2). Найбільш підтопленими є мм . Слов'янськ (72 % 

від загальної площі), Білозерське (72,2 %), Бойківське (Тельманове) (100 %), Велика 

Новоселівка (35 %), Сіверськ (29,4 %). Підтоплені ділянки по території Донецької області 

зафіксовані в містах Святогірськ, Красний Лиман, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, 

Дружківка, Білозерськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ, Горлівка, Єнакієве, Авдіївка, 

Ясинувата, Хрестівка, Курахове, Красногорівка, Мар`їнка, Донецьк, Макіївка, Харцизьк, 

Іловайськ, Вугледар, Амвросіївка, Старобешеве, Кальміуське, Тельманове, Маріуполь, 

Велика Новоселівка, Волноваха, загальною площею 22998,8 га. У 2018 р. році збільшення 

площ підтоплення не очікується. Незначне погіршення може спостерігатися тільки в 

паводок на заплавах рік, а також на площах техногенного підтоплення. 
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Рис. 7.2.2.2.  Картосхема підтоплених земель на території України 
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У Луганській області  площа підтоплення становить 116,86 км2. Природно-

техногенне підтоплення зафіксоване на території 58 населених пунктів, з них 3 селища 

міського типу (загальна площа підтоплення 14,9 км2), 55 сіл (загальна площа підтоплення 

103,96 км2). Спостереження проводились на обмеженій території. 

У селі Мілуватка в 2017 р. загальна площа обстеження склала 4,0 км2. Підтоплення 

відбувалось тільки на лівобережній частині села. Рівень підземних вод під час обстеження 

коливався в межах 1,0-3,0 м. Рівень води у підвалах під час підтоплення становить у 

середньому 10-30 см.  

На сучасному етапі розвитку процес підтоплення територій в області є комплексний, 

переважно техногенний. Підвищення рівнів ґрунтових вод до екологічно безпечних значень 

ускладнює та унеможливлює нормальну експлуатацію господарських об’єктів, а також 

погіршує умови життєдіяльності, значно зменшує врожайність сільськогосподарських 

культур на території області.  

Майже  у  кожному  районі є небезпечні населені пункти з великою кількістю 

підтоплених садиб: с. Підгорівка – 583 садиби, с. Шульгинка – 525 (Старобільський район),  

с. Новомикільське – 533 (Кремінський район),  с. Покровське – 520 (Троїцький район),        

с. Мілуватка  (Сватівський р-н) – 42. 

У межах Одеської області загальна площа підтоплення з рівнями грунтових вод 0-4 м 

складає 20,57 тис.км2, у тому числі з рівнями грунтових вод 0-2 м – 13,1 тис.км2. Періодично 

підтоплюються 15 міст (площа підтоплення 135,6 км2), 26 селищ міського типу (123,4 км2) та 

942 села (1503,0 км2). 

У Миколаївській області підтопленими є 17,03 тис.км2 території (рівні грунтових вод 

0-4 м), у тому числі з рівнями грунтових вод 0-2 м – 7,9 тис.км2. Періодично підтопленими є 

9 міст (площа підтоплення 181,2 км2), 15 селищ міського типу (80,6 км2) та 737 сіл 

(734,9 км2). 

У Херсонській області підтопленими є 11,3 тис.км2 території (рівні грунтових вод 0-

4 м), у тому числі з рівнями грунтових вод 0-2 м – 7,96 тис.км2. Періодично підтопленими є 2 

міста (площа підтоплення 49,9 км2), 10 селищ міського типу (128,7 км2) та 183 села 

(368,7 км2). 

Аналіз процесу підтоплення у вище згаданих трьох областях показав, що з 2011 по 

2017 роки спостерігається тренд зменшення середньорічної кількості атмосферних опадів, 

внаслідок чого в природних умовах відзначається загальна тенденція до зниження рівня 

ґрунтових вод. Отже, суттєвих змін площ підтоплення не очікується.  

У регіоні протягом останніх років поступово проявляється тенденція до деякого 

зменшення впливу антропогенної групи чинників на розвиток процесу підтоплення, що 

обумовлено, як значним зменшенням водогосподарчої діяльності, так і зменшенням 

водопостачання на масиви зрошення.  

На території Харківської області обстеження проводились на 7 ділянках: 5 міст 

(Харків, Барвінкове, Валки, Ізюм, Первомайський) – загальна площа підтоплення 185,7 км2, 2 

селища міського типу (Краснопавлівка, Печеніги) – площа підтоплення 15,1 км2.  

У Сумській області обстеження проводились на 4 ділянках – міста Суми, Шостка, 

Білопілля, Охтирка, площа підтоплення 159,2 км2.  

На території Полтавської області обстежувались 5 ділянок – міста Полтава, Гадяч, 

Карлівка, Кобеляки - загальна площа підтоплення 58,2 км2, смт Семенівка - 7,3 км2. 

У 2017 році в межах цих областей не спостерігалось підвищення рівня ґрунтових вод, 

у більшості рівень знаходився у минулорічних межах, а на деяких ділянках спостерігалось 

його зниження. Така ситуація пояснюється невеликою кількістю атмосферних опадів 

впродовж звітного року та повільним характером потепління у весняний період. 

У Львівській області загальна площа підтоплення становить 0,249 тис.км2, з них 

29,4 км2 підтоплено у 36 населених пунктах (12 міст, 4 смт, 20 сіл). Площа природно-

техногенного підтоплення складає 56,4 км2. 
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У Рівненській області загальна площа підтоплення становить 14,49 тис.км2. У 

природних умовах підтоплення спостерігалось на площі 8,81 тис.км2, яка співпадає з 

областю регіонально високого положення рівнів ґрунтових вод (0,0-2,0 м). Природно-

техногенне підтоплення відмічалось на площі 5,68 тис.км2, у т.ч. на території 157 населених 

пунктів площа підтоплення складає 75,02 км2. 

У Вінницькій та Хмельницькій областях, як правило, підтоплення проявляється в 

населених пунктах, розташованих у заплавах річок при надмірному випаданні атмосферних 

опадів та в період весняної повені. 

Процесу підтоплення в 2017 році на території Вінницької і Хмельницької областей і 

їхнього впливу на господарські об’єкти не виявлено. 

У Кіровоградській області загальна площа підтоплення становить 57,0 км2, та має 

природно-техногенне походження. Підтопленими в попередні роки були 8 міст (загальна 

площа підтоплення 6,8 км2), 4 селища міського типу (1,5 км2), 39 сіл (48,7 км2);  

У Черкаській області загальна площа природно-техногенного підтоплення становить 

60,2 км2. Підтопленими в попередні роки були 11 міст (загальна площа підтоплення 9,3 км2), 

4 селища міського типу (1,3 км2), 49 сіл (39,6 км2).  

У Закарпатській області в 2017 р. процес не вивчався,  але інтенсивні дощі, які мали 

місце в травні 2017 року, призвели до виникнення повені, і як результат, підтоплення понад 

100 домогосподарств.   

Нехарактерним є процес підтоплення для Івано-Франківської, Тернопільської, 

Чернівецької областей і в умовах розчленованого рельєфу Карпат і Прикарпаття носить 

локальний характер. 

Зважаючи на погодні умови 2017 р., підвищення рівня грунтових вод у 2018 р., 

внаслідок дії метеорологічного фактора, не очікується. Підтоплення територій, у більшості 

областей, є комплексним і техногенний фактор відіграє суттєву роль.  

Карст є особливо небезпечним екзогенним процесом, який розвивається при 

взаємодії води з розчинними гірськими породами, що призводить до порушення стійкості 

території – її здатності зберігати функціональні несучі властивості під впливом інженерних 

споруд. Раптова активізація може призводити до виникнення миттєвих провалів або осідання 

земної поверхні. 

Переважна більшість карстопроявів на території України зосереджена в межах 

інженерно-господарської діяльності людини і поширені вони на площі, яка складає  37,75% 

території держави. До числа найбільш поширених поверхневих форм відносяться воронки, 

западини. Закартовано близько 22 тисяч карстових форм, але їх у природі може бути 

набагато більше. До того ж, процес динамічний, з’являються нові карстопрояви, а багато 

таких, що були закартовані у 50-80-х роках, та довгий час перебували у стабільному стані, є 

похованими і вже важко їх визначити на місцевості. Розподіл карстопроявів та площ порід, 

що здатні до карстування, наведені на рис. 7.2.2.3 та в табл. 7.2.2.3. 

В останній час активізація карстового процесу відбувається за рахунок техногенних 

чинників. Особливого розвитку він набув у районах проведення гірничодобувних робіт, 

перш за все, видобутку солей на території Солотвинського (Закарпатська область), Калуш-

Голинського (Івано-Франківська область), Стебницького (Львівська область), Ново-

Карфагенського (Донецька область) родовищ, та сірки – Немирівського, Язівського, 

Роздольського (Львівська область), Тлумачівського родовищ (Івано-Франківська область). 

Деформації, що виникають у зв’язку з господарським освоєнням закарстованих територій 

(провали, лійки, осідання), супроводжуються руйнуванням будівель і споруд, розривами 

підземних комунікаційних мереж, ускладненням експлуатації гірничих виробок, втратами 

водних ресурсів з водосховищ і каналів, зменшенням площ орних земель тощо. 

У межах Львівської області на даний час обліковується та періодично 

спостерігаються 2025 карстопроявів, площа яких становить 220,04 км2. Загальна кількість 

карстопроявів по області, за даними ДП «Західукргеологія» (з різних джерел), може сягати 



212 
 

 

близько 12500 одиниць. Активними є 25 карстопроявів. У районах розробки родовищ 

корисних копалин мають розвиток 1462 карстопрояви. 

У 2017 р. в житловому р-ні м. Стебник по вул. Орлика (Дрогобицький район) 

спостерігалася активізація просадочних явищ, що відобразилося в збільшені тріщин на 

окремих будівлях. 30 вересня 2017 р. вночі відбувся катастрофічний карстовий провал 

(200х210 м і 40 м глибиною) на території гірничого відводу рудника № 2 «Полімінералу». 

Найближчі житлові будинки до провалля знаходяться на відстані 800-900 м в м. Стебник і 

с. Болехівці. У межах гірничого відводу Стебницького родовища та на флангах існує реальна 

загроза провалів для інженерних споруд (автомобільна дорога та залізнична колія, опори 

ЛЕП, водоводи, будівельні споруди) та подальшого розвитку проривів пластових вод у 

гірничі виробки.  

В Яворівському р-ні, на даний час, карстовий процес тимчасово стабільний, але 

періодично спостерігається незначна активізація. 10 жовтня 2017 р. на території санаторія 

«Шкло» активізувалась давня карстова воронка, діаметром до 3 м, глибиною – 2,5 м. Прояви 

незначної активізації спостерігались по воронці на території с. Шкло (біля санаторію 

«Шкло») та просадок поверхні в заплаві р. Шкло в центральній частині села. У 

карстонебезпечній зоні с. Піски (Пустомитівський район) спостерігається, активізація по 2 

карстовим воронкам. 

У Донецькій області породи, що здатні карстуватись,  мають досить широке 

поширення на площах Краснолиманського, Слов’янського, Бахмутського, Старобешівського, 

Волновахського, Новоазовського та Мангушського (колишній Першотравневий) районів.  

Всього, в області площа порід, здатних до карстування (різного типу покритості), 

складає 23,38 тис.км2. Площа порід, які активно карстуються складає 3102 км2, що становить 

11,7% території Донецької області. В області на 01.01.2018 р. нараховується 386 карстових 

форм, протягом 2017 року спостерігалось утворення 2 нових карстових форм (воронок), 

площею 28,86 м2.  

Протягом звітного року роботи з вивчення карстових процесів проводилися у межах 

північної частини Донецької області на території Бахмутського, Слов’янського та 

Лиманського районів. Було обстежено 149 карстових форм, площею 0,8984 км2, з яких 27 

воронок, площею 0,038 км2 були в активному стані, тимчасово стабільними вважаються 75 

воронок, площею 0,84 км2, 45 воронок, площею 6067,03 м2, є поховані. 

На Слов’янській ділянці, що характеризується сульфатно-соляним типом карсту, на 

ділянках розвитку техногенного карсту (мульда осідання над колишнім розсолопромислом 

ВО «Хімпром») та на ділянках розвитку природного карсту (територія колишнього Учгоспу 

та прилягаюча до нього) всі карстопрояви перебували у тимчасово-стабільному стані. Але, 

незважаючи на стабільність розмірів карстових форм, не можна сказати про стабільність 

карстового процесу над зоною вилуговування колишнього розсолопромислу ВО «Хімпром», 

де процеси здвигу земної поверхні продовжуються. Наслідками таких процесів є наявність 

різнонаправлених тріщин на стінах житлових будинків та інших спорудах (школа, церква, 

забудова Слов’янського курорту). Окремі опори ЛЕП, які проходять біля воронок-озер 

(Рапне, Сліпне, Вейсове, Левадне), мають невеликий різноспрямований нахил, а полотно 

автодороги біля озер в поперечних тріщинах та вибоїнах.  
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Рис. 7.2.2.3  Картосхема поширення порід, які піддаються карстуванню на території України 
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Таблиця 7.2.2.3. Характеристика порід, які  піддаються карстуванню 

та розподіл карстопроявів на території України 

№ 

п/

п 

 

Назва 

адміністративної 

одиниці 

Пло- 

ща 

адмін. 

одини-

ці, 

тис.к

м2 

Площі поширення порід, що 

здатні до карстування, тис.км2 Кількіст

ь карсто-

проявів,  

шт. 

Тип карсту за 

характером покритості 
Всього 

Відкри-

тий 

Покри

-тий 

Пере-

крити

й 
1 АР Крим* 27,0 2,85 5,38 16,4 24,63 9594 
2 Вінницька* 26,5 1,56 2,73 6,59 10,88 244 
3 Волинська* 20,2 2,3 9,64 8,26 20,2 2016 

4 Дніпропетровська* 31,9 - 1,55 16,08 17,63 3 

5 Донецька 26,5 - 3,10 20,28 23,38 386 (+2)** 

6 Житомирська* 29,9 - - 0,55 0,55 81 
7 Закарпатська 12,8 0,001 - 2,68 2,68 24 
8 Запорізька* 27,2 - - 18,79 18,79 - 
9 Івано-Франківська 13,9 - 2,57 7,72 10,29 1008 

10 Київська* 28,9 - 0,01 18,79 18,80 - 
11 Кіровоградська* 24,6 - 0,02 1,10 1,12 - 
12 Луганська* 26,7 - 8,70 17,89 26,59 368 
13 Львівська 21,8 0,04 7,92 9,83 17,79 2025 

(+1)** 14 Миколаївська* 24,6 - 6,61 12,61 19,22 157 
15 Одеська* 33,3 0,82 3,58 28,25 32,65 112 
16 Полтавська* 28,8 - - 26,81 26,81 11 
17 Рівненська* 20,1 0,85 10,2 6,1 17,15 747(+3)*** 
18 Сумська* 23,8 - 5,12 18,63 23,75 56 
19 Тернопільська* 13,8 0,47 6,03 7,30 13,80 1371  
20 Харківська* 31,4 - 4,15 27,19 31,34 11 
21 Херсонська* 28,5 0,37 3,71 22,26 26,34 94 
22 Хмельницька* 20,6 1,64 4,80 11,00 17,44 769 
23 Черкаська* 20,9 - - 7,37 7,37 - 
24 Чернівецька* 8,1 0,38 0,39 6,39 7,16 357 
25 Чернігівська* 31,9 - 1,47 30,33 31,80 2313 

Загалом по Україні 603,7 11,281 87,68 349,2 448,16 21747 

Примітка: * області, де в 2017 році не проводилися спостереження за карстовим 

процесом, надані відомості за попередні роки 
**  приріст кількості карстопроявів за рахунок новоутворених у 2017 р.  
***  приріст кількості за рахунок доповнення кадастру у 2017 р. 

 

           На Артемівській ділянці (Бахмутський р-н), яка характеризується розвитком 

сульфатно-соляного, сульфатного та сульфатно-карбонатного типів карсту, протягом 2017 

року було обстежено 39 карстових форм загальною площею 0,022 км2, з яких, 8 воронок 

площею 8546,63 м2 характеризуються як активні, 20 - площею 8772,64 м2 -
 
вважаються 

тимчасово стабільними, 10 воронок є поховані і 2 воронки площею 28,86 м2 - новоутворені. 

У селі Іванград на західній його околиці зафіксовано нову карстову воронку в діаметрі 

5*5,3 м з водою в донній частині. У східній частині с. Стряпівка в 1,5 м від грунтової дороги 

утворився новий провал (воронка) діаметром 3,2 м, глибиною до 15,0 м. В донній частині 

відкривається провальний простір, візуально ширший ніж діаметр воронки.  

В районі с. Михайлівка (Соледарська МР) карстові воронки характеризуються 

стабільним та тимчасово-стабільним станом. Дві провальні воронки є активними з 

обривистими бортами та свіжими вивалами порід у них. Провальні явища відбуваються 

неподалік від житлових та господарських будівель сел. Михайлівка, що безпосередньо є 
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небезпечним для проживання там людей. Активні карстові процеси не припиняються на полі 

колишньої шахти № 2, що на схід від сел. Михайлівка. Під вплив карстових процесів на 

даній території попадають автотраса Бахмут – Лисичанськ, а також високовольтні ЛЕП-330 

та ЛЕП-500. 

У м. Соледар на території розвитку природного сульфатно-соляного карсту, 

ускладненого техногенним фактором, карстові воронки засипані і нових деформацій на 

місцях засипки не спостерігалося. У межах розвитку техногенно-активізованого типу карсту 

на території колишніх гіпсових та соляних шахт ім. Урицького, Новокарфагенського 

розсолопромислу, на полі діючої шахти компанії ТДВ «Сініат» активні карстові процеси не 

припиняються.  

Ділянка в межах м. Бахмут (Артемівськ) характеризується проявами природно-

історичний типу карсту  в сульфатних породах, що залягають на глибині до 60 м, а також 

техногенно-активізованого типу карсту, який поширений над колишніми закритими 

гірничими виробками по видобутку солі та гіпсу. Обстежено було 38 карстових форм, з яких 

4 воронки активні, 16 характеризуються як тимчасово-стабільні, а решта 18 форм є поховані. 

Активний карстовий процес проявлявся на територіях з розвитком техногенно-

активізованого типу карсту, ускладненого господарською діяльністю людини, у  північно-

східній та східній частинах м. Бахмута.  Під дію карстового процесу попадають як житлові 

споруди, так і інша забудова, комунікаційні мережі. Деякі воронки знаходяться на відстані 

30-50 м від них. Це може бути загрозою як для забудови, так і для проживання місцевого 

населення. У південній частині м. Бахмута карстова ситуація відносно стабільна. 

У північно-східній частині с. Покровське має розвиток техногенно-активізований 

сульфатно-карбонатний тип карсту, який пов'язаний з видобутком гіпсу та вапняку 

колишньою гіпсовою шахтою ім. Ворошилова № 2. З 24 воронок, що знаходяться під 

наглядом, 8 є активними, решта або тимчасово стабільні (7), або поховані - засипані 

суглинистим матеріалом, задерновані, не деформовані (9). Зважаючи на те, що активними 

процесами охоплена третина воронок, можна стверджувати, що карстова ситуація в 

межах ділянки досить нестійка. Відстань від воронок до житлових осель близько 30-50 м, це 

становить потенційну загрозу мешканцям, що там проживають.  

На полі колишньої шахти ім. Шевченко по видобутку солі (Володарська-Північна 

ділянка на правому березі р. Бахмутка) п’ять провальних воронок з семи характеризуються 

активним станом. Під вплив дії карсту попадає залізниця як місцевого так і міжнародного 

значення, а також дачні ділянки. 

На території с. Дронівка, а також впродовж відрізку залізниці Харків-Ростов, які 

попадають у зону впливу карсту, відзначається відносна нестабільність карстового масиву, 

незважаючи на те, що активних поверхневих карстопроявів на час обстеження зафіксовано 

не було, але на стінах житлових будинків, розташованих поряд з залізницею, 

спостерігаються вертикальні тріщини з шириною розкриття 3-4 см. Окремі дерев’яні опори 

місцевої ЛЕП мають незначний різноспрямований нахил, спостерігається деформація 

житлових будинків та прибудинкової забудови. 

У Закарпатській області карстовий процес має розвиток у межах Солотвинського 

родовища. Над шахтними камерами або в безпосередній близькості від них знаходиться 24 

карстові воронки, загальною площею 0,223 км2. Окрім природних факторів, одним з 

основних чинників розвитку карсту є техногенний. Зокрема, розвитку останнього сприяє 

відсутність ефективних заходів по відведенню підземних і поверхневих вод за межі 

шахтного поля. Існуюча дренажна штольня на теперішній час не діє. Поверхневі води часто 

потрапляють у вже існуючі карстові воронки, збільшуючи як ширину, так і глибину розмиву 

покладу солі. 

У звітному  році активізації воронок не відмічено. Остання активізація зафіксована у 

2011 р., коли утворилось пять нових карстових воронок, загальною площею 0,029717 км2, та 

збільшилась площа 11-ти карстових воронок на 0,023711 км2. У зоні впливу карсту 
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знаходяться наземні споруди солерудника, житлові та дачні будинки, алергологічна лікарня, 

ЛЕП, комунальні дороги, будівлі рекреаційної зони біля соляних озер.  

На території Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької областей в 

2017 році активізації карстових процесів і впливу на господарські об’єкти не виявлено.  

В інших адміністративних областях спостереження за карстовим процесом у 2017 р. 

не проводилось. 

Розвиток абразії продовжується на узбережжі Азовського та Чорного морів (у межах 

Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської областей), а також на внутрішніх водоймах 

– озерах та лиманах. Основними чинниками, які зумовлюють розвиток абразії є геолого-

геоморфологічні (літологія порід, неотектоніка, сейсміка, морфологія берегу і пляжу), 

гідрометеорологічні (хвильовий, вітровий та рівневий режим моря) умови та господарська 

діяльність людини. Активізація процесу пов’язана з інтенсивною господарською діяльністю 

(зарегулювання річкового стоку, нераціональне освоєння пляжної смуги, надмірне 

видобування піску з прибережних територій, порушення природного режиму міграції 

наносів). Абразія виступає чинником, що підсилює розвиток процесу зсувоутворення через 

розмив та замочування нестійких гірських порід узбережжя. 

Довжина берегової лінії з розвитком абразії  на Чорноморському узбережжі в межах  

Миколаївської області складає 17,8 км, Одеської – 86 км та Херсонської -128 км та близько 

340 км на Азовському морі - Донецька (69,7 км) та Запорізька області (195 км, разом з 

лиманими – 270 км) (табл. 7.2.2.4).  

У Донецькій області абразія розвивається на узбережжі Азовського моря у межах 

Мангушського (Першотравневий), Новоазовського районів та на західній околиці 

м. Маріуполь. Через брак відомостей для характеристики абразії наведені дані попередніх 

років, коли була можливість виконати спостереження на всьому узбережжі Азовського моря. 

Довжина берегової лінії з розвитком абразії становить 69,7 км, активізація процесу 

спостерігалась на ділянці, довжиною 32,7 км. Активність абразії обумовлює активізацію 

зсувів, що мають розвиток на узбережжі. Загальна довжина абразійного берегу, ускладненого 

зсувами,  становить 21,6 км. Загальна довжина берегу, закріпленого берегозахисними 

спорудами становить 13,46 км.  

В Одеській області абразія проявляється на ділянках узбережжя Чорного моря, 

загальною довжиною 86 км, довжина абразійно-активної частини у 2017 р. – 37,3 км.  

У звітному році обстежувались ділянки узбережжя Чорного моря від оз. Бурнас до 

Будацького лиману, від р. Барабой до с. Санжійка, від с. Санжійка до Тилігульського лиману. 

Швидкість абразії за період 2015-2017 рр. була 0,1-0,9 м/рік, середня – 0,68 м/рік. Довжина 

берегу в межах забудованої території становить 46,7 км, з них абразійної частини – 24,7 км. 

Довжина активної ділянки абразії на забудованих територіях становила 8,9 км, а середня 

швидкість абразії - 0,15 м/рік. Довжина абразійного берега, ускладненого зсувами – 58 км. У 

зоні розвитку абразії  знаходиться 91 господарський об‘єкт. 

На правому береговому схилі оз. Сасик (довжина активного абразійного берегу 

30,0 км) був зафіксований дуже активний, а в деяких випадках – катастрофічний, процес 

абразії, із середньою швидкістю 0,6 м/рік. При попередньому обстеженні у 2014 році середня 

швидкість складала 0,62 м/рік. 

У Миколаївській області  абразія на узбережжі Чорного моря проявляється на ділянці 

довжиною 17,8 км. Довжина абразійно-активної частини у 2017 р. – 9,8 км. У звітному році 

обстежувались ділянки узбережжя Чорного моря від м. Очаків до с. Морське, де середня 

швидкість абразії була 0,2 м/рік. Довжина ділянки абразії, активної в 2017 р. на забудованих 

територіях становила 4,8 км, середня швидкість абразії – 0,02 м/рік.  

У межах Запорізької області під впливом абразії інтенсивно розмивається корінний 

береговий схил Азовського моря. Довжина берегової смуги, що піддається абразійному 

процесу, 195 км, разом з лиманами – 270 км. У 2017 р. було обстежено 175 км узбережжя. 

Найбільш інтенсивно процес розмиву берегу та його обвалення відбувалось біля 

с. Степанівка-1 (Приазовський р-н), с. Атманай (Якимівський р-н).  
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Таблиця 7.2.2.4. Кількісна характеристика абразії в межах  

адміністративних областей України 
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Одеська 86,0 37,3 0,1-3,9/ 0,42 0,1-18,0 46,7 58 91 

Миколаївська 17,8 9,8 0,1-5,0/ 0,3 0,6-3,3 8 13,5 10 

Херсонська 

128 

(Чорне 

море) 21 

(Азовське 

море) 

- 0,3-20/ 1,0 - 43 5,6 10 

Донецька 69,7 32,7 0-20/ 1 0 - 19,0 56,0 21,6 
16 сіл, 2 

селища 

Запорізька 270 43 0,0-2/ 0,6 
1,0-21,0/  

7,9 
42 21,5 7 

 

Процес переробки берегів водосховищ має ті самі чинники та умови розвитку, що й 

абразія. Створення водосховищ порушує природний хід формування схилів річкових долин 

– на зміну річковій ерозії приходить хвильова абразія.  

Найбільшу в Україні систему водосховищ з довжиною берегової лінії 3529 км 

утворює Дніпровський каскад. Тут протягом 1329 км берегу переробка відбувається постійно 

і вони потребують інженерного захисту. З решти – 611 км берегу захищені інженерними 

спорудами, а 1589 км є “нейтральними”, де розвиток процесу мінімальний за рахунок 

пологості берегів. Максимальні швидкості переробки берегів каскаду Дніпровських 

водосховищ відмічались у перші 5-10 років їх існування, коли береги, складені пухкими 

породами, відступали на 50-100 м/рік. Згодом середня швидкість не перевищувала 5,0 м/рік, 

максимальна (на окремих ділянках) – 20,0-30,0 м/рік. 

Переробка берегів Дністровського водосховища (у межах Чернівецької області) 

відбувається на ділянці довжиною 80 км, ширина смуги переробки в середньому досягає 150 

м. Загальна довжина берегу з розвитком переробки Хрінниківського водосховища 

(Рівненська область) складає 11,1 км, з них 1,2 км закріплені берегозахисними спорудами. В 

зоні розвитку переробки знаходяться 5 населених пунктів. Унаслідок того, що водосховище 

заповнене не на всю потужність, відбувається стабілізація процесу, потенційно-небезпечні 

ділянки укріплюються.  

Переробка берегів водосховищ у 2017 році відмічалась у межах Запорізької області, 

де довжина берегової лінії з розвитком процесу переробки складає 87 км. У зоні розвитку 
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процесу знаходиться північна частина території водозабору м. Енергодар і частина залізниці, 

довжиною 24 км (Василівка-Запоріжжя). На Каховському водосховищі в 2017 р. відмічено 

переробку правого берегу біля с. Біленьке Запорізького району.  

Поширення та інтенсивність селевого процесу у гірських і передгірських областях 

Карпат і Криму пов'язані з особливостями тектонічного, неотектонічного, сейсмічного 

режимів гірських зон та залежить від геологічної будови території, геоморфологічних та 

гідрологічних умов, клімату, техногенного впливу людини тощо. Селенебезпечні басейни є 

зосередженням розвитку багатьох ЕГП (гравітаційних, ерозійних, денудаційно-

акумулятивних). Гравітаційні зміщення порід на схилах сприяють накопиченню твердої 

складової селів. Процес розвивається на тих гірських річках, у басейнах яких відбувається 

значне накопичення пухкого піщано-глинистого, глинисто-уламкового й уламкового 

матеріалу. 

Сприятливі для сходження селів умови в межах регіонів Складчастих Карпат, 

Закарпатському прогині сформувалися на 70 % території гірських водозборів (переважно у 

низькогір’ях). У Закарпатській області процес розвивається на 270 водотоках загальною 

площею 1803 км2, Чернівецькій – на 70 дрібних водотоках, площею 255,5 км2, у Івано-

Франківській області відмічено 270 дрібних селенебезпечних водотоків, що займають площу 

606,9 км2.  На території Львівської області в басейнах р.Дністер і притоків р.Стрий 

фіксується понад 50 селенебезпечних водотоків, площею 305,5 км2. За період 2012-2017 рр. 

активізації селевого процесу в межах регіону Карпатської складчастої системи не 

спостерігалось. 

Лесові та лесоподібні ґрунти поширені на площі 363,77 тис.км2, що становить 60,3 % 

території України, з них ті, що мають здатність до просідання, – 267,13 тис.км2 або 44,25 % 

площі країни  (табл.7.2.2.5). Це породи особливого стану, які мають пористість більше 45%, 

малу вологість, фільтраційну анізотропію (водопроникність підвищену в вертикальному 

напрямку по відношенню до горизонтального). 

З півночі на південь України простежується загальна зональність за особливостями 

розповсюдження, умовами залягання, складом і станом лесового покриву, змінюються 

значення величин просідання та потужностей лесових ґрунтів.  

Найбільш вологі, щільні та найменш просідаючі лесові відклади поширені на заході 

України. Максимальні потужності лесових відкладів відмічені на півдні країни, де вони 

сягають 20, рідше 30- 50 м. Потужність лесового покриву складає, в залежності від 

гіпсометричного положення і розчленованості рельєфу, на вододільних просторах від 15-20 

м (у середньому Придністров’ї) до 30-35 м (у Причорномор’ї), а на терасах р.Дунай – до 40-

50 м. 

Господарське освоєння територій, збільшення щільності забудови і навантаження на 

грунти супроводжується порушенням режиму підземних вод‚ яке викликає підтоплення‚ 

зміну геохімічного і температурного фону - все це викликає значні зміни стану і 

властивостей лесових породних масивів.  

На лесових ґрунтах ІІ типу розбудовані міста Апостолово, П'ятихатки, Запоріжжя, 

Мелітополь, Дніпрорудне, Кіровоград, Олександрія, Знам'янка, Долинська, Южне, Харків, 

Лозова, Первомайський, Херсон, частково – Жовті Води, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, 

Дніпродзержинськ, Марганець, Донець, Луганськ, Краснодон, Свердловськ, Попасна, 

Лисичанськ, Богодухів тощо. 
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Таблиця 7.2.2.5. Характеристика лесових грунтів на території України 

 

№ 

з/

п 

Адміністративне 

утворення 

Площа 

адмін. 

утворе 

ння, 

тис.км
2 

Лесові грунти, що здатні до просідання Непросіда-

ючі лесові 

грунти Тип ІІ Тип І Разом (І+ІІ) 

тис.км2 % 
тис.км

2 
% 

тис.км
2 

% тис. км2 % 

1 АР Крим 27,00 0,184 0,7 3,35 12,4 3,534 13,1 8,15 30,2 

2 Вінницька 26,50 0 0 19,63 74,1 19,63 74,1 2,03 7,7 

3 Волинська 20,20 0 0 2,92 14,5 2,92 14,5 0 0 

4 Дніпропетровська 31,90 14,95 46,9 7,32 22,9 22,27 69,8 2,99 9,4 

5 Донецька 26,50 3,16 11,9 6,21 23,4 9,37 35,4 9,58 36,2 

6 Житомирська 29,90 0 0 4,49 15,0 4,49 15,0 0,27 0,9 

7 Закарпатська 12,80 0 0 0 0 0 0 0,98 7,7 

8 Запорізька 27,20 10,53 38,7 7,31 26,9 17,84 65,6 5,35 19,7 

9 Івано-Франківська 13,90 0 0 1,70 12,2 1,70 12,2 2,65 19,1 

10 Київська 28,90 0,44 1,5 12,03 41,6 12,47 43,1 2,14 7,4 

11 Кіровоградська 24,60 6,83 27,8 13,50 54,9 20,33 82,6 0,29 1,2 

12 Луганська 26,70 0,28 1,0 4,10 15,4 4,38 16,4 11,7 43,8 

13 Львівська 21,80 0 0 2,06 9,4 2,06 9,4 3,56 16,3 

14 Миколаївська 24,60 2,52 10,2 6,81 27,7 9,33 37,9 11,57 47,0 

15 Одеська 33,30 5,91 17,7 8,01 24,1 13,92 41,8 13,4 40,2 

16 Полтавська 28,80 2,26 7,8 14,28 49,6 16,54 57,4 4,04 14,0 

17 Рівненська 20,10 0 0 4,01 20,0 4,01 20,0 0 0 

18 Сумська 23,80 0,15 0,6 7,71 32,4 7,86 33,0 4,82 20,3 

19 Тернопільська 13,80 0 0 9,38 68,0 9,38 68,0 1,97 14,3 

20 Харківська 31,40 0,27 0,9 20,57 65,5 20,84 66,4 4,99 15,9 

21 Херсонська 28,50 10,70 37,5 6,90 24,2 17,60 61,8 4,76 16,7 

22 Хмельницька 20,60 0 0,0 14,83 72,0 14,83 72,0 0,423 2,1 

23 Черкаська 20,90 1,75 8,4 13,32 63,7 15,07 72,1 0,181 0,9 

24 Чернівецька 8,10 0 0 4,35 53,7 4,35 53,7 0,417 5,1 

25 Чернігівська 31,90 2,47 7,7 9,94 31,2 12,41 38,9 0,378 1,2 

Загалом по Україні 603,7 62,404 10,3 204,730 33,9 267,134 44,2 96,639 16,0 

 

Ерозія – один з головних зовнішніх (екзогенних) чинників формування рельєфу 

земної поверхні. Це процес  руйнування верхніх  найбільш родючих шарів ґрунтів.  

 На території України широкий розвиток має: руслова ерозія постійних водотоків 

(річок) – бічна та глибинна; ерозія тимчасових водотоків – лінійна та яружна; схилова ерозія 

– площинний змив (винос гумусу з ґрунту). 

Активізація бічної ерозії у 2017 р. спостерігалась у Рівненській області в с. Симонів 

Гощанського району (довжина ерозійної ділянки берегу 95 м,  відступ берегового уступу від 

0,5 до 1,0 м), с. Бухарів Острозького району  (відступ 0,1-0,5 м), с. Бродів Острозького 

району,  між селами Угольці та Бугрин (довжина еродованої ділянки берегу 131 м),  

с. Томахів Гощанського району (довжина еродованої ділянки берегу 65 м, відступ берегового 

уступу 0,4-0,5 м), с. Тучин Гощанського району (довжина еродованої ділянки берегу 

80 м), с. Дроздів Гощанського району (довжина еродованої ділянки берегу 95 м).  

На ділянці смт Оржів, де активізація бічної ерозії загрожує території деревообробного 

комбінату, проведено укріплення берега, що обумовило активізацію бічної ерозії на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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береговій лінії далі вниз по течії річки. Незначна активізація бічної ерозії. відмічалась на 

р.Горинь з заходу від смт Оржів на схід до с. Річиця і на південь до с. Могиляни.   

У Волинській області на ділянці м. Рожище (р. Стир) відступання бровки берегового 

уступу внаслідок бічної ерозії складає 0,2-0,6 м.  

У межах Львівської області спостереження за бічною ерозією водотоків проводились 

в районі Сколівського водозабору вздовж лівого берега р. Опір. У даному місці явище бічної 

ерозії носить постійний характер. У 2017 р. на ділянці досліджень активізації розвитку ерозії 

не зафіксовано. 

В інших адміністративних областях спостереження за ерозійними процесами не 

проводились 

Осідання земної поверхні над гірничими виробками є одним з найбільш значних 

техногенних проявів впливу гірничих робіт на геологічне середовище. Негативні зміни у 

геологічному середовищі багато в чому залежать як від способу розробки та ліквідації шахт, 

так і від геолого-гідрогеологічних і структурно-тектонічних природних умов, які в кожному 

випадку мають свою специфіку. 

З розвитком цього процесу пов’язано зниження інженерно-геологічної стійкості порід, 

перерозподіл напруги навколо виробленого простору. Виїмка пластів вугілля та інших 

покладів корисних копалин викликає утворення в надрах землі пустот значних розмірів. 

Породи, що залягають в покрівлі гірничих виробок під дією сили тяжіння та гірського тиску 

приходять в рух, обумовлюючи розвиток процесу зрушення всієї товщі, включаючи земну 

поверхню, при якому виникає порушення їх суцільності з утворенням нових зон 

тріщинуватості. Потужність цієї зони, як правило, становить 40-60 м. Товща гірських порід, 

що залягає вище (300-400 м), плавно осідає без порушення суцільності масиву. Товща, що 

знаходиться під нею, прогинається, утворюючи мульди осідання поверхні. При цьому 

виникають чи активізуються небезпечні геологічні процеси (підтоплення та заболочення 

земель, інтенсифікація карстових і суфозійних процесів тощо, погіршується якість підземних 

та поверхневих вод).  

Найбільш негативні наслідки осідання земної поверхні відмічені в межах промислово-

міських агломерацій, переважно у місцях проходження шахтних виробок під забудованими 

територіями. У зонах підробок знаходяться мм. Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, 

Білозерське, Калуш, Сокаль, Червоноград, Кривий Ріг, Павлоград та інші. Загальна площа 

підроблених територій перевищує 5,5 тис.км2, тут зафіксовані осідання та зрушення поверхні 

над підземними виробками  (табл.7.2.2.6). Спостереження за процесом в останні  роки не 

проводяться. 

 

Таблиця 7.2.2.6. Загальна характеристика осідання поверхні над гірничими 

розробками 

 

 

 

№ 

п/п 

Адміністративна 

область 

Площа 

підроб-

леної  

території, 

км2 

Загальна 

площа 

осідання 

земної 

поверхні, 

км2 

Глибина 

осідання 

(від-до), 

м 

Загальна 

площа 

підтопле-

ння в 

межах 

осідання, 

км2 

Площа 

осідання 

на 

забудо-

ваній 

територі

ї, км2 

Кількіст

ь міст у 

зоні 

осідання

, шт 

1. Волинська  26,2 2,5-3,0 н.в. н.в. н.в. 

2. Дніпропетровська 720,83 156,11 0,7-15,0 46,56 22,35 3 

3. Донецька 2417,0 н.в. 0,02-6,8 90,0 н.в. 23 

4. Івано-Франківська 1,6 0,3 0,1-2,1 0,15 0,2 3 

5. Кіровоградська н.в. 10,0 3,0-3,5 н.в. н.в. н.в. 

6. Луганська 2200,0 н.в. 5,0-7,0 н.в. 703,8 н.в. 

7. Львівська 141,6 140,0 0,01-4,0 >5,00 18,5 6 
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(Червоногад) 

8. Львівська 

(Стебник) 
>1 0.0003 0.29-1.5 0.0002 <1 

 

7.3. Дозвільна діяльність у сфері використання надр 

 

Упродовж 2017 року Держгеонадрами забезпечено попередній розгляд та 

опрацювання матеріалів, а саме – заяв з відповідними документами на надання, продовження 

строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування 

надрами, отримання дублікату та занесено інформацію до електронної інформаційної бази 

даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний 

геологічний фонд України», а це близько 2000 заяв. 

Понад 1200 заяв з пакетами документів після опрацювання повернуто ініціаторам 

звернення у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Порядків надання 

спеціальних дозволів на користування надрами та проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами, затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2011 №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних 

дозволів на користування надрами» та №594 «Про затвердження Порядку проведення 

аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» (далі – Порядок 615 та 

Порядок 594 відповідно). 

З них повернуто на підставі відмови у погодженні надання (у тому числі продажу на 

аукціонах) Мінприроди – 295 заяви та Обласних рад – 80 заяв. 

Упродовж 2017 року проведено 13 засідань Комісії з питань надрокористування (6 

засідань, які були заплановані, не відбулися у зв’язку з відсутністю кворуму), на яких 

попередньо розглянуто 460 заяв з пакетами документів щодо надання, продовження строку 

дії, внесення змін та переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами 

відповідно до положень Порядку 615 та надано відповідні рекомендації Держгеонадрам. 

За 2017 рік згідно розпорядчих документів, Держгеонадрами всього видано 364 

бланки спеціальних дозволів на користування надрами. З них, 77 дозволів з метою 

геологічного вивчення корисних копалин (з них 5 – за процедурою продажу на аукціоні) та 

287 дозволів з метою видобування корисних копалин. 

На засіданнях Робочої групи Державної служби геології та надр України для 

попереднього розгляду питань щодо внесення змін до угод про умови користування надрами 

(що діє відповідно до наказу Держгеонадр від 03.06.2016 р. № 174) прийнято 85 рішень про 

погодження надрокористувачам внесення змін до угоди про умови користування надрами та 

програми робіт. Видано 40 Угод про умови користування надрами з внесеними змінами до 

них. 

Аукціони. Держгеонадрами у 2017 році опрацьовано 274 заяви з програмами робіт та 

відповідними додатковими матеріалами, суб’єктів господарювання щодо організації 

аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами згідно з пунктом 6 

Порядку 594. 

За результатами їх опрацювання близько 230 заяв (із яких 104 щодо продажу на 

аукціоні нафтогазоносних надр) було повернуто суб’єктам  господарювання у зв’язку з 

зауваженнями до пакетів документів. 

На підставі 44 заяв суб’єктів господарювання (із яких 7 щодо продажу на аукціоні 

нафтогазоносних надр), по яких було прийнято рішення про  початок підготовки відповідних 

ділянок надр на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, 

Держгеонадрами направлено 88 листів до органів, визначених  пунктом 6 Порядку 594, щодо 

погодження продажу на аукціоні спеціальних  дозволів на користування надрами.  

Отримано 38 відповідних погоджень від обласних рад та Мінприроди: 

− 19 від обласних рад (у тому числі, 6 щодо продажу на аукціоні нафтогазоносних надр)  

− 19 від Мінприроди (у тому числі, 3 щодо продажу на аукціоні нафтогазоносних надр)  
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Отримано 26 відмов, з яких: 

− 10 обласні ради (у тому числі, 4 щодо продажу на аукціоні нафтогазоносних надр) 

− 16 Мінприроди (у тому числі, 1 щодо продажу на аукціоні нафтогазоносної ділянки 

надр). 

В 2017 році Держгеонадрами було проведено 2 аукціони з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами, на  яких продано 9 дозволів. Надходження коштів у 2017 

році до загального фонду Державного бюджету України від продажу на аукціонах 

становлять 2 494 430 гривень. 

До Держгеонадр у 2017 році всього від суб’єктів господарювання надійшло 111 (у 

тому числі повторно направлених) заяв щодо організації аукціонів з продажу 50 спеціальних 

дозволів на користування нафтогазоносними надрами. 

За результатами їх опрацювання близько 104 заяв повернуто суб’єктам. По 5 

нафтогазоносним ділянкам надр, направленим на погодження продажу на аукціоні до 

Мінприроди та обласних рад отримано відмови (4 – обласні ради, 1 – Мінприроди). Також, 

після опрацювання Держгеонадрами наданих суб’єктами господарювання заяв прийнято 104 

рішення про відмову у початку підготовки ділянок надр до аукціону. Разом з тим, у 2017 році 

отримано погодження для продажу на аукціоні 2 нафтогазоносних ділянок надр. 

Надходження коштів. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» було заплановано наповнення загального фонду Державного бюджету від збору за 

надання та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами та коштів 

від продажу таких дозволів в обсязі 560 млн грн. Надходження коштів у 2017 році до 

Держбюджету від продажу, надання та продовження дії дозволів становило – 2,019 млрд грн. 

(у тому числі за продовження строку дії 1,767 млрд грн. – 87,5% від усіх надходжень). 

 

7.4. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у 2017 році планові 

перевірки надрокористувачів Держгеонадрами не здійснювались. Упродовж 2017 року 

проводились: 

− позапланові перевірки надрокористувачів, з підстав визначених статтею 3 Закону 

України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»; 

− перевірки виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних 

завдань та замовлень. 

У 2017 році Держгеонадрами проведено 62 позапланові перевірки надрокористувачів 

(табл. 7.4.1). 

Позапланові перевірки проводились відповідно до вимог законодавства з наступних 

підстав: 

1) ухвала слідчого судді – 60 перевірок; 

2) подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу 

державного нагляду (контролю) за його бажанням – 2 перевірки; 

За видами користування надрами проведені перевірки:  

1) видобування корисних копалин – 50 перевірок; 

2) геологічне вивчення – 2 перевірки; 

3) геологічне вивчення у тому числі з ДПР – 9 перевірок; 

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР родовищ, з подальшим 

видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) –1 перевірка 
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Таблиця 7.4.1.  Узагальнені дані про кількість проведених перевірок у розрізі 

адміністративних областей 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

(область/місто) 

Кількість перевірок 

загальна 

кількість 

перевірок 

видобування 

корисних 

копалин 

геологічне 

вивчення 

геологічне 

вивчення 

у т. ч. з 

ДПР 

геологічне 

вивчення 

нафтогазоносних 

надр, у тому 

числі ДПР 

родовищ, з 

подальшим 

видобуванням 

нафти, газу 

(промислова 

розробка 

родовищ) 

Вінницька  1 1 - - - 

Волинська 1 1 - - - 

Дніпропетровська 6 6 - - - 

Донецька 12 12 - - - 

Житомирська 15 5 1 9 - 

Київська 3 3 - - - 

Львівська 2 1 - - 1 

Полтавська 8 8 - - - 

Рівненська 3 2 1 - - 

Харківська 5 5 - - - 

Хмельницька 2 2 - - - 

Черкаська 2 2 - - - 

Чернігівська 1 1 - - - 

м. Київ 1 1 - - - 

Разом 62 50 2 9 1 

 

Порушення вимог законодавства виявлені під час проведення 56 перевірок, що складає 

90,3% від загальної кількості проведених контрольних заходів. Найбільш поширеними 

порушеннями, які були виявлені під час перевірок у 2017 році, є наступні:  

- недопущення до проведення перевірки – складено 16 актів про недопущення до 

перевірок, що становить 25,8 % від загальної кількості складених актів; 

- відсутність акту про надання гірничого відводу – виявлені під час 4 перевірок, що 

становить 6,4 % від загальної кількості перевірок. 

За результатами перевірок, проведених у 2017 році, складено 40 приписів, щодо 

усунення виявлених порушень. Матеріали перевірок направлено ініціаторам вказаних 

перевірок. 

Фахівцями державного геологічного контролю Держгеонадр у 2017 році проведено 64 

планові та 1 позапланову перевірку виконання державних програм геологорозвідувальних 

робіт, геологічних завдань та замовлень. За результатами перевірки підготовлені висновки, 

які передані до структурних підрозділів Державної служби геології та надр України. 

У листопаді 2017 року фахівці державного геологічного контролю Держгеонадр взяли 

участь у виході корабля Морської охорони в райони ймовірного здійснення протиправних 

дій Російської Федерації з видобутку надр на шельфі України. 

З метою вжиття заходів реагування до надрокористувачів, які порушили вимоги 

законодавства, упродовж 2017 року, за поданням Державного геологічного контролю 

Держгеонадр, Комісією з питань надрокористування проведено розгляд біля 2,9 тис. питань 
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щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами. 

За результатами розгляду пропозицій Департаменту Комісією з питань 

надрокористування прийнято рішення про зупинення дії 397 спеціальних дозволів на 

користування надрами, анулювання 378 спеціальних дозволів на користування надрами та 

надання додаткових термінів щодо усунення порушень по 691 дозволам. 

У 2017 році на розгляд Комісії з питань надрокористування винесені питання щодо 

подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами, власники яких порушили 

терміни проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних 

копалин. За результатами розгляду зупинено дію 154 спеціальних дозволів на користування 

надрами, прийнято рішення про анулювання в судовому порядку 18 спеціальних дозволів на 

користування надрами, власникам 251 спеціального дозволу на користування надрами 

надано додаткові терміни для усунення порушень законодавства. 

Протягом звітного періоду проведено аналіз інформації, щодо подання 

надрокористувачами обов’язкової звітності за формами 5-гр, 6-гр та 7-гр. За результатами 

аналізу на розгляд Комісії з питань надрокористування винесені питання щодо подальшої дії 

75 спеціальних дозволів на користування надрами. Зупинено дію 8 спеціальних дозволів на 

користування надрами, прийнято рішення про анулювання в судовому порядку 16 

спеціальних дозволів на користування надрами, 47 надрокористувачам надано додаткові 

терміни для усунення порушень законодавства. 
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8. ВІДХОДИ 

Проблеми утворення відходів і поводження з ними є надзвичайно гострими для 

України. З одного боку, природні ресурси використовують за екстенсивним принципом, що 

не відповідає принципам сталого (збалансованого) розвитку і призводить до виснаження 

мінеральних і сировинних запасів. З іншого боку, нераціональне використання ресурсів, 

застарілі технології й відсутність сфери вторинної переробки сприяють утворенню великих 

об’ємів відходів, зберігання яких потребує вилучення значних земельних ділянок. Зберігання 

та накопичення відходів, особливо  небезпечних, є джерелом тривалого негативного впливу 

на стан здоров’я людей і якість навколишнього природного середовища. 

 

Рис. 8. Стихійне звалище побутового сміття у Прикарпатті 
 

Екологічні проблеми починаються з неприпустимо низької ефективності використання 

природних ресурсів. Так, за індексом природоємності (8,7) (який є інтегрованим показником 

споживання енергоносіїв, води, шкідливості викидів для атмосфери тощо) Україна 

випереджає такі країни, як Росія, Молдова та Польща, а для країн ЄС вищезазначений індекс 

прийнято за 1,0. Україна належить до країн з найвищими у світі абсолютними і відносними 

показниками утворення відходів. Динаміка утворення та накопичення відходів в Україні за 

останні роки в абсолютних і відносних показниках наведена в таблиці 8.1. 

Структура відходів в Україні перебуває у тісному взаємозв’язку із сировинною 

орієнтацією національної економіки. Це зумовлює домінування частки гірничо-промислових 

та металургійних  відходів. З розвитком гірничодобувної, металургійної й інших галузей 

промисловості на території багатьох міст України почали розміщувати відвали розкривних і 

шахтних порід, шлаків, шламосховища. Так, наприклад, у Донецьку є численні терикони 

відвальних порід вугільних шахт, у Маріуполі  відвали шлаків, шламосховища, у Харкові  

відвали горілої формувальної землі, шламосховища. У той же час виробничі відходи є 

багатим джерелом дешевої сировини, практично готової для виробництва будівельних 

матеріалів.  

Не менш гострою залишається проблема поводження із побутовими відходами. 

Збільшуються обсяги накопичення побутових відходів, виникають несанкціоновані звалища. 

За даними Держпродспоживслужби місцевими органами влади та органами місцевого 
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самоврядування в населених пунктах організовуються сміттєзвалища невеликих 

потужностей, без проектної документації (в наявності можуть бути тільки рішення рад про 

виділення земельних ділянок) та інших дозвільних документів.  

Отже, зростаюча кількість відходів і підвищення пов’язаної з ними небезпеки справляє 

істотний вплив на навколишнє середовище, стан природних ресурсів, здоров’я населення, на 

місцеву економіку і умови життя. Враховуючи глобальний для суспільства характер 

проблеми, наша країна мусить сформувати сучасну стратегію поводження з відходами.  

У 2017 році у сфері поводження з відходами спостерігалася тенденція до зростання 

обсягів їх утворення як в абсолютних, так і відносних показниках. Динаміка утворення та 

накопичення відходів в Україні за останні роки в абсолютних і відносних показниках 

наведена в таблиці 8.1. Слід зазначити, що це перше зростання, яке констатовано за останні 5 

років. З 2013-2014 рр. внаслідок певних політичних та економічних процесів спостерігалася 

тенденція до зниження  обсягів утворення відходів. Причина полягала не в масовому 

впровадженні ресурсозберігаючих технологій, а в наслідок кризи в промисловому 

виробництві. Також різке зниження обсягів утворення відходів у 2014 р. пов'язано із 

неможливістю врахувати відходи на тимчасово окупованих територіях Донецької і 

Луганської областей та в анексованому Криму.  

Таблиця 8.1. Динаміка абсолютних та відносних показників утворення відходів 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Утворено відходів, 

всього, тис.тонн 

425914,2 450726,8 448117,6 355000,4 312267,6 295870,1 366054,0 

Індекс утворення 

відходів, % до 2010 

року 

100,0 105.8 105.2 83.4 73.3 69.5 85,9 

Утворено відходів на 

одну особу, кг 

9285.1 9885.8 9851.0 8255.6 7288.3 6919.2 8595.9 

Утворення відходів у 

розрахунку 

на 1 км2 кілометр 

території країни,т 

694.6 746.9 742.5 615.4 541.7 490.1 606.4 

Утворено відходів І-

ІІІ класів небезпеки, 

тис.тонн 

1659,9 1368.1 923.8 739.7 587.3 621.0 605.3 

Індекс утворення 

відходів І-ІІІ класів 

небезпеки, % до 2010 

року 

100.0 82.4 55.7 44.6 35.4 37.4 36.5 

Утворено відходів І-ІІІ 

класів небезпеки на 

одну особу, кг 

36.2 30.0 20.3 17.2 13.7 14.5 14.2 

Утворення відходів І-

ІІІ класів небезпеки у 

розрахунку на 

1 км2 кілометр 

території країни, т 

2.8 2.3 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 

Накопичено відходів 

протягом 

експлуатації у місцях 

видалення на кінець 

року у 

розрахунку на 1 км2 

території країни, 

тонн 

21984.2 24706.1 25132.3 21171.5 21692.8 20529.9 20609.9 
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Накопичено відходів 

І-ІІІ класів небезпеки 

протягом 

експлуатації у місцях 

видалення на кінець 

року 

у розрахунку на 1 км2 

території країни, 

тонн 

26.9 23.7 20.9 20.8 20.9 20.0 20.2 

 

 
(За даними Держстату) 

Рис. 8.1. Динаміка поводження з відходами за останні 5 років 

8.1 Структура утворення та накопичення відходів 

За даними Державної служби статистики, у 2017 році в Україні  на підприємствах, які 

охоплені статистичним спостереженням, та у домогосподарствах утворено 366,1 млн тонн 

відходів, що майже на 23,7 % більше порівняно з 2016 р., у тому числі відходів І-ІІІ класів 

небезпеки –  605,3 тис. т (на 2,5% менше). 

Із загального обсягу  утворених відходів 98,4 (360,2 млн тонн) припадає на відходи, що 

утворилися унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій, а 1,6% (5,6 млн 

тонн) –у домогосподарствах. Структуру утворення відходів за видами економічної діяльності 

та в домогосподарствах наведено в табл. 8.2.  Як ми уже зазначали, особливістю структури 

утворення відходів в Україні є висока частка у її складі гірничопромислових відходів 

(розкривних порід та продуктів збагачення корисних копалин – шламів, хвостів тощо), що 

пов’язано із сировинною орієнтацією національної економіки.  

Як видно із табл. 8.2., найбільша кількість відходів утворилася на підприємствах 

гірничодобувної (близько 45%) та металургійної промисловості (більше 42%). 

Як витікає із показників, наведених у табл. 8.2., у порівнянні з попереднім роком обсяги 

утворення відходів у добувній промисловості збільшилися на 32,1%, у тому числі добування 

кам'яного та бурого вугілля зросло на 23,1%, добування металевих руд – на 32,0%, інших 

корисних копалин на 58,9%. 
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У переробній промисловості, на відміну від видобувної, відмічено зниження обсягів 

утворення відходів на 5,6%. У металургійному виробництві також спостерігається тенденція 

до незначного зниження на 1,3%.  

Таблиця 8.2. Динаміка утворення відходів в Україні від економічної діяльності і в 

домогосподарствах тис. тонн 

  2010 2014 2015 2016 2017   

Усього 425914,2 355000,4 312267,6 295870,1 366054,0 

Від економічної діяльності  419191,8 348686,1 306214,3 289523,6 360196,0 

Сільське, лісове та рибне  

господарство 8568,2 8451,4 8736,8 8715,5 6188,2 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 347688,1 297290,0 257861,9 237461,4 313738,2 

добування кам'яного та бурого вугілля 37071,3 13032,5 12084,7 10495,8 12916,4 

добування металевих руд 267544,9 281519,2 238156,6 222476,6 293710,4 

добування інших корисних копалин та 

розроблення кар'єрів 16819,0 2685,8 1921,6 4378,1 6956,4 

Переробна промисловість 50011,7 34796,7 31000,5 34093,0 32176,7 

у тому числі 

виробництво харчових продуктів 7245,4 5016,1 4222,2 5089,8 6446,5 

виробництво напоїв 1522,2 815,9 939,2 646,4 394,2 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 2679,0 1062,5 703,3 840,0 1242,9 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 615,4 7,5 10,8 12,0 12,5 

металургійне виробництво 32844,2 23386,6 20725,6 22264,5 21980,0 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 8641,0 5972,7 6597,5 7511,5 6191,7 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 1698,7 612,5 594,2 457,4 408,7 

збирання, оброблення й видалення 

відходів; відновлення матеріалів 842,8 94,1 180,0 136,2 110,2 

Будівництво 329,4 306,4 376,2 300,2 493,8 

Інші види економічної діяльності 2254,7 1256,4 1047,2 984,6 998,7 

Від домогосподарств 6722,4 6314,3 6053,3 6346,5 5858,0 

      

(за даними Держстату) 

 

Зниження обсягу утворення відходів у порівнянні з попереднім роком характерне  для 

енергетики (на 17,6%) та сільського господарства (на 29,0). Натомість у харчовій галузі 

промисловості загальний обсяг утворення відходів зріс на 21,0% (проте у виробництві напоїв 

обсяг відходів знизився на 39,0). У хімічній галузі промисловості та будівництві обсяг 

відходів зріс на 48,0% та 64,5% відповідно. Структуру утворення відходів за видами 

економічної діяльності  та у домогосподарствах у 2017 році наведено у табл. 8.3. 

 

Таблиця 8.3. Структура утворення відходів за видами економічної діяльності  та у 

домогосподарствах у 2017 р. (за даними Держстату) 

  

Обсяг утворення відходів 

Тис. т У % до 2016 

Усього 366054,0 123,7 

Сільське, лісове та рибне  господарство 6188,2 71,0 
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Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 313738,2 132,1 

добування кам'яного та бурого вугілля 12916,4 123,1 

добування металевих руд 293710,4 132,0 

добування інших корисних копалин та 

розроблення кар'єрів 6956,4 158,9 

Переробна промисловість 32176,7 94,4 

виробництво харчових продуктів 6446,5 126,7 

виробництво напоїв 394,2 61,0 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 1242,9 148,0 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 12,5 104,2 

металургійне виробництво 21980,0 98,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 6191,7 82,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 408,7 89,4 

збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів 110,2 80,9 

Будівництво 493,8 164,5 

Інші види економічної діяльності 998,7 101,4 

Від домогосподарств 5858,0 92,3 

   

 

Рис. 8.2. Структура утворення відходів усіх класів небезпеки за категоріями матеріалів, 

%. 

У структурі загальних обсягів утворення відходів за категоріями матеріалів домінують 

мінеральні малонебезпечні відходи 265,7 млн тонн (72,5% від загального обсягу утворення), 

що разом з відходами від днопоглиблювальних робіт (45 млн тонн) становлять 84,8 %. Решту 

становлять такі основні категорії відходів: 

– відходи згоряння – 12,9 млн тонн (3,5%); 

– відходи рослинного походження – 8,7 млн тонн (2,4%); 

– побутові та подібні відходи – 6,6 млн тонн (1,8%); 
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– тваринні екскременти, сеча та гній – 3,6 млн тонн (1%); 

– відходи чорних металів – 3,6 млн тонн (1%); 

– інші – 5,5%.  

Структуру утворення відходів у 2017 році за категоріями матеріалів ілюструє рис. 8.2. 

У територіальному розрізі найбільшого техногенного навантаження пов’язаного із 

утворенням відходів зазнають промислово-розвинені регіони. Як і в попередні роки, 

найвищий обсяг утворення відходів констатовано у Дніпропетровській області (243,1 млн 

тонн), що на 18,1%  більше, ніж у 2016 р. Значний обсяг утворення відходів зафіксовано у 

Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях (37,6 млн тонн, 35,1 млн тонн, 22,4 млн 

тонн відповідно). Найбільше зростання їх обсягу було характерним для Полтавської області 

(більш, ніж у шість разів), що пояснюється врахуванням 30,9 млн тонн відходів утворених 

під час проведення розкривних робіт у процесі створення шахт та кар'єрів ТОВ 

"Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат". Сумарний обсяг відходів, що утворилися у 

вищезазначених областях становив 338,3 млн тонн (92,4%). Динаміку утворення відходів в 

регіонах наведено в таблиці 8.4. Регіональну структуру утворення відходів усіх класів 

небезпеки ілюструє рис. 8.3. 

При загальній тенденції до зростання обсягу утворення відходів у деяких регіонах 

фіксується зменшення обсягів їх утворення. Це такі області як Київська, Львівська, 

Миколаївська, Луганська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька та м. Київ. 

 

Таблиця 8.4. Динаміка утворення відходів за регіонами, тис. тонн 

(За даними Держстату) 

 
2010 2014 2015 2016 2017 

Україна 425914,2 355000,4 312267,6 295870,1 366054,0 

АРК  3161,3 … … … … 

Вінницька 1860,9 2423,8 1950,3 1927,5 2341,7 

Волинська 2718,0 583,4 638,9 684,0 733,1 

Дніпропетровська 282799,4 259353,9 227076,8 205850,1 243114,7 

Донецька 56544,4 17982,4 16877,5 20205,7 22434,6 

Житомирська 757,6 671,9 518,3 550,4 550,3 

Закарпатська 188,7 96,0 133,7 155,6 173,4 

Запорізька 5758,1 5155,6 5463,3 5040,8 5129,4 

Івано-Франківська 1278,5 1815,0 2124,8 1935,4 1948,8 

Київська 3529,0 1272,1 1660,5 1561,3 1265,6 

Кіровоградська 29177,1 39748,6 33344,7 34408,1 37623,3 

Луганська 16107,5 3536,9 2548,4 2456,4 644,0 

Львівська 2599,9 3323,0 2953,3 2773,8 2483,1 

Миколаївська 3268,8 2328,6 2306,1 2366,4 2327,9 

Одеська 748,8 809,5 602,6 647,5 739,9 

Полтавська 4581,7 5013,7 4431,7 5421,2 35121,81 

Рівненська 747,9 1356,0 843,3 713,2 457,7 

Сумська 1031,2 938,2 840,0 672,6 580,4 

Тернопільська 1121,8 858,9 808,9 862,2 1905,8 

Харківська 2856,8 2172,5 1711,4 1952,6 1803,4 

Херсонська 472,2 467,8 417,3 388,7 399,8 

Хмельницька 1435,3 1266,2 960,9 1299,6 928,2 

Черкаська 1568,9 1041,2 1179,2 1219,2 1295,1 

Чернівецька 251,1 388,9 398,1 388,5 369,0 

Чернігівська 410,2 848,3 867,3 720,6 732,7 

м.Київ 736,1 1548,0 1610,3 1668,7 950,3 

м.Севастополь 203,0 … … … … 
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Небезпечні відходи. За даними Державної служби статистики, в 2017 році утворилося 

605,3 тис. т. відходів I- III класів небезпеки (без урахування відходів, що утворюються на 

тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, м. Севастополя та частини 

зони проведення антитерористичної операції). Це на 2,5% менше попереднього року. 

Динаміку утворення відходів I- III класів небезпеки зображено на рис. 8.4. Як видно з 

наведеної діаграми, спостерігається стійка тенденція до зменшення обсягів утворення 

відходів I- III класів небезпеки. Однак, така тенденція, на нашу думку,  зумовлена із 

неможливістю врахувати відходи на тимчасово окупованих територіях Донецької і 

Луганської областей та в анексованому Криму.  

Із загальної кількості утворених відходів I- III класів до I класу небезпеки належить 1,9 

тис. т, що на 82,6% менше попереднього року, до II класу небезпеки – 35,9 тис. тонн (на 

18,1% більше попереднього року), до III класу небезпеки - 567,5 тис. тонн (на 3,5% менше 

попереднього року). 

У структурі загальних обсягів відходів, що утворилися в Україні у 2017 р., відходи І-ІІІ 

класів небезпеки становлять 6% від загальної кількості, проте саме вони створюють ризики 

для здоров’я людей і навколишнього середовища. Серед них переважають такі категорії 

відходів як використані розчинники, відходи кислот, лугів чи солей, хімічних препаратів, 

відпрацьовані хімічні каталізатори та відпрацьовані оливи, відходи, що містять 

поліхлордифеніли, хімічні осади та залишки, затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи 

тощо. Обсяги утворення небезпечних відходів за категоріями матеріалів наведено в таблиці 

8.5, структуру утворення ілюструє рис. 8.5. 

 

 

(за даними Держстату) 

Рис. 8.3. Структура утворення відходів за регіонами усіх класів небезпеки, тис. тонн 
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 (за даними Держстату) 

Рис. 8.4. Динаміка утворення відходів I- III класів небезпеки, тис. тонн 

У 2017 році в порівнянні з 2016 р. зафіксовано незначне зменшення обсягу утворення 

відходів I-III класів небезпеки (на 2,5%). Показники утворення відходів зазначених класів 

небезпеки сильно варіювали у розрізі деяких категорій матеріалів та років. Так, наприклад, 

утворення побутових та подібних відходів у 2017 році, порівняно з попереднім роком, 

знизилося на 98,6%. Також фіксується зменшення утворення паперових та картонних 

відходів (на 30,6%), пластикових відходів (на 13,1%), текстильних відходів (71,8%), 

непридатних транспортних засобів (47,7), тваринних екскрементів, сечі та гною (на 79%), 

залишків сортування (70,8), ґрунтових відходів (на 34,9%) та деяких інших. Разом з тим для 

окремих категорій матеріалів констатовано збільшення обсягів утворення небезпечних 

відходів. Зокрема, збільшилося утворення відходів, що містять поліхлордифеніли на 184%, 

непридатного обладнання – на 80,2%, скляних відходів – на 36,2%, затверділих, 

стабілізованих або засклянілих відходів, мінеральних відходів, що утворилися після 

переробки – на 35,6%, змішаних та недиференційованих матеріалів – на 30,2%, 

відпрацьованих олив – на 29,6%, деревних відходів – на 28,2%, осаду промислових стоків – 

на 20,2% та деяких інших (табл. 8.5). 
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(За даними Держстату) 

Рис. 8.5. Структура утворення відходів I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів, 

тис. т 

 

Таблиця 8.5. Утворення відходів I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів,     

тис. тонн 

 
2016 2017 2017/2016,% 

Усього 620964,8 605284,1 97,5 

Використані розчинники 784,3 1002,4 127,8 

Відходи кислот, лугів чи солей 136028,0 147695,3 108,6 

Відпрацьовані оливи 13134,6 17028,1 129,6 

Хімічні відходи 14838,6 17390,5 117,2 

Осад промислових стоків 34123,4 40992,9 120,1 

Шлами та рідкі відходи очисних споруд 3115,2 3550,2 114 

Відходи від медичної допомоги та біологічні 209,0 200,0 95,7 

Відходи чорних металів 129879,1 139893,6 107,7 

Відходи кольорових металів 6520,9 7448,6 114,2 

Змішані відходи чорних та кольорових металів 2782,6 930,0 33,42 

Скляні відходи 75,5 102,8 136,2 

Паперові та картонні відходи 309,6 215,0 69,4 

Гумові відходи 3493,0 3739,3 107,1 

Пластикові відходи 3740,3 3248,7 86,9 

Деревні відходи 3414,3 4376,1 128,2 

Текстильні відходи 5050,8 1426,1 28,2 

Відходи, що містять поліхлордифеніли 78,5 222,9 283,9 

Непридатне обладнання 1532,0 2760,9 180,2 

Непридатні транспортні засоби 56,2 29,4 52,3 

Відходи акумуляторів та батарей 4004,9 4050,6 101,1 
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Відходи тваринного походження та змішані 

харчові відходи 13546,4 16059,6 118,6 

Відходи рослинного походження 511,5 461,5 90,2 

Тваринні екскременти, сеча та гній 75136,7 15746,4 21 

Побутові та подібні відходи 16862,6 239,3 1,4 

Змішані та недиференційовані матеріали 55818,1 72676,0 130,2 

Залишки сортування 4294,3 1459,1 29,2 

Звичайний осад 5341,5 5846,7 109,5 

Мінеральні відходи будівництва та знесення 

об’єктів, у т.ч. змішані будівельні відходи 714,6 746,3 104,4 

Інші мінеральні відходи 59315,1 64492,3 108,7 

Відходи згоряння 18027,2 20790,6 115,3 

Ґрунтові відходи 984,9 641,1 65,1 

Пуста порода від днопоглиблювальних робіт 

 

– 

 Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; 

мінеральні відходи, що утворюються після 

переробки 7241,1 9821,8 135,6 

(За даними Держстату) 

 

Аналіз регіональної структури утворення відходів показує, що у 2017 р. сумарний обсяг 

утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки від економічної діяльності підприємств та 

організацій Донецької, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей 

становив 84,5% від загального обсягу таких відходів. Динаміку утворення відходів І - ІII 

класів небезпеки за регіонами України наведено в таблиці 8.6, а регіональні особливості 

утворення відходів І - ІII класів небезпеки у 2017 році ілюструє рис. 8.6. 

 

Таблиця 8.6. Утворення відходів I-III класів небезпеки за регіонами, тис. тонн 

 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Україна   1659,9 739,7 587,3 621,0 605,3 

Автономна 

Республіка Крим 268,5 … … … … 

Вінницька 0,7 0,4 0,4 0,6 0,7 

Волинська 0,7 0,7 0,6 0,4 0,9 

Дніпропетровська 259,9 59,1 54,3 51,8 53,3 

Донецька 221,8 121,9 119,3 146,2 171,0 

Житомирська 5,2 1,4 0,7 0,9 1,0 

Закарпатська 8,0 1,9 2,5 1,4 1,2 

Запорізька 41,9 16,6 19,0 16,0 17,5 

Івано-Франківська 3,4 2,0 3,3 2,8 6,9 

Київська 7,1 14,4 16,8 25,7 7,1 

Кіровоградська 6,2 5,3 6,5 6,0 6,2 

Луганська 23,6 10,0 2,5 7,1 6,4 

Львівська  2,0 0,4 1,5 2,1 2,6 

Миколаївська 188,8 106,2 62,6 62,8 16,3 

Одеська 7,5 5,0 3,4 8,1 2,6 

Полтавська 215,6 78,7 52,5 51,4 75,5 

Рівненська 3,4 1,0 0,8 0,6 0,6 

Сумська 115,4 86,8 100,4 120,9 132,5 

Тернопільська 12,3 9,3 11,1 9,1 11,9 

Харківська 153,7 124,8 74,5 61,5 52,4 
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Херсонська 86,1 86,9 46,6 34,5 26,8 

Хмельницька 1,2 0,6 0,5 2,2 3,4 

Черкаська 7,1 0,7 0,7 0,7 0,6 

Чернівецька 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Чернігівська 3,5 0,8 0,7 1,0 0,7 

м.Київ 14,0 4,7 6,0 7,1 7,1 

м.Севастополь 2,2 … … … … 

(За даними Держстату) 

 

 
(За даними Держстату) 

Рис. 8.6. Структура утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки за регіонами, тис. тонн

Як видно з наведених показників, при незначному загальному зменшенні обсягів 

утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, в окремих регіонах фіксується їх зростання. 

Зокрема, збільшились обсяги утворення таких відходів у Дніпропетровській області на 

17,0%, у Івано-Франківській – на 246%,У Полтавській – на 46,9% та деяких інших областях. 

Це може говорити про ретельнішу організацію обліку відходів у цих областях. Найсуттєвіші 

зниження обсягів утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки констатовано у Київській  - на 

72%, Миколаївській – на 74% та Одеській – 67,9% областях.  

Побутові відходи. Система обліку даних щодо поводження з твердими побутовими та 

подібними відходами формується в рамках системи державних статистичних спостережень 

(Державною службою статистики України) та відомчої системи обліку інформації 

(Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України). Показники щодо утворення відходів за даними Держстату та Мінрегіону дещо 

відрізняють. Оскільки Мінрегіон веде облік відходів, які утворюються, в основному, в 

домогосподарствах, а Держстат враховує також і побутові та подібні їм відходи, що 

утворюються на підприємствах. 

Відповідно до даних Держстату України, обсяг утворення побутових та подібних 

відходів у 2017 р. становив 11,3 млн тонн, що на 2,5% менше за попередній рік (табл. 8.7.). 
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Таблиця 8.7. Динаміка утворення та поводження з побутовими та подібними відходами 

в Україні, тис. тонн 

 

  2011 2012 2013 20142 20152 20162 20172 

Зібрано ППВ, тис. тонн 10356,5 13878,0 14501,0 10748,0 11491,8 11562,6 11271,2 

Видалено ППВ, тис. тонн 7030,0 9362,7 9504,4 5893,8 6233,0 6089,5 6469 

у т.ч. видалено на 

спеціально обладнані 

звалища 

4321,5 5175,1 5178,5 3397,9 4194,3 4208,1 4417,5 

Спалено ППВ з метою 

отримання енергії, тис. т 
154,0 149,9 147,6 149,0 254,3 257,3 244,4 

Спалено ППВ без 

отримання енергії, тис.т 
98,5 78,6 2,9 3,8 2,1 2,0 1,2 

Утилізовано ППВ, тис.т 74,5 57,4 9,4 3,8 4,0 6,5 16,5 

у т.ч. компостовано … … 3,7 0,0 0,4 0,0 8,2 

У розрахунку на одну особу 

Зібрано ППВ, кг 226,6 304,3 318,7 250,0 268,5 271,0 265,3 

Видалено ППВ, кг 153,8 205,3 208,9 137,1 145,6 142,7 152,3 

у т.ч. видалено на 

спеціально обладнані 

звалища 

94,6 113,5 113,8 79,0 98,0 98,6 104 

Спалено ППВ з метою 

отримання енергії, кг 
3,4 3,3 3,2 3,5 5,9 6,0 5,8 

Спалено ППВ без 

отримання енергії, кг 
2,2 1,7 0,1 0,1 0,05 0,05 0,03 

Утилізовано ППВ, кг 1,6 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 
1 Побутові та подібні відходи (ППВ) - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності  

людини в житлових та нежитлових будинках і не використовуються за місцем їх накопичення. За 

Європейською статистичною класифікацією відходів (ЕWС-Stat) ППВ. відносяться до категорії відходів 10.1. 
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських областях 

(За даними Держстату) 

 

Накопичення відходів. За даними державної статистичної звітності, станом на кінець 

2017 р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств країни, які 

були активні впродовж 2017 р., накопичилось 12,2 млн тонн відходів, що більше 

попереднього року на майже 1%. Динаміка обсягів накопичення відходів за регіонами 

України представлена в таблиці 8.8. 

 

Таблиця 8.8.Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, 

 у місцях видалення відходів за регіонами (на кінець року; тис. тонн) 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Україна   16236,3 11996,0 12055,0 12102,4 12197,6 

Автономна 

Республіка Крим 1899,8 … … … … 

Вінницька 0,3 0,2 – 0,0 – 

Волинська 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 

Дніпропетровська 467,0 290,0 285,6 284,3 284,9 

Донецька 1984,0 538,7 718,8 730,3 762,2 

Житомирська 40,3 0,8 – – – 

Закарпатська 0,4 – – – – 

Запорізька 8280,2 7686,6 7613,8 7623,8 7631,3 



237 
 

 

 

(За даними Держстату) 

 

Аналізуючи показники накопичення відходів, слід мати на увазі, що більше 90 % 

загальних обсягів накопичення складають відходи первинного гірничого і збагачувального 

циклу – розкривні і шахтні породи, шлами і інші продукти збагачення корисних копалин, які 

у вигляді териконів, відвалів, шламосховищ були накопичені в попередні роки. Для них 

характерна висока територіальна концентрація в гірничовидобувних регіонах – Донбасі, 

Кривбасі, Львівсько-Волинському та частково в деяких інших. Накопичення відходів у 

розрахунку на 1 кв. км території за регіонами України наведено в таблиці 8.9. 

 

Таблиця 8.9. Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях 

видалення відходів у розрахунку на квадратний кілометр території за регіонами (на 

кінець року; тонн) 

 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Україна   21984,2 21171,5 21692,8 21495,6 21579,3 

Автономна           

Республіка Крим 1818,6 … … … … 

Вінницька 979,3 1081,2 1175,6 1096,2 1168,5 

Волинська 848,8 772,1 786,8 440,6 464,2 

Дніпропетровська 287151,1 313372,3 318310,6 320717,2 323535,7 

Донецька 95742,7 37151,7 40200,1 32611,6 32587,0 

Житомирська 211,3 201,3 156,3 169,3 172,8 

Закарпатська 67,6 114,6 143,2 154,3 173,7 

Запорізька 5439,9 5748,2 5883,6 5970,2 6082,8 

Івано-Франківська 2558,0 2989,0 3067,9 3127,7 3210,1 

Київська 1318,2 1477,0 1571,9 1615,5 1534,1 

Кіровоградська 9557,8 12955,3 13976,5 15274,9 16609,7 

Луганська 24603,4 6502,3 6445,6 5843,2 2694,0 

Львівська  8006,6 10202,3 10553,0 10617,9 10657,7 

Миколаївська 1672,7 1917,0 1995,4 2071,4 2156,4 

Одеська 27,2 293,2 307,3 348,9 342,9 

Івано-Франківська 55,2 – 23,3 30,9 30,8 

Київська 348,3 78,1 59,8 19,7 19,0 

Кіровоградська 15,1 17,8 14,1 14,1 14,1 

Луганська 901,6 862,5 861,0 860,4 863,4 

Львівська  37,5 2,5 – – – 

Миколаївська 115,9 243,5 154,9 154,8 154,8 

Одеська 1,0 34,7 35,2 34,9 34,5 

Полтавська 31,5 19,6 20,9 25,2 21,9 

Рівненська 13,6 16,1 16,1 16,1 16,1 

Сумська 1884,1 2084,3 2130,6 2185,1 2240,2 

Тернопільська 0,1 – – – – 

Харківська 127,0 115,7 116,4 117,5 119,2 

Херсонська 20,0 2,5 2,5 2,6 2,7 

Хмельницька 4,6 – – – – 

Черкаська 1,2 0,0 0,4 0,4 – 

Чернівецька 0,0 – – – – 

Чернігівська 3,6 0,3 0,4 0,5 1,4 

м.Київ 1,4 1,0 0,1 0,7 – 
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Полтавська 521,2 889,0 901,1 915,1 926,6 

Рівненська 434,7 1259,6 1806,7 1222,4 1232,1 

Сумська 1217,3 1297,5 1423,3 1439,0 1461,1 

Тернопільська 33,5 18,3 34,5 36,2 37,8 

Харківська 1250,1 1386,7 1401,8 1330,5 1350,0 

Херсонська 7,8 35,4 38,9 41,3 43,6 

Хмельницька 1568,1 374,0 395,8 412,0 419,3 

Черкаська 199,8 141,9 311,2 297,4 299,2 

Чернівецька 214,7 322,4 342,6 368,8 390,2 

Чернігівська 278,5 319,3 327,5 342,6 352,1 

м.Київ 4442,3 13777,0 14100,1 13903,3 14258,9 

м.Севастополь 7,1 … … … … 

(За даними Держстату) 

      

У 2017 р. техногенне навантаження в цілому на територію України зумовлене 

накопиченням відходів становило 21,6 тис. тонн на 1 кв. км. Найбільшого техногенного 

навантаження зазнали Дніпропетровська обл. – 323,5 тис. тонн на 1 кв. км, Донецька – 32,6 

тис. тонн на 1 кв. км, Кіровоградська – майже 16,6 тис. тонн на 1 кв. км, м. Київ 14,3 тис. 

тонн на 1 кв. км, Львівська – 10,7 тис. тонн на 1 кв. км та ін. Структуру накопичення відходів 

усіх класів небезпеки за регіонами України ілюструє рис. 8.7

.  

 

 
(За даними Держстату) 

Рис. 8.7 Структура накопичення відходів усіх класів небезпеки за регіонами, тис. тонн 

 

У територіальному розрізі найбільший обсяг відходів І-ІІІ класів небезпеки припадає на 

чотири регіони (94,3 % від сумарного обсягу відходів). Зокрема, в Запорізькій (7,6 млн тонн), 

Сумській (2,2 млн тонн), Луганській (0,9 млн тонн), Донецькій (0,8 млн тонн) областях. 

Динаміку обсягів накопичення відходів І - ІII класів небезпеки демонструє табл. 8.10, 

територіальну структуру – рис. 8.8. 
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Таблиця 8.10. Загальний обсяг відходів I-III класів небезпеки, накопичених протягом 

експлуатації, у місцях видалення відходів за регіонами (на кінець року; тис. тонн) 
  

 2010 2014 2015 2016 2017 

Україна   16236,3 11996 12055 12102,4 12197,6 

Автономна 

Республіка Крим 1899,8 … … … … 

Вінницька 0,3 0,2 – 0 – 

Волинська 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 

Дніпропетровська 467 290 285,6 284,3 284,9 

Донецька 1984 538,7 718,8 730,3 762,2 

Житомирська 40,3 0,8 – – – 

Закарпатська 0,4 – – – – 

Запорізька 8280,2 7686,6 7613,8 7623,8 7631,3 

Івано-Франківська 55,2 – 23,3 30,9 30,8 

Київська 348,3 78,1 59,8 19,7 19 

Кіровоградська 15,1 17,8 14,1 14,1 14,1 

Луганська 901,6 862,5 861 860,4 863,4 

Львівська  37,5 2,5 – – – 

Миколаївська 115,9 243,5 154,9 154,8 154,8 

Одеська 1 34,7 35,2 34,9 34,5 

Полтавська 31,5 19,6 20,9 25,2 21,9 

Рівненська 13,6 16,1 16,1 16,1 16,1 

Сумська 1884,1 2084,3 2130,6 2185,1 2240,2 

Тернопільська 0,1 – – – – 

Харківська 127 115,7 116,4 117,5 119,2 

Херсонська 20 2,5 2,5 2,6 2,7 

Хмельницька 4,6 – – – – 

Черкаська 1,2 0 0,4 0,4 – 

Чернівецька 0 – – – – 

Чернігівська 3,6 0,3 0,4 0,5 1,4 

м.Київ 1,4 1 0,1 0,7 – 

м.Севастополь 1,1 … … … … 

(За даними Держстату) 

 

 

(За даними Держстату) 

Рис. 8.8. Структура накопичення відходів І-ІІІ класів небезпеки за регіонами, тис. тонн 
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Побутові відходи (ТПВ). Для України, на відміну від європейських держав, 

характерним  низький рівень перероблення й утилізації ТПВ та високий показник їх 

захоронення на полігонах. При захороненні відходів на полігонах та звалищах відбувається 

процес забруднення ґрунтів фільтраційними стоками звалищ, що призводить до забруднення 

підземних вод та негативно впливає на здоров’я людей. Значна частина полігонів працюють 

в режимі перевантаження, не відповідають санітарним і природоохоронним нормам. Крім 

того, почастішали випадки вивезення ТПВ на невпорядковані звалища, а також виникнення 

несанкціонованих звалищ, особливо у приватному секторі. За даними Мінрегіону України, у 

країні щороку утворюється близько 52 млн м3 побутових відходів, або близько 10 млн тонн, 

які захороняються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею 8,5 тис. га. 

Кризовий стан економіки та введення воєнного стану знижує актуалізацію проблеми відходів 

і призводить до зменшення інвестиційних можливостей. Однак послаблення уваги у цьому 

напрямку може призвести до втрати обнадійливого надбання попередніх років. 

Згідно з даними Мінрегіону України, у 2017 році кількість перевантажених 

сміттєзвалищ становила 309 (5,7%) од., а 1347 од. (24%) не відповідали нормам екологічної 

безпеки. З 1953 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2017 році фактично 

паспортизовано 294 одиниці (потребує паспортизації 30% сміттєзвалищ від їх загальної 

кількості)

 

8.2 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ЗБИРАННЯ, 

ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ ТА ВИДАЛЕННЯ) 

Основні показники поводження з відходами. У 2017 р. домінуючим способом 

поводження з відходами, як і в попередні роки, залишалося їх видалення. Так, за даними 

Державної служби статистики, у 2017 р. у спеціально відведені місця та об’єкти було 

видалено 169,8 млн т відходів. Спостерігається чітка тенденція до зменшення обсягу відходів 

розміщених  в місцях неорганізованого зберігання. Так, у 2017 р., на стихійних звалищах 

констатовано розміщення 3,7 тис. тонн, що на 70,2% менше у порівнянні з попереднім 

роком. У 2017 р.  зафіксовано позитивну тенденцію до зростання обсягу утилізації відходів 

І–ІV класів небезпеки (на 18,2%), проте обсяг утилізації небезпечних відходів знизився на 

9,6%. У порівнянні з попереднім роком, зріс рівень спалення відходів І–ІІІ класів небезпеки 

(на 40%), а обсяг спалених відходів з метою отримання енергії зріс у 6,5 разів. Що стосується 

обсягу видалення на спеціально обладнаних місцях небезпечних відходів І-ІІІ класів 

небезпеки, то він залишався майже незмінним.  

Негативною є тенденція щодо імпорту відходів в Україну. У 2017 р. він зріс, у 

порівнянні з попереднім роком, більше, ніж у 14 разів. Натомість експорт відходів І–ІV 

класів небезпеки знизився на 37%, а небезпечних І–ІІІ класів небезпеки зріс на 30,8%. 

Основні показники поводження з відходами наведено в таблиці 8.11. 

 

Таблиця 8.11.Основні показники поводження з відходами у 2017 році 

 Обсяги відходів 

І–ІV 

класів 

небезпеки 

У тому числі 

І–ІІІ класів 

небезпеки 

тис. т 2017 у 

% до 

2016 

 

тис. 

т 

2017 у 

% до 

2016 

Утворено 366054,0 123,7 605,3 97,5 

Спалено 1064,3 96,2 8,7 140,3 

У тому числі     
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З метою отримання енергії 1008,5 97,4 1,3 650 

Імпортовано 112 1417,7 1,9 111,8 

Експортовано 261,8 63,0 1,7 130,8 

Утилізовано 100056,3 118,2 305,5 90,4 

Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти 169801,6 107,9 107,1 95,9 

Розміщено на стихійних звалищах 3,7 29,8 0 0 

Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, 

крадіжок 

 

19,5 

 

98,5 4 - 

(За даними Держстату) 

За категоріями матеріалів найбільшу частку (83%) складають мінеральні відходи. 

Структуру видалення відходів за категоріями матеріалів представлено на рис. 8.9. 

В Україні впродовж 2017 р. утилізовано 100,1 млн тонн відходів (на 18,2% більше, ніж 

у попередньому році). Загалом утилізовано близько 27% відходів від сумарного обсягу 

відходів. Спалено близько 1,1 млн тонн відходів, що становить 0,3% від загальної кількості 

утворених відходів. Найбільша частина відходів видалена у спеціально відведені місця чи 

об’єкти (169,8 млн тонн). Основні показники поводження з відходами за категоріями 

матеріалів наведено в таблиці 8.12, а структуру утилізації відходів за категоріями матеріалів 

показано на рис. 8.10. 

 

 

(За даними Держстату) 

Рис. 8.9 Видалення відходів за категоріями матеріалів 
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Таблиця 8.12. Поводження з відходами за окремими категоріями матеріалів у 2015 р., 

тис. тонн 

  

Утворен

о 

Утилізован

о 

Спален

о 

Видалено у 

спеціально 

відведені 

місця чи 

об'єкти 

Усього 366054 100056,3 1064,3 169801,6 

Використані розчинники 1 0,4 0,1 0 

Відходи кислот, лугів чи солей 213,1 78,9 4,2 102,5 

Відпрацьовані оливи 17,1 18,1 1 0,2 

Хімічні відходи 834,2 9,8 1 787,2 

Осад промислових стоків 3648,7 609,7 2,4 389,9 

Шлами та рідкі відходи очисних споруд 971,7 64,4 0,1 940,6 

Відходи від медичної допомоги та 

біологічні 0,6 0,1 1,4 0 

Відходи чорних металів 3556 3041,2 0 773,1 

Відходи кольорових металів 28,3 6,7 0 0 

Змішані відходи чорних та кольорових 

металів 7,4 0,9 0 0,9 

Скляні відходи 34,3 3,4 0 0,3 

Паперові та картонні відходи 183,5 31,5 0,3 1,9 

Гумові відходи 26,4 6,1 0,2 1,1 

Пластикові відходи 48,6 13,8 1 2,4 

Деревні відходи 779,9 51 373,2 17,8 

Текстильні відходи 20,8 1,1 0,3 0,7 

Відходи, що містять поліхлордифеніли 0,2 0 0,1 – 

Непридатне обладнання 15,9 1 0,1 0,1 

Непридатні транспортні засоби 1,2 0 0 – 

Відходи акумуляторів та батарей 4,1 34,3 – – 

Відходи тваринного походження та 

змішані харчові відходи 587,6 316,1 4,1 1,5 

Відходи рослинного походження 8782,3 2505,1 428 8,9 

Тваринні екскременти, сеча та гній 3653,4 2616,5 – 51,8 

Побутові та подібні відходи 6183,2 16,5 245,6 6469 

Змішані та недиференційовані матеріали 9699 1433,4 0,9 6464,3 

Залишки сортування 63,2 4,1 0 18,6 

Звичайний осад 515,1 40,7 – 233,8 

Мінеральні відходи будівництва та 

знесення об’єктів, у т.ч. змішані 

будівельні відходи 974,1 387,2 0 1108,5 

Інші мінеральні відходи  265602 72694,6 0,2 141718,4 

Відходи згоряння 14157 4075,4 0 7630,3 

ґрунтові відходи  367,2 80,9 0 248,4 

Пуста порода від днопоглиблювальних 

робіт 45028 11913 – 2817,1 

Затверділі, стабілізовані або засклянілі 

відходи; мінеральні відходи, що 

утворюються після переробки 48,9 0,4 0,1 12,3 

складено за даними Держстату 
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Загальний обсяг утилізації відходів усіх класів небезпеки у 2017 р., порівняно з 2016 

роком, збільшився на 18,2%, а обсяг утилізації відходів І-ІІІ класів небезпеки зменшився на 

9,6%. Переважна більшість утилізованих відходів за категоріями матеріалів – мінеральні 

відходи. Обсяг їх утилізації становив біля 72,6% від загального обсягу утилізації. Щодо 

інших категорій відходів, то в структурі утилізації відходи чорних металів – 3,0%, відходи 

згорання – 4,1%, пуста порода від днопоглиблювальних робіт 11,9% тощо. 

У регіональному розрізі питома вага утилізації відходів по відношенню до загальної 

кількості утворених сильно варіює (від 1% у м. Києві до 59,2 у Черкаській обл.).  Найбільше 

утилізовано відходів по відношенню до загального обсягу у Запорізькій (52,7%), 

Хмельницькій (42,8%), Сумській (39,4%), Дніпропетровській (34,5), Івано-Франківській    

(33,4 %) та Чернівецькій (30,3%) областях. Менше 5% по відношенню до утворених 

утилізовано у Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, 

Харківській, Херсонській областях та у м. Києві. Питома вага утилізованих відходів у 

загальній кількості утворених за регіонами у 2017 році показана на рис. 8.11. Регіональна 

структура утилізації відходів усіх класів небезпеки представлена на рис. 8.12. 

 

 
складено за даними Держстату 

Рис. 8.10. Структура утилізації відходів за категоріями матеріалів, тис. тонн 

 

Із загальної кількості утворених відходів І-ІІІ класів небезпеки (605,3 тис. тонн) у 2017 

р. було утилізовано 305,5 тис. тонн, спалено 8,7 тис. тонн, в тому числі з метою отримання 

енергії 1,3 тис. тонн. 

У цьому ж році було видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 107,1 тис. тонн, 

а обсяги накопичення відходів І-ІІІ класів небезпеки склали на кінець 2017 року 12,2 млн 

тонн, що на 0,83% більше попереднього року, та в розрахунку на 1 км2 території країни 

склало  21,2 тонн. Основні показники поводження з відходами I-III класів небезпеки показані 

у табл. 8.13. 
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(складено за даними Держстату) 

Рис.8.11. Питома вага утилізованих відходів у загальній кількості 2017 утворених за 

регіонами у 2017 році 

 

складено за даними Держстату 

Рис. 8. 12. Утилізація відходів усіх класів небезпеки за регіонами, тис. тонн 
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Таблиця 8.13. Основні показники поводження з відходами I-III класів небезпеки 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Утворено, тис. тонн 1659,9 739,7 587,3 621 605,3 

у тому числі від економічної 

діяльності  1659,8 738,3 587,1 618,7 602,9 

Утворено відходів на одну особу, кг 36 17 14 15 14 

Зібрано, отримано побутових та 

подібних відходів, тис. т  7,4 2,9 0,1 0,1 0,2 

Імпортовано, тис. т 0 9,2 2,5 1,7 1,9 

Усього спалено, тис. т 16,5 8,2 5,8 6,2 8,7 

у тому числі з метою отримання 

енергії  6,2 0,6 0,6 0,2 1,3 

Утилізовано, тис. т 642,4 327,1 314,5 337,9 305,5 

Підготовлено до утилізації, тис. т  … 40,4 21,2 18,7 19,1 

Видалено у спеціально відведені 

місця чи об'єкти, тис. т 126,8 81,6 78,6 111,7 107,1 

у тому числі видалено на спеціально 

обладнані звалища 94,6 57,1 66,3 102,5 96,8 

Видалено іншими методами 

видалення, тис.т 179,8 0,3 0,7 1,1 1,2 

Знешкоджено, тис. т … 34,5 0 0 0 

Розміщено на стихійних звалищах, 

тис. т 0,1 0 0 0 0 

Експортовано, тис. т 26,6 3,2 1 1,3 1,7 

Вилучено внаслідок   витікання, 

випаровування, пожеж, крадіжок, 

тис. т 188,2 0,2 0,1 0 4 

Накопичено відходів протягом 

експлуатації у місцях видалення 

відходів на кінець року, млн. т 16,2 12 12,1 12,1 12,2 

у розрахунку на 1 км2 території 

країни, т 26,9 20,8 20,9 21 21,2 

у розрахунку на одну особу, кг 354 279 281 283 287 

(за даними Держстату) 

 

Поводження з побутовими відходами. За даними Мінрегіону, в Україні понад 77% 

населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів. Найгірший 

показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Черкаській 

області – 62% та Одеській області — 61%. 

Завдяки впровадженню в 822 населених пунктах роздільного збирання побутових 

відходів, роботі 25 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 

сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 6,6 % побутових 

відходів, з них: 2,48 % спалено, а 4,18 % побутових відходів потрапило на заготівельні 

пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. 

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 309 од. (5,7%), а  1347 од. (25%)  не 

відповідають нормам екологічної безпеки. Неналежним чином проводиться робота з 

паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 1953 сміттєзвалищ, які потребують 

паспортизації, у 2017 році фактично паспортизовано 294 од. (потребує паспортизації 

30 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості). 

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Чернігівській області – 

75% від загальної кількості полігонів в області та Запорізькій області – 73 %. З 550 
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сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 74 од. (8,7% потребує 

рекультивації). Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Закарпатській 

області – 76 % від загальної кількості полігонів в області. 

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 424 одиниці. Найбільша потреба 

у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 51 одиниць, Закарпатській 

області – 43 одиниці та Запорізькій області – 42 одиниці. 

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених 

пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється понад 30 тис. 

несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,89 тис. га, з них ліквідовано у 2017 році 

понад 29,8 тис несанкціонованих звалищ площею 0,79 тис. га. 

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного 

середовища. Так, у 2017 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1134 організацій, 

в тому числі 285 приватної власності (25%). Найбільша кількість підприємств приватної 

форми власності у цій сфері у м. Києві (86%) та Сумській області (56%). 

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 

2017 році складає понад 2,7 млрд грн. 

В Україні у 822 населених пунктах (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) 

впроваджується роздільне збирання побутових відходів У 20 населених пунктах працюють 

25 сміттєсортувальні лінії: у м. Вінниця, смт Муровані Курилівці, с. Брище Луцького району 

Волинської області, м. Дніпропетровськ, м. Краматорськ, м. Запоріжжя, м. Біла Церква, м. 

Обухів, м. Буча, м. Ірпінь, смт Володарка Київської області, м. Кропивницький, 

м. Червоноград та с. Єлиховичі Львівської області, селах  Абрикосове та Доброжанове 

Одеської області, м. Суми, м. Чернівці, с. Плебанівка Тернопільської області, м. Київ 

(6 сортувальних ліній). 

Утилізація побутових відходів здійснюється на сміттєспалювальному заводі в місті 

Києві, а також експлуатуються сміттєспалювальна установка в м. Люботин Харківської 

області та дві сміттєспалювальні установки в м. Харків. 

Крім того, у 20 населених пунктах будуються сміттєсортувальні комплекси. 

З метою надання якісних послуг з вивезення побутових відходів та охоплення всього 

населення цією послугою у 2017 році передбачено придбання на суму понад 102 млн гривень 

майже 23 тис. контейнерів для збирання побутових відходів, з них біля 7 тис. контейнерів 

для роздільного збирання побутових відходів, та 186 спеціально обладнаних транспортних 

засобів на суму майже 340 млн гривень. Закупівля контейнерів та сміттєвозів заплановано за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, з фондів регіонального розвитку та охорони 

навколишнього природного середовища та за рахунок коштів підприємств. 

На 57 полігоні наявна система збирання фільтрату, в тому числі на 40 полігонах наявна 

система знезараження фільтрату, на інших – влаштовано резервуари накопичувачі, колодязі 

або лотки, звідки періодично фільтрат транспортується на очисні споруди. 

На 13 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу в населених пунктах.иІз них на 

6 полігонах у м. Вінниця, м. Запоріжжя, м. Рівне, с. Нова Долина Овідіопольського р-ну 

Одеської області, с. Комуніст та смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області 

біогаз факельно спалюється, на 8 – експлуатуються когенераційні установки. Когенераційні 

установки  експлуатуються на полігонах ТПВ в населених пунктах: м. Вінниця; м. Ковель 

Волинської області;  м. Ужгород (с. Барвінок); м. Івано-Франківськ; с. Глибоке 

Бориспільського р-ну Київської області; с.  Рожівка Броварського р-ну Київської області; с. 

Підгірці Обухівського р-ну Київської області;  м. Черкаси. 

Загалом слід зазначити, що незважаючи на певні позитивні зрушення, проблема 

побутових відходів залишається однією з найбільш гострих господарських і 

природоохоронних проблем як внаслідок домінування в національній економіці 

ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу 

адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби ресурсокористування та 

енергетично-сировинна спеціалізація національної економіки разом із застарілою 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
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технологічною базою визначали і надалі визначають високі показники утворення та 

нагромадження відходів. Для поліпшення ситуації поводження з ТПВ в Україні необхідно 

застосування сучасних методів переробки в першу чергу сміттєсортування. 8 листопада 2017 

р. прийнята Стратегія управління відходами в Україні до 2030 р. 

 

 

8.3.ТРАНСКОРДОННІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ 

 

Транскордонне перевезенням небезпечних відходів здійснюється згідно з Положенням 

про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 року № 1120. Експорт, імпорт та транзит 

небезпечних відходів здійснюється тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди 

України. 

Згідно з даними Державної служби статистики у 2017 році було імпортовано 1,9 тис. 

тонн відходів з інших країн та експортовано в інші країни 1,7 тис. тонн відходів. 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Monitoring-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-TPV_-na-sayt.pdf


248 

 

9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

 

9.1 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Екологічна безпека є одним з основних компонентів національної безпеки, що 

гарантує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та довкілля 

від реальних чи потенційних загроз, що їх створюють природні чи антропогенні чинники. До 

того ж, екологічна складова може стати тим інтегратором, що об'єднає у систему інші 

складові національної безпеки, допоможе знайти їх оптимальне співвідношення в цій 

системі. Більше того, будь-який аспект національної безпеки, економічний, технологічний чи 

оборонний втрачає свій сенс у разі непридатності довкілля для життя і діяльності людини. 

Ось чому екологічну безпеку слід розглядати не тільки як одну із складових національної 

безпеки суспільства, а як інтегратор, який здатний, з одного боку, консолідувати суспільство, 

а з іншого – забезпечити його прогресивний поступ.  

Законом України "Про стратегію національної безпеки України" визначено низку 

загроз національним інтересам в екологічній сфері. Ними є: 

 - надмірний антропогенний вплив і високий рівень техногенного навантаження на 

територію України;  

- негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;  

- нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних 

ресурсів;  

- значний обсяг відходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх 

вторинного використання, переробки та утилізації; 

 - незадовільний стан єдиної державної системи та сил цивільного захисту, системи 

моніторингу довкілля; 

- зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру;  

- погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми 

транскордонних забруднень та зниження якості води; загострення техногенного стану 

гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро;  

- неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних речовин, матеріалів, 

технологій і трансгенних рослин, занесення збудників хвороб та ін. 

На території України зберігається високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій 

(далі – НС) природного і техногенного характеру. На виконання «Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом і його державами-членами», починаючи з 1 січня 2003 

року, проводиться реєстрація потенційно небезпечних об'єктів на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України №1288 від 29.08.2002 р. "Про затвердження Положення про 

Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів”. Станом на січень 2018 року у 

вищезазначеному Державному реєстрі міститься інформація про 26567 потенційно 

небезпечних об`єктів, до числа яких входять промислові підприємства, шахти, кар`єри, 

магістральні газо-, нафто- і продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні 

станції, мости, тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження 

небезпечних речовин та ін. Аварії на будь-якому із вищеперелічених об’єктів можуть 

призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

державного, регіонального, місцевого та об'єктового рівня.  

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, щороку, з 2013 р., 

реєструється понад 100-150 надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

(наприкінці  90-х рр. було понад 500), внаслідок яких гинуть люди, завдаються великі 

економічні збитки. Динаміка виникнення НС на території України показана на       

діаграмі 9.1.  
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Аналіз динаміки НС показав, що в цілому кількість НС має тенденцію до 

зниження, зокрема у 2017 році зареєстровано найменшу кількість загиблих у НС та 

найменшу кількість НС техногенного характеру за період спостережень 1997-2017 років. 

 Рис.9.1. Динаміка виникнення НС на території України 
 

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, упродовж 2017 року, 

в Україні зареєстровано 166 НС (рис. 9.1), які відповідно до Національного класифікатора 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: 

 техногенного характеру  - 50; 

 природного характеру    - 107; 

 соціального характеру     - 9 (рис. 9.2). 

За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2017 році, розподілилися на: 

 державного рівня       - 2; 

 регіонального рівня   - 8; 

 місцевого рівня          - 69; 

 об'єктового рівня       - 87 (рис. 9.3). 

 

 



250 

 

Рис. 9.2. Кількість надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

соціального характеру у 2017 році 

 

 
Рис. 9.3. Структура НС за масштабами у 2017 році 

 

Порівняно з 2016 роком, загальна кількість НС у 2017 році збільшилася на 11,4 %, при 

цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 10,7 %, а кількість НС 

природного та соціального характеру збільшилася на 20,2 % та 125 % відповідно. Також, у 

2017 році спостерігається зменшення кількості загиблих і постраждалих у НС – на 6 % та 

50,6 % відповідно. 

У 2017 році на 45,5 % збільшилася кількість НС унаслідок аварій на транспорті (16 

НС у 2017 році проти 11 НС у 2016 році) та на 75 % – НС унаслідок аварій на системах 

життєзабезпечення (7 НС у 2017 році проти 4 НС у 2016 році). 

У регіональному розрізі найбільшу кількість НС, що виникли упродовж 2017 року, 

зафіксовано у Донецькій (24 НС) та Одеській (13 НС) областях. У м. Києві зареєстровано 12 

НС, у Харківській та Рівненській областях зареєстровано по 10 НС, у Херсонській та 

Черкаській областях – 9 НС. Найменшу кількість НС зареєстровано у Хмельницькій області 

(2 НС), по 3 НС зареєстровано у Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Сумській, 

Тернопільській та Чернігівській областях. Загалом зменшення кількості НС, порівняно з 2016 

роком, зафіксовано у Чернігівській області – на 62,5 %, Сумській – на 57,2 %, на 50 % у 

Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Хмельницькій 

областях. Зменшення кількості НС також зареєстровано у Житомирській, Миколаївській, 

Одеській та Чернівецькій областях (рис. 9.4). 

Збільшення кількості НС, порівняно із 2016 роком, зафіксовано у Донецькій області – 

в 4 рази, Запорізькій та Черкаській областях – в 3 рази, Херсонській – на 80 %, Волинській – 

на 75 %, м. Києві – на 71,4 %, Рівненській та Харківській областях – на 67 %, у Закарпатській 

та Тернопільській областях – на 50 %. Також, зареєстровано зростання кількості НС у 

Вінницькій, Івано-Франківській, Київській та Луганській областях. 
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Рис. 9.4 Розподіл кількості НС, що виникли в регіонах України у 2017 році 

 

Причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного 

впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в 

Україні є:  

- зношення основних виробничих фондів більшості підприємств України;  

- військова діяльність (вплив військово-промислового комплексу на навколишнє 

середовище негативно відображається не тільки у мирний час, але і під час військових 

конфліктів. Увага до захисту довкілля ще більш зросла в умовах існуючого збройного 

конфлікту в східних областях України); 

- проектно-виробничі дефекти споруд (помилки при проектуванні); 

- порушення правил експлуатації споруд; 

- дії зовнішніх природних чинників, що приводять до старіння або корозії матеріалів, 

конструкцій, споруд; 

- погіршення матеріально-технічного забезпечення, зниження виробничої й 

технологічної дисципліни; 

- незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, 

радіоактивних і побутових відходів; 

- недостатня увага керівників відповідних органів державного управління до 

проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям 

природного й техногенного характеру та зменшення їхніх негативних наслідків; 

- відсутність сучасних систем управління небезпечними процесами; 

- низька професійна підготовка персоналу, неготовність населення до дій в 

екстремальних умовах, дефіцит кваліфікованих кадрів; 

- низький рівень застосування прогресивних ресурсозберігаючих і екологічно-

безпечних технологій.

Системна криза економіки України значно знизила рівень захищеності населення і 

територій, а розв'язана війна посилила втрати виробничої інфраструктури, призвела до 

погіршення стану довкілля, ресурсних та соціально-демографічних втрат та руйнування 

інфраструктури життєзабезпечення. Тому стратегія (множина) регіонального та 

загальнодержавного розвитку має спрямовувати організацію (сформувати, бо вона відсутня) 

інфраструктури відповідно до новітніх викликів. 

У світовій практиці існує позитивний досвід щодо боротьби із екологічними 

загрозами, який може виражатись (шляхом), наприклад, у виробленні різних моделей 
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взаємодії між державним та приватним сектором, (надання додаткових)  повноважень 

місцевим органам влади тощо. Для України важливим кроком у забезпеченні екологічної 

безпеки буде (запровадження) зарубіжного досвіду (після його ретельного вивчення та 

аналізу) та більш активний розвиток сфери її регулювання як самостійного публічно-

правового інституту, а також як невід’ємного складового елементу національної безпеки. 

9.2.ОБ’ЄКТИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ 

ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ 

 

     До переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку відносяться  об'єкти, будівництво й експлуатація яких можуть негативно впливати 

на стан навколишнього природного середовища. Серед цих об’єктів найбільш небезпечними 

є об’єкти з виробництва вибухових речовин та утилізації непридатних боєприпасів; 

підприємства хімічної та нафтопереробної промисловості; об’єкти, що використовують хлор 

та аміак (холодильні установки, установки з очищення води тощо), склади пестицидів та 

агрохімікатів, аміакопроводи. Усього в зонах можливого хімічного зараження потенційно 

небезпечних об’єктів мешкає значна частина населення України.  

Найбільша кількість хімічно небезпечних об’єктів зосереджена в Донецькій, 

Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях. До найбільш поширених 

небезпечних хімічних речовин, наявних на підприємствах хімічної промисловості належать 

аміак, хлор, діоксид азоту, акрилонітрил, сірковий ангідрид, азотна кислота, сірчана кислота, 

метанол, бензол, карбамідоаміачні суміші, гідроксид натрію, формальдегід.  

Підприємства енергетики, металургійної, хімічної, гірничовидобувної галузей 

промисловості є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки. Застарілі технології, зношене 

устаткування, низький рівень використання ресурсозберігаючих і природоохоронних 

технологій сприяє постійному збільшенню екологічного навантаження на навколишнє 

середовище.  

Гірничодобувну галузь України, де ведеться розробка покладів залізної руди, 

складають підприємства, що розробляють криворізьський, кременчутський та білозірський 

залізорудні басейни. Основними типами залізних руд криворізького басейну є кварцити з 

вмістом заліза 30-45%, багаті залізні руди - 46-67%,  окислені кварцити та бурі залізняки. За 

інформцаією Асоціації «Укррудпром», відкритим способом родовища розробляються 

гірничозбагачувальними комбінатами ПАТ «Південний ГЗК», ПРАТ «Центральний ГЗК», 

ПРАТ «Північний ГЗК», ПРАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 

ПРАТ «Маріупольський МК ім. Ілліча» в криворізькому басейні та ПАТ «Полтавський ГЗК» 

та ПАТ «Єрістівський ГЗК» - в кременчутському басейні. 

Підземним способом, родовища розробляються ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПРАТ 

«Евраз Суха Балка», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - в криворізькому басейні та ПРаТ 

«Запорізький ЗРК» в білозірському басейні.  

Основними видами та джерелами забруднення в гірничодобувній галузі є:  

 забруднення атмосферного повітря пилом та ядовитими газами (агломераційні, 

обпалювальні та дробильні фабрики, масові вибухи в кар’єрах, автомобільний транспорт, 

сухі пляжі шламосховищ);  

 забруднення поверхневих водоймищ (шахтні та кар’єрні води систем водовідливу з 

гірничих виробок);  

 забруднення земної поверхні відходами видобутку та переробки залізної руди 

(відвали м’якої та скальної породи, шламосховища відходів збагачення, кар’єри відкритої 

розробки родовища).  

З метою зменшення шкідливого впливу видобутку та переробки залізних руд на 

довкілля на гірничодобувних підприємствах впроваджуються наступні заходи:  

 будівництво в робочих вузлах та зонах обпалювання фабрикаспіраційних систем з 

наступним очищенням повітря від пилу та газу;  



253 

 

 використання не тротиловмістких підривних речовин та використання ефективних 

внутрішньої та поверхневої гідрозабійки при масових вибухах в кар’єрах;  

 застосування нейтралізаторів на технологічному автотранспорті;  

 підтримання карт шламосховищ у вологому стані; 

 сезонний, періодичний скид шахтних та кар’єрних вод з частковим розбавленням 

чистою водою та послідуючою промивкою русла річки чистою водою;  

 зменшення обсягів та площ складування за рахунок повторного використання 

відходів (повторне використання шламів в технології переробки, використання відходів в 

якості будівельних матеріалів), запровадження гірничотехнічної та біологічної рекультивації 

зон складування.  

Об’єктами підвищеної екологічної небезпеки є підприємства металургійної 

промисловості. Основними забруднюючими речовинами на металургійних підприємствах 

України є: оксид вуглецю - близько 77,3 %, суспендовані тверді частинки, 

недиференційовані за складом- близько 9,7%, сполуки сірки - близько 5,9 %, сполуки азоту - 

близько 3,9 %. Частки основних забруднюючих речовин на металургійних підприємствах 

показано на рисунку 9.5. Основними технологічними процесами, які дають найбільший 

внесок у викиди підприємств з повним металургійним циклом - є аглодоменне (більше 70 %) 

та сталеплавильне виробництва (близько 10 %). Внесок у валові викиди забруднюючих 

речовин окремими виробництвами металургійних підприємств складає: агломераційне - 62%, 

доменне - 11 %, сталеплавильне - 9 %, прокатне - 1 %, вапняне - 1 %, коксохімічне - 4 %. 

Внесок у валові викиди забруднюючих речовин окремими виробництвами показано на рис. 

9.6.Основними аглодоменними виробниками в Україні є : ПАТ «АМК», ПАТ «ЄМЗ»,  ВАТ 

«Запоріжсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча». 

 

 
 

Рис. 9.5. Частка основних забруднюючих речовин на металургійних підприємствах (%) 
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Рис. 9.6. Внесок у валові викиди забруднюючих речовин окремих виробництв 

металургійних підприємств (%) 

 

Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості також належать до об’єктів 

підвищеної екологічної небезпеки. Ключовими підприємствами у галузі є ТОВ 

«Карпатнафтохім», ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), ПрАТ «Сєверодонецький 

«Азот», ВАТ «Сумихімпром», УНПА «Укркокс» ПрАТ «Авдіївський КХЗ», ПрАТ «Євраз 

ЮЖКОКС», ТОВ НВО «Інкор і Ко». 

Складна екологічна ситуація залишається у зоні діяльності підприємств гірничої хімії, 

розташованих у Львівській та Івано-Франківській областях (Новояворівське ДП 

„Екотрансенерго”, Стебницьке ДГХП „Полімінерал”, Роздільське ДГХП „Сірка”,  

ДП „Подорожненський рудник”, ДП „Калійний завод” ВАТ „Оріана”). Ці об’єкти становлять 

загрозу для довкілля та людей, що мешкають у зоні їх діяльності. Загалом слід зазначити, що 

стан забруднення навколишнього природного середовища внаслідок діяльності підприємств 

хімічної галузі суттєво не змінився, порівняно з попередніми роками. 

Для України атомна енергетика є стратегічно важливим елементом 

енергозабезпечення: її сьогоднішній і прогнозований внесок складає більше 50% 

електроенергії, що виробляється в країні. Для вирішення радіоекологічних і соціальних 

проблем територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи та пов’язаних з 

радіаційно-небезпечними об’єктами сфери ядерної енергетики, потрібно продовжити 

виконання таких робіт як:  

- вдосконалення системи радіоекологічного моніторингу на територіях, прилеглих до 

радіаційно-небезпечних об’єктів сфери ядерної енергетики, отримання на природних 

полігонах експериментальних даних щодо міграції радіоактивних речовин, викидів і скидів 

підприємств ядерно-паливного циклу в компонентах навколишнього середовища та 

поширення екологічної інформації для населення з цього питання;  

- наукові дослідження ефективності технологічних і природних бар'єрів існуючих сховищ 

РАВ та тих, що проектуються, розробка нових захисних матеріалів для захоронення РАВ з 

врахуванням природних властивостей місцевості. 

В сучасних умовах інтенсифікації застосування засобів захисту рослин та, 

враховуючи катастрофічну ситуацію забруднення пестицидами об’єктів агроекосистем під 

впливом локальних джерел забруднення (в тому числі санітарних зон складів 

отрутохімікатів), існує загроза виникнення потенційної небезпеки для здоров’я людей 

внаслідок використання забрудненої пестицидами сільськогосподарської продукції. 

Непридатні хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР) є особливою категорією 

небезпечних відходів, накопичення яких розпочалося в 70-х роках (минулого століття) після 

заборони використання ряду пестицидів. Процес накопичення відбувався практично 

безконтрольно. Це призвело до появи великої кількості безхазяйних непридатних ХЗЗР, 

втрати документів, руйнування складів, тари і пакувальних матеріалів, і, як наслідок, до 
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утворення великої кількості невідомих та змішаних непридатних ХЗЗР. Зріс ризик 

несанкціонованого  доступу і неконтрольованого використання їх у сфері споживання. 

         На території України нараховується 109 складів централізованого зберігання хімічних 

засобів захисту рослин та біля 5000 складів, які знаходяться в господарствах різних форм 

власності. 

За інформацією Державних управлінь в областях, станом на кінець 2017 року 

найбільша кількість непридатних до використання пестицидів зосереджувалася у 

Вінницькій, Херсонській та Сумській областях. Дані  по обсягах непридатних до 

використання пестицидів в областях наведено у табл. 9.1. 

 

Таблиця 9.1. Обсяги  непридатних до використання пестицидів в областях (тонн) 

 

Держуправління  в 

областях: 

На кінець 

2016 

Складів 

 2016 

На кінець 

2017 

Складів 2017 

АР Крим         

Вінницькій (без Джурина)  864,358 140 878,358 135 

Окремо Джурин 2115 1 2115 1 

Волинській 0 0 0 0 

Дніпропетровській  0 0 0 1 

Донецькій   0 0 

Житомирській 392,18 152 392,18 152 

Закарпатській   0 0 0 

Запорізькій  252,5064 57 252,5064 57 

Івано-Франківській  0  0 0 

Київська  439,631 24 298,941 23 

Кіровоградській 0  0 0 

Луганській 36,5 7 36,5 4 

Львівській    0 0 

Миколаївській 181,72 6 166,72 5 

Одеській 571,312 87 558,847 80 

Полтавській 160 25 160 25 

Рівненській 47,015 28 46,815 28 

Сумській 557,381 88 560,652 88 

Тернопільській 17,814 7 17,814 7 

Харківській  0    

Херсонській  1921,804 20 1921,804 20 

Хмельницькій  254,6685 11 253,5185 11 

Чернівецькій 0 0 0 0 

Черкаській 281,091 13 281,091 13 

Чернігівській  284,5 55 277,9 55 

Севастополі  721   

Всього   8218,6469 705 

 

Лідером в Україні по зберіганню заборонених і непридатних до використання 

пестицидів є с. Джурин Вінницької області. У Джуринському міжобласному пункті 

захоронення непридатних ХЗЗР (Шаргородський район) залишилось орієнтовно ще 2115 

тонн непридатних пестицидів (1070м3) разом з тарою та ґрунтом, яким вони пересипані. Для 

встановлення впливу на довкілля необхідно провести комплексне дослідження місця 

складування та розробити проект його консервації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Станом на кінець 2017 року, за даними інвентаризації у Вінницькій області, 

обліковується 878, 358 тонн непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів (без 

Джуринського отрутомогильника). Очищеними від пестицидів є 4 райони: Вінницький, 

Липовецький, Немирівський та Хмільницький. Усі непридатні пестициди, які обліковуються, 

впродовж 2016-2017 років були перезатарені. 

Станом на кінець 2017 року, за даними інвентаризації у Херсонській області, 

обліковується 1921,804 тонн непридатних ХЗЗР, з яких 1887,436 є безхазяйними. Вісім 

складських приміщень у яких знаходяться  заборонені і непридатні до використання 

пестициди знаходяться у незадовільному стані. Інформація про стан зберігання заборонених 

і непридатних до використання пестицидів наведена у табл. 9.2. 

 

Таблиця 9.2. Стан зберігання заборонених і непридатних до використання 

пестицидів у Херсонській області (станом на кінець 2017 року) 

№ 

з/п 

Назва 

адміністративно- 

територіальної 

одиниці 

(область, р-н) 

К-сть, 

тонн 

К-сть складів, 

од. 

Стан складських приміщень 

Добрий, 

од. 

Задов., 

од. 

Незадов., 

од. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 м. Херсон 1,2 1 - - 1 

2 м. Нова Каховка 1,124 1 1 - - 

3 Білозерський р-н 1484,05 159,2 тонн 

в 50 

контейнерах 

1 - 1 

4 Високопільський р-н 1 1 1 - - 

5 Голопристанський р-

н 

7,372 3 3 - - 

6 Горностаївський р-н 2,343 1 1 - - 

7 Нововоронцовський 

р-н 

77,806 3 - 2 1 

8 Олешківський р-н 4,909 3  1 2 

9 Каланчацький р-н 174 1 (64 

контейнери) 

- - 1 

10 Бериславський р-н 8,0 Бочки 

(150 шт.) 

- - 1 

11 Генічеський р-н 160 56 

контейнерів 

- - 1 

12 Всього по області 1921,804  7 9 8 

Значна кількість заборонених і непридатних до використання пестицидів зберігається 

на території  Сумської області. Станом на 01.01.2018 р., у Сумській області нараховувалося 

560,652 тонн непридатних до використання та заборонених до застосування у сільському 

господарстві ХЗЗР. На території Сумської області розташовано 69 будівель складів (із 

загальної кількості), де раніше зберігали пестициди, серед яких 41 – знаходиться у 

незадовільному стані, 28 – у задовільному стані. (табл. 9.3.).  

За даними, наведеними у  таблиці 9.3, препарати невідомого походження неповністю 

вивезено з територій складів. Найбільший залишок отрутохімікатів знаходиться у Сумському 

районі –279,176 тонн непридатних пестицидів. 

Проведені дослідження ступеня забруднення пестицидами території  Київської 

області підтверджують, що у господарствах не дотримуються санітарно-захисних зон 

навколо складів отрутохімікатів (200 м з кожної сторони). Тобто, існує загроза забруднення 

сільгоспугідь пестицидами. Як приклад, наведено вміст хлорорганічного пестициду ДДТ у 

сільськогосподарській продукції, що вирощується навколо складів отрутохімікатів 
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Ставищенського району (землі якого мають середній рівень забруднення), при недотриманні  

меж  санітарно-захисних зон (табл. 9.4).  

 Як видно з показників таблиці 9.4, існує перевищення гігієнічних нормативів за 

вмістом залишків пестицидів у сільськогосподарській продукції. 

В цілому недіючі склади отрутохімікатів є потужним джерелом забруднення ґрунтів 

та сільськогосподарських рослин, що вирощують у безпосередній близькості від складів. 

Непридатні пестициди здатні до міграції у трофічні ланцюги та до просторової міграції і є 

потенційною загрозою для споживачів сільськогосподарської продукції. Критеріями 

забруднення ґрунту та рослин є гігієнічні нормативи вмісту пестицидів. Ступінь забруднення 

ґрунту непридатними пестицидами рекомендовано використовувати як регіональний 

індикатор можливості зеленого зростання  агроекосистем. 

Отже, непридатні до використання пестициди накопичилися у великих кількостях 

практично по всій території України. Вони становлять реальну загрозу для довкілля і 

здоров’я населення, перш за все тому, що умови їх зберігання, найчастіше, не відповідають 

існуючим стандартам. Незадовільні умови зберігання призводять до того, що токсичні 

пестициди потрапляють до навколишнього середовища, в тому числі до водних об’єктів і 

атмосферного повітря, в результаті чого виникає ризик отруєння для людей і тварин. 

Отже, забезпечення екологічної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах вимагає 

технічного переоснащення виробництва з впровадженням новітніх ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій, посилення нагляду за неухильним виконанням вимог 

промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, забезпечення комплексного 

перероблення, утилізації, вивезення та захоронення відходів виробництва. 

 

Таблиця 9.3. Стан зберігання заборонених і непридатних до використання 

пестицидів у Сумській області станом на 01.01.2018 
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Таблиця 9.4. Вміст залишків пестицидів у сільськогосподарській продукції 

Ставищенського району 

Назва 

сільськогосподарської 

культури 

Вміст ДДТ, 

мг/кг 

 ГДК ДДТ, 

мг/кг 

Люцерна  0,05  0,04 

Кукурудза на силос 0,03  0,02 

Гичка цукрових буряків 0,06  0,10 

Зерно пшениці на корм 0,04  0,02 

Зерно кукурудзи на корм 0,07  0,02 

Зерно ячменю на корм 0,04  0,02 

Сіно тимофіївки лучної 0,13  0,04 

Сіно конюшини 0,11  0,04 

Люцерна  0,06  0,04 

Кукурудза на силос 0,04  0,02 

Гичка цукрових буряків 0,10  0,10 

Зерно пшениці на корм 0,07  0,02 

Зерно кукурудзи на корм 0,04  0,02 

Зерно ячменю на корм 0,06  0,02 

Сіно тимофіївки лучної 0,14  0,04 

Сіно конюшини 0,12  0,04 

 

9.3.РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

 

Для України питання ядерної та радіаційної безпеки завжди були й залишатимуться 

актуальними, оскільки в країні експлуатується п’ятнадцять енергоблоків АЕС (три 

енергоблоки ЧАЕС знімаються з експлуатації в Чорнобильській зоні відчуження, енергоблок 

№4 – разом з об’єктом «Укриття» й новим безпечним конфайнментом перебуває у процесі 

перетворення на екологічно-безпечну систему). Загальна встановлена потужність діючих 

українських енергоблоків – 13 835МВт. Також є низка об’єктів по поводженню з 

відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами й джерелами іонізуючого 

випромінювання. Радіаційні технології використовуються у промисловості, медицині, науці 

та інших галузях.  

На сьогодні, АЕС є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу держави. 

За 2017 рік вироблено 85,8 млрд кВт/год, що становить 55,2% від загального виробництва 

електроенергії в Україні. Коефіцієнт використання встановленої потужності АЕС у 2017 році 

склав 70,6%. Проте, разом з тим, АЕС є джерелом підвищеної екологічної небезпеки. 

Одним із ключових засобів забезпечення безпеки експлуатації АЕС та її подальшого 

підвищення є врахування досвіду експлуатації, що включає в себе проведення обліку та 

аналізу порушень у роботі АЕС, впровадження коригувальних заходів для усунення 

виявлених причин і запобігання повторення порушень. 

Порушення в роботі енергоблоків АЕС є одним з найважливіших індикаторів рівня 

експлуатаційної безпеки. За інформацією Державної інспекції ядерного регулювання 

України, у 2017 році сталося 17 порушень в роботі АЕС України, що є найбільшою кількістю 

за останні 7 років. Аналіз статистичних даних щодо відхилень та порушень в роботі АЕС 

України показав, що спостерігається позитивна тенденція в зміні показника кількості 

експлуатаційних подій (сума відхилень та порушень) – показник за 2017 рік є нижчим 

показника за 2016 рік. 

Аналіз розподілу порушень за майданчиками діючих АЕС свідчить, що загальне 

зростання кількості порушень у 2017 році зумовлене суттєвим збільшенням порушень на 

Рівненській АЕС (у 5 разів). Також збільшення відбулось і на Хмельницькій АЕС (у 2 рази). 

На Запорізькій АЕС показник не змінився і залишається на сталому рівні. На Южно-
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Українській АЕС спостерігається тенденція щодо зменшення кількості порушень протягом 

останніх років. 

За даними Державної інспекції ядерного регулювання України, у 2017 році за шкалою 

ІНЕС, яка є міжнародним інструментом, що призначений для інформування громадськості 

про значимість для безпеки ядерних і радіологічних подій, всі порушення на АЕС були 

класифіковані рівнем "нижче шкали/рівень “0” (не суттєво для безпеки)". Повідомлення про 

стан енергоблоків АЕС України щоденно розміщуються на веб-сайті 

Держатомрегулюванняwww.snrc.gov.ua. 

В 2017 році не відбулося порушень, що призвели до переопромінення персоналу чи 

викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовищ, .порушень меж та умов 

безпечної експлуатації. Також не було порушень, пов'язаних з непрацездатністю систем 

важливих для безпеки та порушень, що призвели б до падіння та/або пошкодження 

тепловиділяючих збірок (ТВЗ) і ТВЕЛ. 

У залежності від ознак і наслідків порушення в роботі АЕС кваліфікуються згідно 

«Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій». На 

рисунку 9.7 відображено розподіл порушень у 2017 році у залежності від їх категорії. 

 

 
Рис. 9.7. Розподіл порушень за категоріями 

 

 

Види категорій порушень, що мали місце протягом 2017 року: 

- П05/1 (зупинення реакторної установки (РУ) дією аварійного захисту 

(АЗ),попереджувального захисту (ПЗ), розвантаження й обмеження потужності реактора 

(РОП)); 

- П05/2 (відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики); 

- П07/1 (відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів, що 

належать до груп А і В, елементів 1-го та 2-го класів безпеки, органу (органів) регулювання 

системи управління та захисту (ОР СУЗ) з приводним 

механізмом); 

- П08 (розвантаження енергоблока АС на 25 % NЕЛЕКТР); 

- П09 (спрацьовування будь-якої СБ або каналу СБ, що знаходиться в режимі 

чергування (резерві) в будь-якому режимі експлуатації РУ, яке не призвело до 

випадків категорій П05, П07/1, П07/2 та П08); 

- П10 (непрацездатність каналу системи безпеки (СБ) протягом терміну, що не 

перевищує дозволеного технологічним регламентом безпечної експлуатації (ТРБЕ)). 

http://www.snrc.gov.ua/
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Під час порушення в роботі АЕС відбувається відхилення від нормального режиму 

експлуатації (аномальна подія), яке може бути викликане відмовою обладнання, зовнішнім 

впливом, помилкою персоналу або недоліками процедури. На рисунку 9.8 відображено 

розподіл за системами, які відмовили або зазнали впливу під час аномальних подій в 2017 

році. 

 
Рис. 9.8. Розподіл за системами, які відмовили або зазнали впливу під час 

аномальних подій 

 

В 2017 році найбільше відмов під час порушень і відхилень (39 %) відбулося на 

допоміжних системах забезпечення працездатності обладнання основних систем, 29 

%припало на системи електропостачання, 16 % відмов сталося на технологічних системах 

першого контуру РВ. Технологічні системи загально-блочного призначення відмовляли в 10 

% (системи циркуляційної води) випадків. На технологічних системах другого контуру ТВ та 

спорудженнях сталося по 1 відмові. 

В 2017 році під час розслідування порушень та відхилень у роботі енергоблоків було 

зафіксовано 34 аномальні події, розподіл яких наступний: механічні ушкодження – 12 подій; 

несправності в електротехнічній частині – 12 подій; помилки персоналу – 6 подій; не 

визначена – 2 події; несправності в контрольно-вимірювальних системах – 1 подія; 

гідравлічні впливи – 1 подія. 

Під час розслідування 17 порушень у роботі АЕС України, які сталися у 2017 році 

встановлено, що корінні причини аномальних подій за своїм характером розподілилися на 

три основні групи: корінні причини, що пов’язані з обладнанням; корінні причини, що 

пов’язані з документацією; корінні причини, що пов’язані з персоналом та системою 

управління. Крім того, до окремої групи були виділені порушення та відхилення, 

корінніпричини яких не були встановлені під час розслідування. У 2017 році під час 

розслідування порушень і відхилень було визначено 39 корінних причин. На рисунку 9.9 

зображено внесок кожної групи корінних причин у 2008-2017 рр. 
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Рисунок 9.9. Розподіл корінних причин виникнення аномальних подій у 2000-

2017 рр. 

 

Оцінка впливу радіаційних факторів АЕС на навколишнє середовище проводиться на 

підставі інформації про величини газо-аерозольних викидів і водних скидів радіоактивних 

речовин у навколишнє середовище, дози опромінення працівників АЕС, радіаційний стан 

об'єктів зовнішньої природного середовища в районах розташування АЕС.  

Складовою частиною радіаційного захисту на АЕС є сукупність захисних бар'єрів на 

шляху надходження радіонуклідів у навколишнє середовище. Величини газо-аерозольних 

викидів і водних скидів радіоактивних речовин АЕС характеризують стан захисних бар'єрів 

та скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

 

Газо-аерозольні викиди радіоактивних речовин в атмосферу. 

Рівні газо-аерозольних викидів АЕС в атмосферу визначаються за результатами: 

− безперервного контролю інертних радіоактивних газів, довгоживучих аерозолів, 

радіонуклідів йоду у вентиляційних трубах АЕС автоматизованими системами  та штатною 

апаратурою автоматизованого контролю радіаційної безпеки (далі – АКРБ); 

− гамма-спектрометричного аналізу проб аерозолів, що осідають на фільтрах, відібраних з 

вентиляційних труб АЕС; 

− гамма-спектрометричного аналізу проб газової та аерозольної фракцій радіоактивного 

йоду, відібраних з вентиляційних труб АЕС. 

На кожній АЕС діють затверджені в установленому порядку межі викидів і 

контрольні рівні газо-аерозольних викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище.  
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Індекс викидів, % 

 

Рис. 9.10. Динаміка сумарних індексів газо-аерозольних викидів радіоактивних речовин 

у навколишнє середовище по АЕС Компанії  за 2013 – 2017 рр. 

 

 Реальні величини газо-аерозольних викидів АЕС НАЕК «Енергоатом» у 2017 році 

зафіксовані на рівні значно нижче встановлених регулюючим органом для кожної АЕС меж 

викидів. Сумарні індекси газо-аерозольних викидів у навколишнє середовище за основними 

складовими викидів (інертні радіоактивні гази, радіонукліди йоду і довгоіснуючі нукліди 
137Cs, 134Cs,  60Co, 54Mn, 90Sr та 3Н – останній для РАЕС і ХАЕС) склали: на ЗАЕС – 0,133 %, 

РАЕС – 0,648 % (в т.ч. 0,487 % по тритію), ЮУАЕС – 0,124 %, ХАЕС – 0,116 % (в т.ч. 0,040 

% по тритію) (рис. 9.10).  

Водні скиди радіоактивних речовин в зовнішні водойми 

Радіоактивні скиди радіонуклідів атомними станціями в зовнішні водойми (ставки-

охолоджувачі) формуються, в основному, за рахунок скидання дебалансних вод з баків ХВО 

і за рахунок продувки бризкальних басейнів відповідальних споживачів. 

 

Індекси скидів, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.11. Динаміка сумарних індексів водних скидів радіоактивних речовин по АЕС 

Компанії  за 2013 – 2017 рр. 

 

1,23
1,6

1,68 1,66
1,54

0,51 0,55
0,6 0,5 0,73

4
4,48

1,01 1,07 1,17

0,11 0,27 0,26
0,16

0,15
0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016 2017

ЗАEС РАEС ЮУАEС ХАEС



263 

 

У звітному 2017 році величини газо-аерозольних викидів АЕС НАЕК «Енергоатом» 

фіксувалися на рівні значно нижче встановлених для кожної АЕС меж викидів. Сумарні 

індекси газо-аерозольних викидів у навколишнє середовище за основними складовими 

викидів склали: на ЗАЕС – 0,133 %, РАЕС – 0,648  % (в т. ч. 0,487 % по тритію), ЮУАЕС – 

0,124 %, ХАЕС – 0,116 % (в т. ч. 0,040 % по тритію). Сумарні індекси скидів рідких 

радіоактивних речовин у 2017 році  склали: по ЗАЕС – 1,535  %, по РАЕС – 0,726  %,  по 

ЮУАЕС – 1,173 %, по ХАЕС – 0,151 % (рис.9.11). 

Перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів газо-

аерозольних викидів і водних скидів  радіоактивних речовин у навколишнє середовище  АЕС 

у 2017 році  не зафіксовано. 

Вміст радіоактивних речовин у воді поверхневих водойм та в атмосферному повітрі 

населених пунктів у зоні впливу АЕС Компанії  в 2017 році знаходився на рівні “нульового 

фону”. 

 

9.3.1. Стан радіоактивного забруднення території України. 

 

Радіонукліди входять до десяти найнебезпечніших токсичних речовин, перерахованих в 

доповіді, яка була опублікована в 2010 р. Інститутом Блексміта – недержавною організацією, 

що займається проблемами забруднення навколишнього середовища. Внаслідок комплексу 

геологічних, геохімічних, біогеохімічних та інших процесів радіонукліди мігрують 

компонентами екосистем, створюючи потенційну загрозу екосистемам та здоров'ю людини.     

Випробування ядерної зброї, аварія на Чорнобильській АЕС, активна переробка 

радіоактивної мінеральної сировини призвели до того, що в оточуючому природному 

середовищі з'явилися раніше відсутні трансуранові елементи. Зважаючи на великий період 

напіврозпаду деяких радіоактивних елементів, вони становитимуть радіологічну небезпеку 

протягом тисячоліть.      

Україна має найбільші в Європі ресурси та загальні запаси урану і за цими показниками 

входить до першої десятки країн світу. Державним балансом запасів корисних копалин 

України враховується 17 родовищ (Кіровоградська обл. – 14, Миколаївська – 2, 

Дніпропетровська – 1). Відкрито і розвідано 21 родовище. Частка України в світових 

ресурсах – 1,8 %. Відвали порожніх порід, вміст в яких ізотопів урану набагато перевищує 

кларковий, займають на рудниках і кар'єрах багато тисяч квадратних метрів і є джерелами 

локального забруднення місцевості внаслідок вітрової ерозії та вимивання атмосферними 

опадами. Додаткове джерело забруднення навколишнього середовища – рідкі відходи, до 

яких належать шахтні води, насичені радіонуклідами. У багатьох випадках спостерігається 

витік радіонуклідів зі сховищ внаслідок різних причин. Часто відбувається витік шахтних 

вод та порушення цілісності так званих хвостосховищ.   

Через тридцять два роки після аварії на Чорнобильській АЕС рівні забруднення 90Sr і 
137Cs істотно зменшилася. В 2016 р. (коли минув приблизно один період напіврозпаду 137Cs) 

загальна площа зі щільністю забрудненням 137Cs понад 1 Кі/км2 (37 кБк/м2) в Білорусі, Росії 

та Україні становлять відповідно у 1,6, 2,9 і 2,7 рази менше.  

За даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій потужність 

експозиційної дози (далі - ПЕД) гамма-випромінення на більшій частині території України 

знаходилась у межах рівнів, обумовлених випромінюванням природних радіонуклідів та 

космічним випроміненням і складала 6-22 мкР/год. На пунктах контролю зони гарантованого 

добровільного відселення гамма-фон складав 8-23 мкР/год, у зоні відчуження (метеостанція 

Чорнобиль) – 15-25 мкР/год. 

У районах розташування діючих атомних електростанцій ПЕД гамма-випромінення 

знаходилась в межах: Запорізька АЕС – 6-19 мкР/год, Южно-Українська АЕС – 7-18 мкР/год, 

Рівненська АЕС – 8-17 мкР/год, Хмельницька АЕС – 6-19 мкР/год.  

У Києві  протягом 2017 року гамма-фон коливався в межах 8-19мкР/год,  за  середнього  

показника  11 мкР/год. 
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Сумарна бета-активність приземного шару атмосфери натепер визначається переважно 

радіонуклідами природного походження (ізотопами урану, торію та продуктами їх поділу) і в 

останні 20 років відповідає рівням, близьким до передаварійних значень. За даними 

спостережень, у 2017 р. сумарна бета-активність приземного шару повітря становила в 

середньому по країні 14,210–5Бк/м3, що близько до рівня попереднього року 

(13,710–5Бк/м3). Середня за рік щільність випадів бета-активних елементів склала, як і  у 

2016 році, 1,6 Бк/м2 за добу. 

Основним джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних елементів 

(насамперед, це реакторні та вибухові цезій-137 і стронцій-90) на території України 

залишається вторинний вітровий підйом радіоактивних ізотопів з поверхні ґрунту, 

забрудненого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та в результаті випробування ядерної 

зброї у другій половині минулого сторіччя.  

Концентрація цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) 

становила в середньому за звітний рік 0,2710–5Бк/м3, концентрація стронцію-90 – 0,0410–

5Бк/м3 (у 2016 році 0,3210–5Бк/м3 та  0,0410–5Бк/м3, відповідно).Щільність випадів цезію-

137 на території країни (окрім її частини, віднесеної до забруднених внаслідок аварії на 

ЧАЕС зон), складала в середньому 3,84 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 1,85 Бк/м2за рік 

(у 2016 році 3,90 Бк/м2 за рік та 1,96 Бк/м2 за рік, відповідно). На пунктах контролю зони 

гарантованого добровільного відселення (м. Коростень, м. Овруч) вміст цезію-137 у випадах 

знаходився в середньому на рівні 10,8 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 2,89 Бк/м2 за рік  

(у минулому році відповідні показники складали 8,1 Бк/м2 за рік та 2,75 Бк/м2 за рік). 

На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження, відстань до ЧАЕС 16 км) середня за 

2017 рік об’ємна активність цезію-137в атмосферних аерозолях складала 2,1810–5Бк/м3, 

об’ємна активність стронцію-90 – 0,2710–5Бк/м3 (у 2016 році 2,4710–5Бк/м3 та 0,2710–

5Бк/м3, відповідно). Щільність випадів цезію-137 становила 17,8 Бк/м2 за рік, стронцію-90 –        

19,9 Бк/м2 за рік (у 2016 році 19,9 Бк/м2 за рік та 18,15 Бк/м2 за рік, відповідно). 

У звітному році додаткове радіоактивне забруднення створювалось за рахунок рутенію-

106 – радіонукліду техногенного походження, який нетривалий час (декілька діб) 

спостерігався у приземній атмосфері над Україною. 

В період 28 вересня - 3 жовтня у пробах аерозолів було зафіксовано різке зростання 

вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів практично на всіх пунктах відбору аерозолів – до 

значень, що у 170-240 разів перевищували фонові рівні сумарної бета-активності за 

попередній місяць. Спектрометричний аналіз виявив наявність у пробах радіонукліду 

техногенного походження рутенію-106 (чистого бета-випромінювача).Інших продуктів 

техногенного поділу важких атомів у пробах не було виявлено. Отже, можна впевнено 

стверджувати, що наявність рутенію-106 у повітрі не була пов’язана із аварією на атомних 

реакторах, оскільки при будь-якому радіаційному викиді на енергоблоках АЕС в 

навколишньому середовищі, реєструвалися б радіоізотопи йоду, цезію та радіоактивних 

інертних газів та ін., а не лише рутенію-106. 

За даними з відкритих інформаційних джерел, присутність рутенію-106 у приземному 

шарі повітря в цей період (у концентраціях декілька мілібекерелів на кубічний метр) 

зареєстрована в ряді європейських країн (Швейцарія, Польща, Італія, Німеччина, Австрія, 

Чехія, Франція). Розрахунки фахівців з ядерної безпеки Німеччини та Франції із 

застосуванням моделей глобального атмосферного переносу та на основі додаткового 

аналізу доступних даних спостережень дозволили визначити ймовірний регіон 

походження  джерела радіоактивного викиду та його приблизну активність. За даними 

розрахунків, джерело викиду рутенію-106 знаходилося, ймовірно, в регіоні Південного 

Уралу. Наприкінці листопада (майже через два місяця після подій) Росгідромет визнав 

підвищення рівнів радіації на постах спостережень Південного Уралу та наявність високих 

рівнів забруднення рутенієм-106 в період 25 вересня - 1 жовтня. 
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Присутність рутенію-106 в атмосфері над Україною реєструвалась до 6 жовтня. 

Концентрації цього елементу знаходились у діапазоні 0,1-45 мБк/м3 (дані наведені у таблиці 

9.5).   

 

Таблиця 9.5. Результати вимірювання в атмосферних аерозолях  об’ємної 

активності рутенію-106 

Пункт 

спостереження 

Період відбирання 

проб 

Об’ємна активність 
106Ru [мБк/м3] 

Київ 28-30/09/2017 2,2 

Київ 30/09/01-02/10/2017 ≤ МДА* 

Київ 03-05/10 /2017 ≤ МДА 

 Баришівка 28-30/09/2017 15,0 

Баришівка 01-03/10/2017 ≤ МДА 

Баришівка 04-06/10/2017 0,3 

Одеса 28-30/09/2017 45,0 

Рахів 27-29/09/2017 26,0 

Рахів 02-04/10/2017 16,6 

Сновськ 29-30/09-01/10/2017 0,11 

 Чорнобиль 29-30/09-01/10/2017 2,5 

Чорнобиль 02-04/10/2017 0,2 

Чорнобиль 05-07/10/2017 ≤ МДА 

Шепетівка 01-03/10/2017 0,15 

* МДА – мінімально детектована активність 

 

У Центрі прогнозування наслідків радіаційних аварій УкрГМЦ за допомогою 

програмно-технічного комплексу СППР JRODOS та з використанням обчислюваних 

потужностей та моделей перенесення забруднення атмосферними масами, що були надані 

лабораторією повітря (ARL NOAA) США були виконані чисельні розрахунки, які дозволили 

оцінити, як саме за існуючих метеорологічних умов поширювалось забруднене повітря 

територією України і на якого рівня радіаційні загрози наражалося населення України.  

Детальний аналіз розрахунків дозволив зробити такі висновки: 

 транспортування рутенію-106 над територією України почалося 28.09.17 і, крім 

північних районів Полісся, охопило практично всю Україну і закінчилося 01.10.2017  для 

більшої її частини; 

 найвищі рівні забруднення атмосферного повітря рутенієм-106, за розрахунками, 

спостерігалися у Причорномор’ї, Криму та Донбасі, де протягом 15-20 годин вони 

знаходилися в межах 100-320 мБк/м3, поступово зменшуючись до мінімально детектованої 

активності; 

 рівні забруднення атмосферних аерозолів, отриманих за результатами моделювання 

процесів переміщення забруднених атмосферних мас, з урахуванням невизначеностей 

характеристик джерела викиду, цілком прийнятно збігаються з виміряними на пунктах 

спостережень України та ряду європейських країн; 

 за НРБУ-97 допустимі рівні надходження радіонукліду рутенію-106 через органи 

дихання складають 500 мБк/м3. Таким чином, враховуючи короткочасність переміщення 

забрудненого повітря над територією України та те, що середня об’ємна активність рутенію-

106 за цей період не перевищувала встановлені НРБУ-97 максимальні рівні, прогнозоване 

додаткове опромінення населення значно (на порядки) нижче допустимих  норм.  

Таким чином, протягом 2017 року на території України не зареєстровано перевищень 

допустимих рівнів концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі, встановлених  

НРБУ-97 для населення (категорія В). В цілому в Україні тривають процеси очищення 

атмосфери від радіонуклідів техногенного походження. На рис.1.4-1.5 відображена динаміка 

забруднення атмосфери радіонуклідами з 1985 до 2017 року для міст Києва та Чорнобиля. 
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Після різкого підвищення забруднення повітря у квітні 1986 року, зумовленого значною 

мірою короткоживучими радіонуклідами з аварійного реактору, починаючи вже з 1989 року 

сумарна бета-активність, що обумовлена переважно природними радіоактивними 

елементами, суттєво перевищує техногенну складову як у приземному шарі атмосфери 

(рис.9.12), так і у випадах (рис.9.13). Концентрація цезію-137 та стронцію-90 у приземному 

шарі атмосфери, починаючи приблизно з 1998 року, коливається в межах, близьких до 

передаварійних рівнів. При цьому абсолютні значення забруднення повітря цезієм-137 та 

стронцієм-90 залишались на 4-5 порядків меншими за допустимі концентрації, встановлені 

НРБУ-97. 

 

 
Рис.9.12. Динаміка середньорічної концентрації у приземному шарі атмосфери  

радіоактивних аерозолів у порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням 

розпаду станом  на 31.12.2017 р.) 

 

 
Рис. 9.13.  Динаміка щільності радіоактивних випадів на території України у 

порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням розпаду станом на 31.12.2017 

року) 

 

Отже, концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного 

походження в приземному шарі атмосфери знаходиться у стабільному стані. Поступове 

подальше зниження концентрації штучних радіонуклідів відбуватиметься як за рахунок їх 

природного розпаду, так і внаслідок зменшення їх надходження до приземного шару 

атмосфери за рахунок вторинного вітрового підйому, що обумовлено міграцією цих 
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радіонуклідів у нижні шари ґрунту. Проте, на фоні цієї загальної тенденції не виключена 

ймовірність підвищення радіоактивності приземної атмосфери у випадку техногенних аварій 

на радіаційно-небезпечних об’єктах як на території України, так і за її межами, а також 

внаслідок небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. 

Показники радіоактивного забруднення поверхневих вод визначались у 9 створах на 

річках Дніпро, Десна, Дунай, Південний Буг. Спостереження за радіоактивним забрудненням 

дніпровських водосховищ гідрометеорологічні організації проводять в основному у їх 

нижніх частинах (у верхніх б’єфах ГЕС). 

У рамках програми радіоекологічного моніторингу у зонах впливу діючих АЕС 

визначення рівнів радіоактивного забруднення поверхневих вод проводились на річках Стир, 

Горинь, Південний Буг та Арбузинка. 

Радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра у 2017 році, як і в інші роки після 

аварії на Чорнобильській АЕС, визначався переважно техногенними радіонуклідами, що 

змиваються із водозборів, що були забруднені внаслідок аварійних викидів. 

Оскільки на теперішній час головним шляхом надходження радіонуклідів до 

Київського водосховища (з подальшою міграцією по каскаду дніпровських водосховищ) 

залишаються води р. Прип’ять, то умови формування поверхневого стоку в її басейні, (перш 

за все у межах зони відчуження) мають вирішальний вплив на радіаційний стан всього 

дніпровського каскаду водосховищ. 

Гідрометеорологічні умови, що склались у 30 км зоні відчуження у 2017 році, не 

призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних об'єктах зони та дніпровської водної 

системи. Весняне водопілля на пригирловій ділянці Прип’яті розпочалося в останні дні 

лютого. Протягом перших днів березня на річці відбувалося руйнування льодового покриву, 

що супроводжувалося заторами і різким підвищенням рівня води. Максимуми весняного 

водопілля у нижній течії р. Прип’ять сформувалися у першій половині другої декади квітня. 

За висотою максимальні рівні води були нижчі за середні багаторічні показники. 

Встановлені критичні відмітки, за яких відбувається затоплення найбільш забруднених, не 

захищених водоохоронними дамбами ділянок заплави, не були перевищені. 

Такі гідрологічні умови сприяли тому, що вміст радіонуклідів у воді р. Прип’ять у 

створі м. Чорнобиль у 2017 році був одним із найменших за весь період спостережень після 

аварії. За даними ДСП “Екоцентр” ДАЗВ України об’ємна активність стронцію-90 у воді 

річки протягом року коливалася від    34 до 140 Бк/м3 і в середньому за рік становила 68 

Бк/м3 (у 2016 році – 89 Бк/м3); об’ємна активність цезію-137 була у межах 16-70 Бк/м3 за 

середнього значення 35 Бк/м3 (у 2016 році – 29 Бк/м3) – табл. 9.6. 

Винос стронцію-90 водами р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2017 році становив 

0,72×1012Бк (19,5 Кі), що на 9% більше виносу у 2016 році. Річний винос цезію-137 

дорівнював 0,40×1012Бк (10,8 Кі) – на 67% більше виносу попереднього року. Показники 

виносу радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у 2017 році були одними з найменших за 

період спостережень після аварії (менше було лише у 2015 та 2016 роках). 

Певна кількість радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 потрапляє до дніпровських 

водосховищ із водним стоком Верхнього Дніпра і Десни, проте внесок цих річок у 

радіоактивне забруднення каскаду порівняно з р. Прип’ять значно менший.  

Вміст радіонуклідів у водах Верхнього Дніпра (с. Неданчичі) та р. Десни (м. Чернігів) у 

2017 році знаходився на передаварійному рівні (Концентрація 90Sr і 137Cs у поверхневих 

водах у передаварійний період становила 10-15 Бк/м3) і був одним із найменшим за весь 

період спостережень після аварії на ЧАЕС: концентрації стронцію-90 у воді в середньому за 

рік становили відповідно 6,5 та 5,7 Бк/м3  (у 2016 році – 6,8 та 5,7 Бк/м3); концентрації цезію-

137  дорівнювали відповідно 3,2 та 0,94 Бк/м3 (у 2016 році – 4,5 та 0,93 Бк/м3). 

Загальний внесок Верхнього Дніпра і Десни у забруднення дніпровських водосховищ 

стронцієм-90 та цезієм-137 становить відповідно 0,145х1012 Бк (3,92 Кі) та 0,063х1012 Бк (1,69 

Кі), що складає 16 та 12% від внеску р. Прип’ять разом з річками Уж та Брагінка.У каскаді 

дніпровських водосховищ під впливом різних природних факторів відбувається 
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трансформація стоку радіонуклідів, що надходять з річковими водами із забруднених 

територій, та спостерігається поступове зменшення їх концентрацій внаслідок природних 

процесів самоочищення водних мас. 

 

Таблиця 9.6.  Вміст радіонуклідів у поверхневих водах України у 2017 році 

 
 

При проходженні забруднених прип’ятських вод від м. Чорнобиль через Київське 

водосховище середньорічна концентрація стронцію-90 знизилась удвічі і в створі верхнього 

б’єфу Київської ГЕС (м. Вишгород) складала в середньому за рік 34,6 Бк/м3. Вниз по Дніпру 

внаслідок розбавлення більш чистими водами бокових приток вміст стронцію-90 у воді й 

далі зменшувався і у Каховському водосховищі в районі м. Нова Каховка становив у 

середньому за рік 19,2 Бк/м3, що у 3,5 рази менше ніж у воді Прип’яті (у 2016 році аналогічні 

показники складали 35,6 Бк/м3 у Київському водосховищі та 20,6 Бк/м3 у Каховському). 

Зниження концентрації цезію-137 вздовж Дніпра відбувається більш інтенсивно, ніж 

стронцію-90. Вирішальну роль у цьому відіграють, окрім розбавлення, процеси седиментації 

(значна частина цезію-137 акумулюється у донних відкладах водосховищ). У 2017 році 

середня концентрація цезію-137 у Київському водосховищі становила 9,9 Бк/м3, що у 3,5 

разів менше, ніж у прип’ятській воді; у Каховському водосховищі вона складала вже 0,70 

Бк/м3, тобто була у 50 разів менша за вміст цього радіонукліду у воді р. Прип’ять     (у 2016 

році відповідно 7,9  і  0,72 Бк/м3). 

У Дніпро-Бузькому лимані в районі м. Очаків вміст 90Sr в середньому за рік дорівнював 

11,1 Бк/м3, вміст 137Cs – 3,3 Бк/м3 (у 2016 році відповідні показники становили 10,4 та 4,8 

Бк/м3). 

Загалом вміст 90Sr у водах дніпровського каскаду у 2017 році був на рівні показників у 

2016 році, вміст 137Cs – був близьким або відхилявся на    20-30% від показників 

попереднього року. 

Об’ємна активність радіонуклідів у водах річок Південний Буг та Дунай (на українській 

ділянці) в останні роки коливалась у межах багаторічних значень і також була близькою до 

передаварійних рівнів. Середній за 2017 рік вміст стронцію-90 у воді Дунаю в районі м. 

Ізмаїл складав 9,4 Бк/м3, цезію-137 – 2,0 Бк/м3 (у 2016 році відповідно 10,2 та 2,9 Бк/м3); у 
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воді Південного Бугу в районі м. Миколаїв концентрація стронцію-90  дорівнювала  6,8 

Бк/м3,   цезію-137 – 2,2 Бк/м3   (у 2016 році відповідно 6,7 та 2,7 Бк/м3).   

Об’ємна активність стронцію-90 у поверхневих водах у зонах впливу Рівненської 

(р. Стир), Хмельницької (р. Горинь), Южно-Української (річки Південний Буг, Арбузинка) та 

Запорізької (Каховське водосховище) атомних електростанцій знаходилась у 2017 році в 

межах 4,6-12,1 Бк/м3. Об’ємна активність цезію-137 у поверхневих водах у зонах впливу 

АЕС складала 0,4-4,3 Бк/м3. 

Таким чином, у 2017 році у контрольованих водних об’єктах не зареєстровано 

перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів, встановлених у “Допустимих рівнях 

вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді” (ДР-

2006). 

Динаміка забруднення вод дніпровських водосховищ стронцієм-90 і цезієм-137 у 1987-

2017 рр. наведена на рис. 9.14–9.15. Незважаючи на сталу тенденцію до зменшення 

забруднення, в окремі роки та сезони спостерігались суттєві коливання концентрацій 

радіонуклідів внаслідок ускладнення радіаційної ситуації на водних об'єктах зони 

відчуження під час проходження високих весняних повеней, дощових паводків тощо. 

 

 
Рис.9.14. Динаміка концентрації цезію-137у водах каскаду дніпровських 

водосховищ 
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Рис. 9.15. Динаміка концентрації стронцію-90 у водах каскаду дніпровських  

водосховищ 

 

          Наведені вище результати, з урахуванням того, що у Чорнобильській зоні відчуження 

постійно здійснюються роботи щодо запобігання виносу радіонуклідів у Київське 

водосховище, дають підстави прогнозувати, що ситуація стосовно забруднення води 

дніпровського каскаду техногенними стронцієм-90 та цезієм-137залишатиметься стабільною 

з тенденцією до поліпшення радіаційного стану поверхневих вод України. 

За даними Державного агентства лісових ресурсів України, радіаційна ситуація в лісах досі 

залишається складною. Відбувається накопичення радіонуклідів у деревині, ягодах, 

лікарських рослинах, грибах, м’ясі диких тварин. Тому вживання харчових продуктів лісу на 

радіоактивно забруднених територіях спричиняє додаткове опромінення населення. Серед 

усіх їх складових компонентів лісових екосистем найбільше накопичення радіоактивного 

цезію відбувається з ґрунту в грибах та ягодах (чорниця, журавлина, ожина тощо). 

 Відносно висока щільність радіоактивного забруднення лісових екосистем, повільніші 

автореабілітаційні процеси, потенційно висока здатність дикоростучих грибів і ягід до 

накопичення радіонуклідів зумовило віднесення такої продукції до критичної групи. Так, за 

даними зонування лісів за можливістю збирання грибів і ягід, які відповідають чинним 

гігієнічним нормативам (ДР-2006) видно, що значна частина Українського Полісся віднесена 

до території, на якій збирання «дарів лісу» не рекомендується або має суттєві обмеження. 

Особливо це стосується хвойних лісів певних районів, що характеризуються мозаїчністю 

радіоактивного забруднення у межах деяких лісництв. Так, спостерігається певна тенденція: 

чим вищі загальні рівні радіоактивного забруднення території, тим вища її мозаїчність у 

межах лісництв, лісових кварталів і таксаційних виділів. Значна строкатість радіоактивного 

забруднення лісових насаджень ускладнює планування, організацію і проведення 

лісогосподарських робіт, а також використання тієї або іншої продукції лісового 

господарства. 

 У населених пунктах північних областей України середня доза внутрішнього 

опромінення населення може перевищувати 1 мЗв/рік, що забезпечується переважно 

споживанням молочної та лісової продукції. Варто зазначити, що на віддаленому етапі після 

аварії на Чорнобильській АЕС характер формування індивідуальної дози внутрішнього 

опромінення населення набуває нових особливостей, а саме виявлена істотна залежність від 

територіальної ознаки. Якщо у попередніх дослідженнях для переважаючої більшості 

населених пунктів був характерний логарифмічно нормальний закон розподілу, то нині деякі 

сукупності проявляють ознаки експоненційного і нормального законів (рис. 9.16).  
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Такий розподіл свідчить про стабілізацію умов, що впливають на формування 

величини у випадку першого виду розподілу (раціон харчування, рівень радіоактивного 

забруднення, соціально-економічне становище тощо) і відсутність переважаючих причин (їх 

зрівноваження) формування сукупності у випадку другого виду розподілу. Апроксимація 

експериментальних даних за порами року також підтвердила гіпотезу стосовно 

експоненційного розподілу для весни та логнормального для осені. Є підстави очікувати, що 

експоненціальний закон розподілу індивідуальної дози внутрішнього опромінення населення 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС регіонів у віддалений період буде характерним для  

багатьох населених пунктів Північного Полісся України, зважаючи на відносну беззмінність 

соціально-демографо-економічних характеристик регіону. Виявленою особливістю 

дозоутворення є залежність величини дози внутрішнього опромінення не стільки від рівня 

поверхневого забруднення території, скільки від місцевих особливостей раціону харчування, 

а, отже, як від соціально-економічних характеристик регіону/населеного пункту, так і 

окремої сім’ї. 

Дослідження, що проводились на радіоактивно забруднених землях Житомирської 

області у віддалений період після аварії на ЧАЕС, свідчать про досить високу щільність 

забруднення (1-15,1 Кі/км2) радіоактивним цезієм ґрунту під лукопасовищними угіддями.  

Горизонтальна міграція радіонуклідів не призвела до відчутного перерозподілу їх у 

ландшафтах. За рахунок вертикальної міграції поверхневий шар ґрунтів очищається 

повільно. Швидкість цього процесу більша на природних ландшафтах з непорушною 

структурою ґрунтів.  
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Рис. 9.16. Розподіл річних ефективних доз внутрішнього опромінення, отриманих 

населенням Українського Полісся (на прикладі с. Рагівка Київської обл.) в різні пори 

року (весна, осінь), 2003-2011 р.

 

За результатами моніторингу, проведеного в 2017 році, встановлено, що розподіл 

радіонуклідів по ґрунтовому профілю має нерівномірний характер – основна кількість 

радіоактивного цезію зосереджена у орному шарі ґрунту, що вказує на те, що найближчим 
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часом не слід очікувати на різке зменшення коефіцієнта переходу радіонуклідів із ґрунту в 

рослини. Найбільшу відмінність у розподілі радіонуклідів по профілю ґрунту визначає саме 

тип ґрунту: на торфово-болотних ґрунтах спостерігається інтенсивніша міграція 

радіонуклідів до нижніх шарів ґрунту, на відміну від дерново-підзолистого, у якого 

найбільша частка (до 93%) знаходиться в шарі 0-30 см.  

Отже, вертикальний розподіл 137Cs по профілю ґрунту носить нерівномірний 

характер. Переважна більшість його зосереджена в орному горизонті  (у межах 80% від всієї 

кількості у метровому шарі), залежно від місця відбору. Із збільшенням глибини по профілю 

ґрунту питома активність 137Cs зменшується. 

Сучасна радіаційна ситуація в радіоактивно забруднених лісах обумовлена складним 

комплексом факторів, які визначають інтенсивність біологічного кругообігу радіонуклідів у 

екосистемах. До головних відносяться: щільність радіоактивного забруднення ґрунту, склад 

радіонуклідів, фізичні та агрохімічні властивості ґрунтів. 

З часом в лісових екосистемах у наслідок вертикальної міграції відбувається 

перерозподіл радіонуклідів між лісовою підстилкою і ґрунтом тобто зменшення валового  

вмісту радіоактивних елементів у лісовий підстилці та його збільшення - у мінеральній 

частині ґрунтів (рис. 9.17). 

 

 

Рис.9.17. Середня частка вмісту 137Cs у шарах дерново-підзолистого та торфово-

болотного ґрунтах станом на 2016 рік. 

 

Площа лісів зі щільністю забруднення менше 37 кБк/м2 щорічно збільшується і зараз є 

підстави для віднесення їх до категорії чистих територій та проводити на них всі 

лісогосподарські заходи без обмежень. Зміни радіаційної ситуації в забруднених 

радіонуклідами лісах відбуваються природнім шляхом за рахунок фізичного розпаду 

радіонуклідів і їх перерозподілу між компонентами лісових біогеоценозів. Тому такі зміни 

радіаційної ситуації у лісових екосистемах можна вважати як автореабілітаційні, оскільки 

вони відбулися без втручання людини. Для регламентації використання радіоактивно 

забруднених лісів Держлісагентством розроблено Концепцію та Програму реабілітації 

забруднених лісів

 

9.3.2. Поводження з радіоактивними відходами

 

У 2017 році виконання робіт з поводження з радіоактивними відходами здійснювалось 

відповідно до  законів України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму 

поводження з радіоактивними відходами», «Про поводження з радіоактивними відходами», 
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«Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку», «Про фізичний захист ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання», «Про правовий режим території, що зазнала забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про охорону праці», постанов 

Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових документів. Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» (далі – ДСП «ЦППРВ»), яке визначене єдиною  національною  експлуатуючою 

організацією з поводження з РАВ у зоні відчуження, забезпечує  виконання робіт у сфері 

поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ) на стадії їх довгострокового 

зберігання, переробки і захоронення. У 2017 році згідно з чинною ліцензією ЕО № 000953, 

виданою Держатомрегулювання України, проводилась  експлуатація пунктів захоронення  

радіоактивних  відходів  «Буряківка», «Підлісний», «3-я Черга ЧАЕС»та ПТЛРВ «Нова 

Будбаза» , «Стара Будбаза», «Нафтобаза», «Чистогалівка», «Станція Янів», «Копачі», «Рудий 

Ліс», «Піщане Плато», «Прип'ять». 

ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року і призначений для захоронення низько і 

середньоактивних радіоактивних відходів, як Чорнобильського походження так і тих, що 

утворилися під час  ліквідації радіаційних аварій за межами зони відчуження (рис.9.18). 

Загальна кількість приповерхневих сховищ для захоронення твердих РАВ на ПЗРВ 

«Буряківка» становить 30 траншей, з них станом на 31.12.2017 заповнено 30 траншей, з яких 

законсервовано 29 траншей. Приймання РАВ у траншею № 21 припинене, виконуються 

роботи з консервації сховища (рис. 9.19). 

Всього протягом 2017 року у ПЗРВ «Буряківка» прийнято на захоронення 12653,06м3 

радіоактивних відходів з сумарною активністю 1,53Е+12 Бк. 

У зв'язку з вичерпанням виробничих потужностей з метою розширення ПЗРВ 

«Буряківка»  було розроблено проект та розпочато будівництво додаткової траншеї №21А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.18. Фото ПЗРВ «Буряківка» 
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Рис. 9.19. Консервація сховищ на ПЗРВ «Буряківка» 

 

ПЗРВ «Підлісний» створювався в період виконання першочергових заходів з ліквідації 

наслідків радіаційної аварії на ЧАЕС у 1986 р. ПЗРВ «Підлісний» прийнятий в експлуатацію 

у 1986 р. і був призначений для захоронення твердих високоактивних радіоактивних 

відходів3-ї групи активності (за класифікацією СПОРО - 85) з потужністю експозиційної 

дози випромінювання від 5 до 250 Р/год (0,05 Зв/год -2,5 Зв/год). 

Захоронення радіоактивних відходів у ПЗРВ «Підлісний» було призупинене з 

05.12.1988 постановою Санітарно-епідеміологічної служби зони відчуження від 28.11.1988 

№ 01/03-04-10 (лист-припис від 28.11.1988 № 07/03-01-974), у зв'язку з вимогою підвищення 

рівня безпеки експлуатації сховища. 

У 2017 році проведено контроль процесів старіння конструкцій модулів А1 та Б1 з 

метою здійснення заходів з підтримки і підвищення безпеки на ПЗРВ «Підлісний» (рис. 

9.20). Обстеження стану конструкцій модулів проводилось із застосуванням візуальних та 

інструментальних методів оцінювання. 

Виконано нульовий цикл обстеження технічного стану конструкцій станом на серпень 

2017 року. 

Виконувалася вирубка порослі кущів і дерев по усьому внутрішньому та зовнішньому 

(5м) периметру об'єкта, проведено викіс трави уздовж дороги. Постійно проводився 

радіаційний моніторинг повітря, на поверхні території та забруднення ґрунтових вод у 

контрольно-спостережних свердловинах. Перевищення контрольних рівнів не зафіксовано. 

 

 
Рис. 9.20.Модулі ПЗРВ «Підлісний» А-1 и Б-1 після реалізації проекту з 

підвищення безпеки 
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ПЗРВ «3-я Черга ЧАЕС» створено в період виконання першочергових заходів з 

ліквідації наслідків радіаційної аварії на ЧАЕС у 1986 р. Для його спорудження використано 

залізобетонну конструкцію недобудованого сховища низько й середньоактивних 

радіоактивних відходів третьої черги будівництва Чорнобильської АЕС (5-й та 6-й блоки). 

Завантаження у сховище радіоактивних відходів припинене в грудні 1988 року у зв'язку 

з його заповненням. У секції сховища завантажено довгоіснуючі радіоактивні відходи 1-ї та 

2-ї групи активності (за класифікацією СПОРО - 85) у вигляді радіоактивно забруднених 

піску, ґрунту, будівельних відходів, цегли, бетону, металоконструкцій та інших матеріалів. 

РАВ розміщені у секціях сховища в контейнерах (близько 18 тис. контейнерів об'ємом по  1,0 

м3 кожний) та насипані навалом поверх контейнерів. Всього у ПЗРВ «3-я Черга ЧАЕС» 

розміщено радіоактивні відходи загальним об’ємом близько 26,2 тис. м3.  

У 2017 році було проведено роботи за проектом «Закриття сховищ на ПЗРВ «3-я Черга 

ЧАЕС» виконавцем - Корпорацією «Укртрансбуд». На цей час завершено роботи з реалізації 

проекту та отримано Сертифікат (серія ІУ № 165170241554) про відповідність закінченого 

будівництва вказаного об'єкта проектній документації, що підтверджує його готовність до 

експлуатації. 

На комплексі виробництв «Вектор» (KB «Вектор») роботи виконуються згідно з 

вимогами Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними 

відходами, якою передбачено також створення другої черги комплексу з переробки та 

захоронення радіоактивних відходів зони відчуження, промисловості, АЕС, наукових, 

медичних та інших установ України. 

Першим етапом передбачено будівництво та експлуатація інфраструктури та сховищ 

комплексу для захоронення коротко-існуючих, низько- і середньо-активних відходів ДСП 

«ЧАЕС» та зони відчуження. На цьому етапі було отримано ліцензію на захоронення у двох 

відсіках спеціально обладнаного приповерхневого сховища для низько та середньоактивних 

коротко-існуючих твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) (рис. 9.21). 

Спеціально обладнане приповерхневе сховище для низько- та середньо-активних 

коротко-існуючих твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) комплексу виробництв 

«Вектор». 

Експлуатація СОПСТРВ у 2017 році проводилася згідно з вимогами ліцензії серії ЕО № 

000968 від 06.07.2011 на право провадження діяльності з експлуатації сховища СОПСТРВ 

для захоронення РАВ, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України з 

терміном дії до 06.07.2019.  

 

 
Рис. 9.21.Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних 

відходів (СОПСТРВ) на комплексі «Вектор» 
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Технологічний комплекс у складі спеціально обладнаного приповерхневого сховища 

для низько та середньоактивних короткоіснуючих твердих радіоактивних відходів 

(СОПСТРВ) та об'єктів інфраструктури, що розташовані на майданчику сховища і 

технологічно з ним пов'язані. Сховище – це приповерхнева споруда з розмірами в плані 

273,1х44,1 м , до складу якого входять дві паралельно розташовані секції з розмірами в плані 

273,1x18,8 м та центральна дренажна галерея. Кожна секція складається з одинадцяти 

відсіків, розділених між собою деформаційним швом шириною 30мм. Відсік має розмір – 

24x18x7,5 м. Загальний об'єм сховища складає 71280м3 і має можливість розмістити у 

відсіках упаковок РАВ об'ємом 50210 м3 при річній продуктивності – 704 контейнери КТЗ-

3.0(15) і 8759 бочок з відходами (рис. 9.22). 

На першому етапі експлуатації сховища та усіх об'єктів інфраструктури, що 

розташовані на майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані, та згідно з умовами 

ліцензії № ЕО 000968 заповнюються упаковками РАВ тільки два симетричних модулі (А1 і 

Д1). 

 

 
Рис. 9.22. Завантаження упаковки РАВ у відсік СОПСТРВ 

 

На захоронення до об'єкта приймаються: 

- тверді РАВ з заводу переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ)                              

ДСП «ЧАЕС», розміщені в контейнерах КТЗ-3,0(0,15) та іммобілізовані РАВ з заводу 

переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) ДСП «ЧАЕС» і упаковані у контейнер КТ-

0,2 (200-л. бочка); 

- тверді радіоактивні відходи, що вироблені на інших об'єктах з переробки 

радіоактивних відходів (крім ЗПТРВ та ЗПРРВ ДСП «ЧАЕС») за умови дотримання п. 4.2.7 

«Особливих умов» ліцензії № ЕО 000968. 

Протягом 2017 року на СОПСТРВ було здійснено 11 постачань РАВ, у модуль Д1 

прийнято на захоронення радіоактивні відходи від ДСП «Харківський ДМСК» у кількості 

117 упаковок Ra226 загальною масою 159,04 т, об’ємом 106,47 м3 та активністю 1,84Е+08Бк . 

Станом на 31.12.2017у СОПСТРВ зберігаються кондиційовані тверді РАВ                         

у кількості 195 упаковок, з них у модулі А1 - 78, у модулі Д1 - 117. 

Другим етапом розвитку KB «Вектор» передбачається реалізація завдань захоронення 

 низько і середньоактивних короткоіснуючих відходів (НСА-КІВ) діючих АЕС України, 

спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон», поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ), середньоактивними довгоіснуючими відходами (СА-ДІВ) і 

високоактивними відходами (ВАВ). Також відповідно до Програми повинно бути 

спроектовано і побудовано проміжні сховища для тимчасового зберігання осклованих РАВ, 



277 

 

що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива 

українських АЕС.  

Під час виконання другого етапу, у 2015 році розпочато реалізацію завдань із 

захоронення низько і середньоактивних короткоіснуючих відходів (НСА-КІВ) 

спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон», завершено будівництво та передано в експлуатацію 

централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання (далі – ЦСВДІВ). Протягом 2017 року здійснювалася діяльність з 

експлуатації ЦСВДІВ у частині проведення комплексних («гарячих») випробувань сховища 

відповідно до отриманої ліцензії Держатомрегулювання України. 

 

Централізоване сховище для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 

на KB «Вектор» (ЦСВДІВ) 

ЦСВДІВ призначено для приймання, ідентифікації, сортування, обробки, комплектації і 

наступного довгострокового роздільного зберігання (до 50 років) відпрацьованих джерел 

альфа-, бета-, гама- і нейтронного випромінювання закритого типу до передачі в подальшому 

на захоронення. 

Загальна очікувана кількість ВДІВ, на яке розраховано ЦСВДІВ, складає приблизно 

174000 одиниць. Загальна активність ВДІВ, що передбачається передати в ЦСВДІВ і 

зберігати кондиційованому вигляді, складає приблизно 1,15Е+15Бк. Загальна активність 15 

РИТЄГів, що будуть зберігатися без переробки – приблизно 3Е+16Бк. 

Експлуатація ЦСВДІВ в 2017 році здійснювалась згідно з ліцензією 

Держатомрегулювання № ОВ 001050 від 25 березня 2016 року у частині проведення 

комплексних («гарячих») випробувань із застосуванням відпрацьованих ДІВ різних типів, 

згідно із Програмою «гарячих» випробувань з неухильним дотриманням Технологічного 

регламенту безпечної експлуатації ЦСВДІВ, Критеріїв приймання радіоактивних відходів у 

формі ДІВ, що відпрацювали встановлений термін, Тимчасової програми радіаційного-

дозиметричного контролю ЦСВДІВ KB «Вектор» на етапі «гарячих» випробувань. 

У 2017 році на ЦСВДІВ від різних постачальників надійшло 18 партій РАВ у формі 

ВДІВ (623 блоки, 1155 ВДІВ). Під час випробувань технологічних процесів поводження з 

РАВ у формі ВДІВ було розряджено 343 блоки, вилучено 723 ВДІВ, охарактеризовано 354 

ВДІВ. 

Всього станом на 31.12.2017 року на ЦСВДІВ прийнято: 

- 997 блоків, з них розряджено - 541 блок; 

- 1688 ВДІВ, з них вилучено - 921 ВДІВ, охарактеризовано - 521 ВДІВ. 

Пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) 

На території зони відчуження розташовано дев'ять ПТЛРВ: «Нова Будбаза», «Стара 

Будбаза», «Нафтобаза», «Чистогалівка», «Станція Янів», «Копачі», «Рудий Ліс», «Піщане 

Плато», «Прип'ять» загальною площею понад 9600 тис. м2. Траншеї і бурти ПТЛРВ 

створювалися в 1986 - 1987 pp. військами цивільної оборони під час проведення 

дезактиваційних робіт навколо 4-го енергоблоку ЧАЕС і прилеглої до нього території. Ці 

сховища споруджувалися без проектної документації, не мають інженерних захисних споруд 

та ізолюючих бар'єрів. Карти та схеми місць розташування траншей та буртів, які були 

складені військами цивільної оборони під час проведення першочергових робіт з ліквідації 

наслідків радіаційної аварії, не збереглися. 
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Рис. 9.23. Карта розташування ПТЛРВ 

 

Згідно з технологічною документацією у 2017 році проведено комплекс регламентних робіт із 

забезпечення безпеки сховищ РАВ на територіях ПТЛРВ: «Станція Янів», «Нафтобаза», 

«Піщане плато», «Рудий ліс», «Стара Будбаза», «Нова Будбаза», «Прип'ять», «Копачі», 

«Чистогалівка».  

На виконання плану заходів щодо підвищення безпеки ПТЛРВ та ПЗРВ у 2017 році 

проведено обстеження територій ПТЛРВ «Станція Янів», «Прип'ять» та «Рудий Ліс» (GPS-

зйомка, буріння свердловин та відбір проб ґрунту) для визначення місць розміщення сховищ з 

уточненням даних про характеристики РАВ на їх територіях.  

Впродовж 2017 року при виконанні Загальнодержавної цільової екологічної програми 

поводження з радіоактивними відходами (завдання 4, захід 4) проведено роботи з ліквідації 

траншей з радіоактивними відходами на територіях ПТЛРВ «Нова Будбаза». За технічними 

рішеннями, погодженими з Держатомрегулювання, вилучено і захоронено у ПЗРВ 

«Буряківка» радіоактивні відходи з територій, прилеглих до траншей Т107, Т109, загальним 

обсягом 4797,6 м3 та активністю 5,69Е+11 Бк. 

Вся інформація щодо характеристик радіоактивних відходів, місць їх зберігання чи 

захоронення, стану і технічних характеристик сховищ РАВ вноситься до баз даних Системи 

обліку РАВ зони відчуження, яка складається з реєстру радіоактивних відходів та кадастру 

сховищ і місць тимчасового зберігання РАВ. Ведення баз даних реєстру РАВ та кадастру 

сховищ РАВ зони відчуження здійснює Регіональний центр обліку РАВ, який функціонує на 

ДСП «ЦППРВ»у складі Науково-інформаційного центру управління РАВ. 

Протягом 2017 року інформація про стан і характеристики радіоактивних відходів, 

розміщених у сховищах РАВ зони відчуження, надавалася за даними реєстру РАВ у вигляді 

квартальних звітів, довідкових матеріалів та ін. до Мінприроди, Державного агентства 

України з управління зоною відчуження, Держатомрегулювання, Головного інформаційно-

аналітичного центру обліку РАВ ДК «УкрДО«Радон» тощо. 

З метою забезпечення радіаційної безпеки ДСП «ЦППРВ» протягом 2017 року  

виконувались роботи з дезактивації матеріалів, обладнання, транспортних засобів, засобів 

індивідуального захисту, спецодягу та білизни як для підприємств, що знаходяться в зоні 

відчуження, підпорядкованих ДАЗВ, так і для інших організацій та підприємств, що 

виконують роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження. Завданням 

дезактивації є зниження ступеню радіоактивного забруднення обладнання, транспортних 

засобів і спецодягу до встановлених контрольних рівнів. 

Найбільш важливі результати роботи ДСП «ЦППРВ» за 2017 рік:  
1. Забезпечено безпечну експлуатацію пунктів захоронення радіоактивних відходів і 

пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів.  



279 

 

2. На об'єктах ДСП «ЦППРВ» постійно проводився радіаційно-дозиметричний 

контроль. Перевищень контрольних рівнів по зовнішньому та внутрішньому опроміненню 

персоналу підприємства у 2017 році не зафіксовано. 

3. На захоронення у ПЗРВ «Буряківка» прийнято радіоактивні відходи загальним 

об'ємом 12653,06 м3 та активністю 1,53Е+12 Бк, що забезпечило зниження радіаційної 

небезпеки місць зосередження радіоактивних відходів на території зони відчуження, де 

виконуються роботи з перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему та 

зняттю з експлуатації Чорнобильської АЕС. Зокрема, вилучено і захоронено у ПЗРВ 

«Буряківка» з ПТЛРВ за технічними рішеннями, погодженими з Держатомрегулювання, 

радіоактивні відходи загальним обсягом 4797,6 м3 та активністю 5,69В+11 Бк. 

4. У відсік «Д» СОПСТРВ завантажено 117 контейнерів, які вмішують радіоактивні 

матеріали з радіонуклідом 226Ra, прийняті від ДСП «Харківський ДМСК» загальним об'ємом 

106,47 м3 та активністю 1,84Е+08 Бк. 

5. Під час проведення «гарячих» випробувань ЦСВДІВ KB «Вектор» прийнято на 

захоронення відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання (ВДІВ) як радіоактивні 

відходи – 18 партій зі спецкомбінатів ДК «УкрДО«Радон»: ДСП «Київський ДМСК»–                

7 партій, ДСП «Харківський ДМСК»– 8 партій, ДСП «Дніпровський ДМСК»– 3 партії, у 

кількості 1155 одиниць ВДІВ загальною активністю 5,31Е+13 Бк. 

6. На виконання плану заходів щодо підвищення безпеки ПТЛРВ та ПЗРВ у 2017 р. 

проведено обстеження територій ПТЛРВ «Станція Янів», «Прип'ять» та «Рудий Ліс» (GPS-

зйомка, буріння свердловин ті відбір проб ґрунту) для визначення місць розміщення сховищ з 

уточненням даних про характеристики РАВ на їхніх територіях. 

 

Поводження з радіоактивними відходами (РАВ)  

на державних спецпідприємствах ДК “УкрДО “Радон” 

Спеціалізовану діяльність по поводженню з РАВ, що утворюються при використанні 

радіоактивних речовин та закритих нуклідних джерел іонізуючого випромінювання (ЗДІВ) в 

неядерному секторі та народному господарстві, виконують шість Державних спец 

підприємств ДК “УкрДО “Радон”: ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський 

ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК» та  ДСП «Харківський ДМСК».  

Державні спецпідприємства на підставі відповідних ліцензій Держатомрегулювання 

здійснюють:   

– приймання та зберігання низько  і середньоактивних твердих РАВ та РАВ у вигляді 

відпрацьованих ЗДІВ;  

– перевезення РАВ; 

– дезактивацію спецавтотранспорту, транспортних контейнерів та іншого обладнання, 

спецодягу та засобів індивідуального захисту; 

кондиціювання РАВ, яке спрямоване на мінімізацію об'ємів РАВ 

Державні спецпідприємства не приймають рідкі РАВ. Вони надходять лише у 

ствердженому стані і зберігаються як тверді РАВ. Власні рідкі РАВ зберігаються у 

спеціально призначених сховищах.  

РАВ у вигляді відпрацьованих ЗДІВ, зберігаються у біозахисті в сховищах для твердих 

РАВ, контейнерах, або без  біозахисту в спеціально призначених сховищах колодязного 

типу.  

У таблиці 9.7 наведено відомості про РАВ (станом на 01.01.2018), які утворились 

внаслідок діяльності промислових підприємств, науково-дослідних, медичних  та інших 

закладів, при ліквідації сховищ РАВ Міноборони і зберігаються у сховищах ДСП "ДМСК ДК 

“УкрДО “Радон” і знаходяться під регулюючим контролем. Безпека їх зберігання 

забезпечується ліцензіатами.   
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Таблиця 9.7. Інформація про радіоактивні відходи у сховищах 

ДСП ДК “УкрДО “Радон” 

 

 

Назва 

РАВ 

Категорія  РАВ 
Місце 

знаходження 
Маса, т 

Об’єм,  

м3 * 

Активніс

ть, Бк 

Основні  

нукліди 

ДСП «Дніпропетровський ДМСК» 

Тверді 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища твердих 

РАВ – 4 од.  

Ангар-накриття -1 

од. з 

контейнерами 

301,58 

585,7 

5,91Е+11 Cs-137, 

Pu-239, 

H-3, Pu-

238 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 
212399 

од. 
6,47Е+14 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

Сховище ДІВ 

колодязного типу 

– 1 од. 

8391 од.  1,01Е+14 

Cs-137, 

Co-60, 

Am-241 

Рідкі 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховище рідких 

РАВ – 1 од. 
 124,0 1,35Е+10 H-3 

ДСП «Київський ДМСК» 

Тверді 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища твердих 

РАВ – 6 од.  

Ангар  -1 од. з 

контейнерами 

Контейнер – 1 од. 

2386,74 

 
2107,5 

 

2,32Е+15 
Cs-137, 

Co-60, 

Sr90+Y9

0, Pu-

239,  

H-3, 

Ra-

226 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 
122793 

од.  
1,38E+15 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

Сховища ДІВ 

колодязного типу 

– 6 од. 

6611 од.   1,34Е+14 

Рідкі 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховище рідких 

РАВ   480,0 1,08Е+13 

H-3, 

Cs-

137 

ДСП «Львівський ДМСК» 

Тверді 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища твердих 

РАВ – 9 од.  

 

509,66 

697,0 

5,56E+12 
Cs-137, 

Sr90+Y9

0, Pu-

239,  

H-3, Ra-

226 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 
96795 од. 2,32E+14 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

Сховища ДІВ 

колодязного типу 

– 3 од.  

8151 од.  3,80E+13 

Cs-137, 

Co-60, 

Pu-238 

 
 Сховище рідких 

РАВ – 1од. 
0 0 0  

ДСП «Одеський ДМСК» 

Тверді 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища твердих 

РАВ – 11 од.  

Контейнери – 5 

од. 

252,11 
525,7 

1,63E+13 
Cs-137, 

Co-60, 

Pu-239, 

H-3 
Відпрацьовані 

закриті ДІВ 
38591 од. 5,44Е+14 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

високої 

потужності 

(РІТЕГ) 

Контейнер 

15 од. 

 

1,95E+16 
Sr90+Y9

0 
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Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

Сховище ДІВ 

колодязного типу 

– 1 од. 

19312 од. 

 

5,42E+13 
Cs-137, 

Co-60 

Рідкі 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища рідких 

РАВ – 2 од. 

 183,0 1,10Е+11 C-14 

ДСП «Харківський ДМСК» 

Тверді 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища твердих 

РАВ – 17 од.  

 

2096,39 

2122,6 

5,77E+12 
Cs-137, 

Sr90+Y9

0,  

H-3 
Відпрацьовані 

закриті ДІВ 
94051 од. 2,83E+14 

Відпрацьовані 

закриті ДІВ 

Сховища ДІВ 

колодязного типу 

– 3 од. 

15348 од.  7,98E+13 

Cs-137, 

Co-60, 

Am-241 

Насосно-

компресорні 

труби 

Склад НКТ 

780,22 812 2,72E+08 Ra-226 

Рідкі 

РАВ 

Низько - та 

середньоактивні 

Сховища рідких 

РАВ – 2 од. 
 2,0 7,86Е+06 Cs-137 

Примітка * - об’єм ТРВ наведено з урахуванням біологічного захисту відпрацьованих ДІВ 

 

9.3.3. Стан радіаційної безпеки у зоні відчуження і зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення 

 

З загальних позицій зона відчуження є епіцентром аварії на ЧАЕС. Саме тут 

радіаційний вплив катастрофи на навколишнє середовище і людину досяг максимально 

небезпечних значень. На території зони відчуження розташовані радіаційно небезпечні 

об’єкти: ДСП «ЧАЕС» у стадії виведення з експлуатації, об’єкт «Укриття», три сховища РАВ 

(ПЗРВ), більше 800 тимчасових необладнаних захоронень РАВ (ПТЛРВ). Крім того, є 

гідротехнічна споруда – водойма-охолоджувач ЧАЕС, який за вмістом радіонуклідів у воді, 

донних відкладах та біологічних об’єктах по суті є ПТЛРВ. На території зони відчуження  

локалізовано величезні запаси радіонуклідів. 

Через 30 років після Чорнобильської катастрофи зона відчуження залишається 

відкритим площинним джерелом радіоактивності з власною структурою розподілу, 

присутністю різних форм депонованих радіоактивних елементів. Внаслідок цього 

радіаційний фактор продовжує залишатися основним у визначенні потенційної небезпеки 

для населення, що проживає на прилеглих до зони територіях і населення України загалом. 

Разом з тим, природні й техногенні об’єкти є бар’єрами на шляху поширення 

радіонуклідів за межі зони відчуження. Техногенні об’єкти мають бар’єрні властивості 

залежно від свого призначення (об’єкт «Укриття», ПЗРВ, ПТЛРВ, водоохоронні споруди та 

ін.) і характеризуються визначеною ефективністю. Природні – внаслідок геохімічних та 

біогеохімічних процесів, які в них відбуваються. 

Радіаційне забруднення території, зокрема  трансурановими елементами, визначає 

межі потенційного використання зони відчуження. Головна проблема під час розгляду стану 

та перспектив зони відчуження полягає в тому, що вже традиційно ця територія 

розглядається як «аномалія» або «нагадування про страшну катастрофу». Час від часу 

озвучуються ідеї щодо зміни «відчуженого» статусу зони – зменшення її території, 

розгортання виробництва товарної продукції та інше. Такий підхід існував весь час після 

аварії, однак він показав себе неефективним. 

Низка різних факторів – радіаційних, економічних, санітарних, соціально-

психологічних унеможливлюють повернення цих територій до господарського обігу. 
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У сучасних умовах гарантування безпеки зони відчуження (зниження і запобігання 

поширенню радіаційного забруднення на навколишні території), збереження природної 

екосистеми – може бути реалізовано внаслідок ефективного використання ресурсів самої 

зони. Одним із шляхів раціонального використання особливостей зони відчуження і 

водночас підвищення рівня безпеки населення України може стати фактор відсутності 

постійного населення. 

Нині значна частина зони, так звана ближня зона ЧАЕС, де зосереджено всю 

виробничу діяльність і розміщено об’єкти поводження з РАВ (ПЗРВ, комплекс виробництв 

«Вектор»), має високий рівень забруднення трансурановими елементами з великим періодом 

напіврозпаду – понад 300 років (наприклад 241Аm, ізотопи плутонію). Згідно з Указом 

Президента України № 141/2016, одним із заходів щодо відродження територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи є встановлення на 

території зони відчуження зони спеціального промислового використання (далі –ЗСПВ), яка 

довічно є непридатною для проживання, та визначення її меж. 

Для цього необхідно виконати зонування сучасної території зони відчуження, 

виділивши зону, яка не буде повернута у використання без обмежень (умовно – зону 

постійного відчуження). У цій зоні неможливо проживання населення. Критерієм меж 

вказаної зони має стати радіаційний фактор із урахуванням природних бар’єрів. Межу зони 

спеціального промислового використання має бути точно встановлено на основі результатів 

радіаційних досліджень, географічних, екологічних та геологічних розвідувань, і 

законодавчо затверджено. 

Зосередження у зоні відчуження об’єктів з високими вимогами до обґрунтування 

безпеки забезпечуватиме з одного боку зниження витрат на їх будівництво (нижча вартість 

земельних ділянок, зменшення вартості створення інженерних бар’єрів тощо), а з іншого – 

дозволить знизити ризики несприятливого впливу таких виробництв шляхом локалізації їх у 

незаселеній частині країни й сприятиме залученню інвестицій у зону відчуження. 

Створення зони спеціального промислового використання дасть змогу прискорити 

реалізацію заходів щодо вдосконалення системи організації поводження з РАВ в Україні. 

Систему таких заходів розроблено в рамках міжнародної технічної допомоги Україні. 

Розміщення в ЗСПВ,  основного комплексу зі зберігання та захоронення РАВ та 

реорганізація системи управління його створенням вирішує стратегічні завдання побудови 

дієвої державної системи поводження з РАВ. 

Створення спеціальної промислової зони не призведе до зниження бар’єрної функції 

зони відчуження. На території, де радіоактивне забруднення обумовлено в основному 

радіонуклідами 137Cs та 90Sr (умовно назвемо її зоною радіоекологічних обмежень), Закон 

України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» повинен продовжувати діяти до зняття дозових обмежень 

життєдіяльності людини. 

Встановлення для цієї частини зони відчуження режиму біосферного заповідника 

також вимагає законодавчих рішень, оскільки радіоактивне забруднення не зникає. Режим 

такого заповідника з одного боку повинен забезпечити виконання вимог радіаційної безпеки, 

тобто відповідності до вищезгаданого закону, а з іншого – охорону й вивчення унікальних 

природних комплексів, тобто відповідності вимогам Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». Водночас створення заповідника не повинно призвести до 

автоматичної зміни її меж. 
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9.4 Стан довкілля на тимчасово окупованих територіях та окремих територіях 

Донецької і Луганської областей 

 

Екологічна ситуація на територіях Донецької та Луганської областей продовжує 

залишатися критичною. На додаток до цього внаслідок бойових дій виникає загроза 

катастрофічного підтоплення й затоплення прилеглих міст та селищ, непрогнозованого 

pyxy вибухонебезпечних i токсичних газів до промислової та житлової забудови, 

забруднення підземних i поверхневих джерел водопостачання. 

Найбільш гострою проблемою на сьогодні є забруднення поверхневих та 

підземних вод. Особливу загрозу становить порушення роботи систем водопостачання i 

водовідведення. 

Не менш гострою є проблема поводження з відходами, а також порушення 

функціонування системи моніторингу, припинення роботи частини постів спостереження. 

Забезпечення екологічної безпеки є компонентом національної безпеки i визначає 

ступінь захищеності людини, суспільства та держави. Індикатором же ефективності 

екологічної політики держави є мінімізація впливу негативних чинників на стан 

навколишнього природного середовища. 

Сучасні екологічні загрози на Сході України стосуються порушення екосистем та 

природних територій, руйнування промислових та екологічно небезпечних об’єктів, 

забруднення джерел питної води, сільськогосподарських земель, атмосферного повітря, 

порушення геологічного середовища та надр. 

Рівень еколого - техногенної небезпеки Донбасу завжди був зумовлений наявністю на 

його території значної кількості потенційно — небезпечних об’єктів. 

Аналізуючи екологічні загрози, слід зазначити, що у період з 2014 до 2017 рік на 

підприємствах регіону зафіксовано понад 500 випадків порушення штатної діяльності та 

виникнення аварійних ситуацій, частина з яких пов’язана з потенційною небезпекою для 

населення та довкілля. 

Застосування сучасних зразків зброї та військової техніки на Донбасі вже призвело до 

руйнування природних ландшафтів, високого рівня забруднення повітря, земель, водних 

ресурсів. Так, завдано шкоди природним заповідникам: «Провальський степ», 

«Трьохізбеніський степ», Національний природний парк «Святі гори», відділення 

Українського степового заповідника «Кальміуське» та «Крейдяна флора», регіональний 

ландшафтний парк «Донецький кряж» та «Слов’янський курорт». 

У зоні проведення бойових дій більшість заповідників, національних природних 

парків («Меотида», заповідники «Провальський степ» та «Хомутовський степ»), 

ландшафтних парків («Донецький кряж», «Зуївський» i «Клебан-Бик») припинили своє 

функціонування. 

Ще однією проблемою є неконтрольовані пожежі, які охопили близько 17% лісів та 

24% степів, заподіяно значної шкоди через обстріли низці важливих екологічних об’єктів: 

національному парку «Святі гори», відділенню Українського степового заповідника 

«Кальміуське» та «Крейдяна флора», регіональним ландшафтним паркам «Донецький кряж», 

«Слов’янський курорт». 

Проблемним є неконтрольоване видобування та вивіз природних ресурсів, вирубка 

лісів, скиди небезпечних речовин у річки та інші поверхневі водойми. 

Донецька область. 

Основні екологічні пpoблeми в умовах збройного конфлікту, що пов’язані із: 

1. Наявністю великої кількості промислових підприємств в області, серед яких 

переважна більшість це підприємства вугільної, металургійної, коксохімічної, хімічної, 

машинобудівної галузей, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного 

середовища. 

2. Наявність великої кількості боєприпасів та вибухових речовин. 

3. Високою концентрацією військової техніки в регіоні - пересувних джерел 
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забруднення довкілля. 

4. Безконтрольним використанням природних ресурсів та забруднення довкілля. 

Основними проблемами, що вимагають подальшого вирішення є: 

- забруднення атмосферного повітря; 

Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства чорної металургії, 

теплові електростанції та підприємства вугільної промисловості, що зазнали пошкоджень та 

впливу внаслідок бойових дій; 

- забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовині з зворотними водами 

промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства; 

- проблеми щодо умов скидання мінералізованих шахтних вод у водні об’єкти та 

підтоплення територій при затопленні шахт; 

- порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону; 

- поводження з відходами I-III класів небезпеки; 

- проблема щодо утилізації відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та 

інших галузей промисловості; 

- накопичення великих обсягів промислових i побутових відходів в області; 

- відсутність потужностей для ïx знешкодження a6o утилізації; 

- знищення лісів та лісових насаджень та об’єктів природно заповідного фонду 

внаслідок бойових дій. 

Луганська область. 

Основні екологічні проблеми в умовах збройного конфлікту, у тому числі, що 

пов’язані із: 

1. Діяльністю великої кількості промислових підприємств, переважно хімічної та 

видобувної галузі. 

2. Наявність великої кількості боєприпасів та вибухових речовин. 

3. Високою концентрацією військової техніки в регіоні - пересувних джерел 

забруднення довкілля. 

4. Безконтрольним використанням природних ресурсів та забруднення довкілля. 

Основними проблемами, що вимагають подальшого вирішення є: 

забруднення атмосферного повітря; 

Більшість підприємств забруднювачів навколишнього середовища знаходяться на 

тимчасово неконтрольованій території. Ці підприємства складають підвищену екологічну 

небезпеку у зв’язку з відсутністю проведення запланованих природоохоронних заходів та 

відсутністю державного контролю. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин, які надійшли в повітряний басейн від 

стаціонарних джерел у 2016 році  становили 155,5 тис. т., що на 22,5 тис. т. більше ніж за 

2015 рік. Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин, викиди речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок склали — 17,0 тис. т., діоксиду азоту — 12,9 тис. т., металів 

та ïx сполук — 0,3 тис. т., аміаку — 0,2 тис. т., діоксиду сірки — 62,0 тис. т., сірководню — 09 

тис. т., оксиду вуглецю — 53,8 тис. т., метану — 4,0 тис. т., неметанових летких органічних 

сполук — 4,2 тис. т. Крім того, у повітряний простір області надійшло 9,8 млн. т. викидів 

діоксиду вуглецю. 

- забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства; 

Значна частина забруднюючих речовин потрапляє у навколишнє середовище із 

зворотними водами промислових підприємств та підприємств житлово-комунального 

господарства. 

Основні причини надходження забруднюючих речовин — технічна зношеність 

очисних споруд, мереж та устаткування та їх пошкодження внаслідок бойових дій. 

- проблеми щодо умов скидання шахтних i кар’єрних вод у водні об’єкти без 

попередньої очистки i знезараження. Це призводить до вимивання солей i зростання 

солевмісту в водах, що скидаються у водні об'єкти. 



285 

 

У 2016 році, за даними Луганського управління з екології, було скинуто близько       

52 млн куб. м. шахтно-кар'єрних вод, що становить понад 62,5% від загального скиду 

зворотних вод по області. В області тільки 4% шахтних вод використовується в різних 

областях життєдіяльності людини. Як i раніше, ïx використання обмежене високою 

мінералізацією, яка становить від 2 - 10 грам в куб. дм, тобто від 2 до 10 ГДК. Використання 

шахтних вод можливо, але, як правило, після зниження солевмісту. 

- забруднення підземних водоносних горизонтів; 

Найбільше забруднення підземних вод спостерігається в Рубіжано-Лисичанському 

промисловому районі. Це викликано насамперед тривалою діяльністю підприємств хімічної 

промисловості міст Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ. 

- підтоплення земель та населених пунктів внаслідок неконтрольованого затоплення 

шахт. 

Територія Луганської області характеризується складною геолого-гідрогеологічною 

обстановкою із стійкою тенденцією до розвитку небезпечних інженерно-геологічних 

процесів i явищ. 

Так, в Луганській області існує загроза виникнення техногенної катастрофи внаслідок 

підтоплення вугледобувних підприємств i територій підземними водами шахт 

«Первомайська» i «Голубівська», що знаходяться на тимчасово окупованій території області 

та мають гідрогеологічні зв’язки, через які вода після затоплення гірничих виробок 

зазначених шахт перетікатиме на шахти, розташовані на підконтрольній територій 

Луганської області: «Родіна» (що знаходиться в стадії ліквідації), i далі — на діючі шахти ДП 

«Первомайськвугілля»: «Золоте», «Карбоніт» та «Гірська». 

3 метою гідрогеологічного захисту діючих шахт, у 2016 році було розроблено 

проект «Здійснення першочергових невідкладних заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із затопленням 

шахт Первомайсько-Стахановського регіону Луганської області» (далі — Проект), 

відповідно до якого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 697-

p, Міненерговугіллю було виділено фінансування за рахунок резервного фонду 

державного бюджету у сумі 86,9 млн грн., з яких у 2017 році використано 9,8 млн грн. Кошти 

в сумі 77,1 млн грн — повернуто до державного фонду. 

У зв’язку із тим, що зазначене питання залишилося не вирішеним протягом 2017 року, 

а рівень води у вертикальних стволах затоплюваних шахт має швидкість підняття, що загрожує 

затопленню діючих шахт підконтрольної території області, ДП «Первомайськвугілля» в           

2018 році необхідно провести перерахунок коштів Проекту та провести його експертизу. 

Оскільки питання щодо виділення фінансування за рахунок резервного фонду 

державного бюджету потребує часу для його вирішення, вважається за доцільне Луганській 

облдержадміністрації розглянути можливість виділення коштів з місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища для ïx спрямування на врегулювання проблемних 

питань, пов’язаних із запобіганням затопленню діючих шахт ДП «Первомайськвугілля». 

Підтоплення наносить шкоду інженерним спорудам, комунікаціям, промисловим i 

приватним будовам, сільськогосподарським угіддям. Внаслідок підтоплення погіршуються 

санітарні умови територій населених пунктів та відбуваються біологічні забруднення джерел 

водопостачання. 

- поводження з відходам I-III класів небезпеки. 

В області на підконтрольній частині територій протягом 2016 року було утворено    

7,088 тис т. небезпечних відходів І-ІІІ класу небезпеки. 3 них утилізовано лише 571, 4 т. 

Загальний обсяг небезпечних відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально 

відведених місцях (об’єктах), складає 860,441 тис. т. 

- проблема щодо утилізації відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та 

інших галузей промисловості. 

- проблеми щодо природно-заповідного фонду внаслідок пожеж, що виникли у 

процесі бойових дій. 
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За результатами оцінки загроз основна частина виробництва на сході України 

припадає на вуглевидобувну, коксохімічну та хімічну промисловість, металургію та інші 

екологічно небезпечні галузі промисловості. Екологічну небезпеку становлять також 

розташовані на територіях підприємств хвостосховища, золо- та шламонакопичувачі, 

відстійники рідких промислових відходів, місця зберігання промислових відходів, такі як 

шлакові відвали, терикони, склади сировини тощо. 

Ризики пошкодження дамб хвостосховищ значні вздовж всієї лінії розмежування. 

Наприклад, хвостосховище ТОВ «HBO «Інкор i Ко» Фенольний завод, обсяг відходів якого 

становить 400 тисяч кубічних метрів знаходиться в смт Новгородське Донецької області біля 

лінії розмежування за 400 метрів від позицій сторін. У разі прориву дамби хвостосховища, 

яка була частково пошкоджена в результаті обстрілів, може статись хімічне забруднення 

річок Кривий Торець та Сіверський Донець, води якої використовуються для питного 

водопостачання Донецької та Луганської областей. Подібні ризики існують i для річок 

Бахмутка та Сіверський Донець в разі пошкодження дамби хвостосховища BAT 

«Бахмутський аграрний союз» в с. Кодема Бахмутського району Донецької області. 

Екологічно небезпечні також хвостосховища «Горлівського хімічного заводу», «Стиролу», 

«Азоту», «Лисичанської соди» та інших підприємств гірничовидобувної, гірничо-

збагачувальної, металургійної, коксохімічної та хімічної галузей промисловості. 

Значну небезпеку хімічного забруднення становлять цехи та інші підрозділи 

металургійного комбінату «Азовсталь», які розміщені на узбережжі Азовського моря в 

Маріуполі поблизу лінії розмежування. Частина Азовського моря відокремлена від 

шламонакопичувача, а безпосередньо на березі Азовського моря розташовані 

золонакопичувач ТЕЦ та відвал шлаків мартенівського i конверторного виробництв. 

Пошкодження цих об'єктів може призвести до значного хімічного забруднення акваторії 

Азовського моря. Небезпека забруднення Азовського моря також існує в разі забруднення 

річок Сіверський Донець, Кальміус, Miyc та Мокрий Єланчик, які протікають біля лінії 

розмежування та на територіях, що тимчасово непідконтрольні Уряду України. 

Серед багатьох промислових підприємств, які зазнали пошкоджень в результаті 

бойових дій, виявилися i найбільш екологічно небезпечні, а саме: Ясинівський, Авдіївський i 

Єнакіївський коксохімічні заводи, Єнакіївський, Макіївський та Донецький металургійні 

заводи, Алчевський металургійний комбінат, Лисичанський нафтопереробний завод, Донецький 

казенний завод хімічних виробів, Слов'янська, Луганська, Вуглегірська та Миронівська 

теплові електростанції, підприємства хімічної галузі — Сєвєродонецький завод «Азот» та 

Горлівський «Стирол». Більшість промислових підприємств постраждали в період активних 

бойових дій в 2014-2015 pp. 

У 2016-2017 роках пошкоджень зазнали Авдіївський коксохімічний завод, 

Дзержинський фенольний завод, Донецький казенний завод хімічних виробів, Стаханівський 

завод феросплавів та інші підприємства, розташовані поблизу лінії розмежування. Внаслідок 

відсутності електропостачання та пошкодження обладнання продовжились процеси 

підтоплення шахт в гірничо-міських агломерацій (ГМА), а саме: Єнакієво-Горлівка-Торецьк 

та Стаханово-Первомайськ-Золоте. 

До зон найбільш високого ризику на довкілля у Донецькій області віднесено 

агломерації: Єнакіївська-Горлівська-Торецьк, Донецько- Макіївська, Маріупольська 

агломерації, а також Авдіївка — Курахове; у Луганській області до зон високого ризику — 

агломерації Дебальцеве- Попасна, Луганськ — Щастя та Алчевськ. 

II. Щодо шкоди для цивільного населення від використання вибухонебезпечних 

предметів  (залишені  вибухонебезпечні  боєприпаси, касетні міни, міни-пастки, снаряди, що 

не вибухнули, інші вибухонебезпечні предмети та пристрої). 

Міжнародні стандарти для проведення програм по гуманітарному розмінуванню були 

вперше запропоновані робочими групами на міжнародній конференції, яка проводилася у 

Данії у липні 1996 року. В них були встановлені критерії для всіх аспектів процесу 

розмінування, рекомендовані відповідні стандарти й узгоджено нове універсальне 
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визначення поняття «розмінування». Наприкінці 1996 року робочою групою під 

керівництвом ООН, принципи, запропоновані  у Данії, були доопрацьовані i впроваджені в 

«Міжнародні стандарти для проведення операцій з гуманітарного розмінування». 

Перше видання Міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS) було 

опубліковано Службою Організації Об’єднаних Націй з питань протимінної діяльності 

(UNMAS) у березні 1997 року. 

3 того часу сфера застосування стандартів для проведення операцій з гуманітарного 

розмінування була розширена з метою включення інших компонентів протимінної діяльності 

(ПМД), зокрема, складових, пов’язаних з інформуванням щодо мінної небезпеки та наданням 

допомоги постраждалим від мін. 

Міжнародні стандарти ПМД повинні переглядатися, як мінімум, 1 раз на три роки, з 

тим, щоб врахувати досвід, отриманий під час виконання заходів з протимінної діяльності, 

внести необхідні зміни в ïx положення та відкоригувати вимоги. Так, в січні 2003 року було 

опубліковано друге видання збірки міжнародних стандартів ПМД та прийнято рішення щодо 

розроблення ще ряду додаткових стандартів. 

Так, було заплановано долучити, до вже впроваджених стандартів, стандарт щодо 

навчання ризикам життєдіяльності в умовах мінної небезпеки відомого раніше як інформування 

про мінну небезпеку. 

Внаслідок масштабних бойових дій під час Першої та Другої світових воєн, а також, 

на даний час, російської aгресії та діяльності терористичних угруповань, територія України 

забруднена вибухонебезпечними предметами (BHП). Найбільшу небезпеку для життя та 

здоров’я місцевого населення становлять забруднені ВНП території Донецької та Луганської 

областей у районі проведення антитерористичної операції. 

У зв’язку із тим, що бойові дії на сході України продовжують тривати загроза від 

ВНП зростає. 

На сьогодні Україна потребує якомога скорішого впровадження заходів ПМД, з метою 

зменшення негативного впливу ВНП як на життєдіяльність населення, об’єкти 

інфраструктури, так i на довкілля. 

Ризики, пов’язані із пошкодженням комунікацій, підприємств та інших об’єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку, мають особливе значення, адже в умовах 

відсутності контролю та можливостей ліквідації наслідків, потенційно збільшуються 

масштаби ïx негативного впливу. 

Таким чином, на сьогодні актуальним i необхідним є впровадження заходів ПМД на 

територіях Донецької та Луганської областей, i, в першу чергу, заходів з гуманітарного 

розмінування, що сприятиме зменшенню техногенного навантаження на довкілля та ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Для забезпечення природно-ресурсного та соціального відновлення територій 

Донецької та Луганської областей, що зазнали шкоди від бойових дій необхідно: 

проводити на постійній основі, інформування населення про мінну небезпеку i 

небезпеку BHП; 

здійснювати заходи з гуманітарного розмінування, першочергово, систем 

життєзабезпечення населення, тому числі, ліній електропередач, газо- i водопроводів, 

теплоцентралей, а також автомобільних доріг i залізничних колій, включаючи: 

нетехнічне обстеження; 

технічне обстеження забруднених BHП територій; маркування небезпечних зон та зон 

підвищеного ризику; очищення/розмінування територій від BHП. 

Проведення заходів з інформування дасть можливість населенню, яке проживає на 

цих територіях, самостійно виконувати нетехнічне обстеження i маркування виявлених 

небезпечних зон. 

Такий підхід буде сприяти зменшенню негативного впливу BHП на життєдіяльність 

населення, функціонування об’єктів критичної інфраструктури, а також на довкілля, шляхом 

проведення очищення/розмінування вже чітко визначених небезпечних зон. 
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Bci заходи гуманітарного розмінування повинні плануватися у відповідності до 

потреби і у взаємозв’язку між собою. 

Фінансування цих заходів є важливою i необхідною складовою можливостей для 

еколого-ресурсного відновлення території Донецької та Луганської областей. 

Слід зазначити, що виконання заходів з гуманітарного розмінування потребують 

державної підтримки. Тому, у разі розроблення комплексної стратегії соціального-

економічно розвитку регіону, а також відповідних програм для ii реалізації, заходи з 

гуманітарного розмінування повинні бути в них обов’язково заплановані. 

На сьогодні, до виконання заходів з гуманітарного розмінування, залучаються 

підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Так, за період з липня 2014 

року i до січня 2018 року піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 

розмінування понад 22 тис. га територій та знешкоджено (знищено) близько 141, 5 тис. BHП. 

Разом з тим, на замовлення MTOT у 2017 році Державною екологічною академією 

післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України 

було проведено оцінку та вивчення еколого-техногенного стану Донецької та Луганської 

областей з метою розробки рекомендацій щодо природно-ресурсного відновлення на 

екологічних засадах. 
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10 ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

10.1. Структура та обсяги промислового виробництва 

 

В українській промисловості за підсумками 2017 р. збереглась позитивна динаміка.Так, 

у 2017 році індекс промислової продукції було збережено майже на рівні попереднього року. 

Порівняно з січнем – груднем 2016 року цей показник становив 99,9%, у т.ч. у добувній 

промисловості та розробленні кар’єрів – 94,2%,переробній – 104,0%, постачанні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,5%. 

Позитивна динаміка спостерігалася у ключових галузях промисловості, а саме:  

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 117,4%;  

- виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – 

109,5%; 

- машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 107,3%; 

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 106,6%;  

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зішкіри та інших 

матеріалів – 106,3%;  

- виготовлення виробів з деревини, виробництвопаперу та поліграфічна діяльність – 

102,8%. 

 

Таблиця 10.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності (%) 

 

2017р. до 

2016р. 

2015р. до 

2014р. 

Промисловість  99,9 102,8 

Добувна та переробна промисловість 101,0 102,9 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 94,2 99,8 

з неї   

добування кам’яного та бурого вугілля  83,7 104,8 

добування сирої нафти та природного газу 100,2 97,4 

добування металевих руд  93,7 97,9 

Переробна промисловість 104,0 104,3 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 102,7 104,4 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 106,3 102,2 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність   102,8 102,0 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 85,0 108,7 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  117,4 101,1 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 104,3 104,4 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 106,6 108,5 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання 99,6 106,8 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування 107,3 102,0 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 108,1 124,2 

виробництво електричного устаткування 98,5 100,9 



290 
 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до 

інших угруповань 105,1 102,3 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 115,2 98,4 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 

машин і устатковання 109,5 101,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 93,5 102,5 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Держстат України від 

24.07.2018 р. № 06.4-07/91-18  

 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2017 р. випуск 

зменшився на 5,8%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 16,3%, металевих руд 

– на 6,3%. Разом із цим у добуванні сирої нафти та природного газу у 2017 р. приріст 

продукції становив 0,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 11,3%. 

У 2017р. проти 2016 р. видобуток (випуск) вугілля кам’яного та нафти сирої зменшився 

відповідно на 4,7 млн. т та 106 тис. т, газу природного збільшився на 426 млн.м3. 

У переробній промисловості порівняно з 2016 р. індекс промислової продукції 

становив 104,0%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у І півріччі     

2017 р., порівняно з відповідним півріччям 2016 р., обсяги виробництва продукції зросли на 

5,1%, у ІІ півріччі – на 0,5%, за підсумками 2017р. – на 2,7%. У виробництві м’яса та м’ясних 

продуктів випуск продукції, порівняно з 2016 р., зріс на 0,4%, переробленні та консервуванні 

фруктів та овочів – на 4,2%, олії та тваринних жирів – на 18,8%, молочних продуктів – на 

2,0%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних 

продуктів – на 0,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 5,0%, напоїв – 

на 1,5%. Водночас спостерігалося скорочення випуску продукції у виробництві хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів (на 2,7%) та тютюнових виробів (на 5,1%).  

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів, проти 2016 р., приріст промислової продукції становив 6,3%, у т.ч. у 

текстильному виробництві – 11,4%, виробництві одягу – 3,6%, виробництві шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів –  5,9%.  

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності 

у 2017р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,8%, у т.ч. в обробленні деревини та 

виготовленні виробів з деревини та корка – на 1,9%, виробництві паперу та паперових 

виробів – на 3,0%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 4,5%.  

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у 2017р. порівняно з 

минулим роком випуск продукції скоротився на 15,0%. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у I півріччі 2017р., порівняно з 

відповідним півріччям 2016 р., обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,3%, а у ІІ 

півріччі збільшилися на 37,2%, за підсумками 2017 р. приріст продукції становив 17,4%. 

Зростання випуску продукції спостерігалося у виробництві основної хімічної продукції, 

добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (на 26,0%), 

фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (на 5,1%), мила та мийних 

засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (на 3,5%). 

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів приріст продукції становив 4,3%. 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції за 2017 р. приріст продукції становив 6,6%, у т.ч. у 

виробництві гумових і пластмасових виробів –10,5%, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 4,7%. Зростання обсягів випуску промислової продукції спостерігалося у 
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виробництві гумових виробів (на 0,2%), пластмасових виробів (на 12,3%), скла та виробів зі 

скла (на 8,3%), вогнетривких виробів (на 4,5%), будівельних матеріалів із глини (на 9,3%), 

виробів з бетону, гіпсу та цементу (на 2,4%). Поряд із цим у виробництві цементу, вапна та 

гіпсових сумішей спостерігалося скорочення випуску  продукції (на 1,4%). 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування у I півріччі 2017 р., порівняно з відповідним півріччям 2016 р., 

обсяги виробництва продукції зменшилися на 2,7%, а у ІІ півріччі – збільшилися на 1,8%. За 

підсумками 2017 р. випуск продукції зменшився на 0,4%, зокрема у виробництві чавуну, сталі 

та феросплавів – на 9,3%. Водночас одержано приріст продукції у виробництві труб, 

порожнистих профілів і фітингів зі сталі (27,3%), іншої продукції первинного оброблення 

сталі (3,0%), дорогоцінних та інших кольорових металів (15,9%), готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування (10,2%). 

Порівняно із 2016 р., виплавка чавуну зменшилася на 3,5 млн т, сталі з 

напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, – на 2,9 млн т, випуск готового 

прокату – на 1,5 млн т. Водночас на 194 тис.т збільшився випуск труб та трубок, профілів 

порожнистих зі сталі. 

У машинобудуванні за підсумками 2017 р. індекс промислової продукції становив 

107,3% (за 2016 р. – 102,0%), у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції – 108,1% (124,2%), електричного устаткування – 98,5% (100,9%), машин і 

устатковання загального призначення – 93,0% (88,9%), для добувної промисловості та 

будівництва – 129,3% (108,0%), для металургії – 103,3% (111,0%), для сільського та лісового 

господарства – 99,6% (115,0%), у виробництві інших машин і устаткування загального 

призначення – 117,0% (115,3%), залізничних локомотивів і рухомого складу – 200,8% 

(106,4%), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів  – 112,0% (99,1%).  

На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги 

виробництва продукції зменшилися на 6,6%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 8,8%, 

розподіленні електроенергії – на 2,5%. У 2017 р., порівняно з 2016 р., виробництво 

електроенергії тепловими електростанціями скоротилося на 12,9 млрд кВт·год, атомними та 

гідроелектростанціями збільшилося відповідно на 4,6 млрд кВт·год та 1,3 млрд кВт·год.  

Дані щодо обсягів і структури реалізованої продукції за основними видами 

промислової діяльності у 2017 році наведено в таблиці 10.2. 

 

Таблиця 10.2. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за окремими 

видами економічної діяльності у 2017 році1 

 Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) 

млн грн 
у % до 

підсумку 

Промисловість2 2608027,7 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 322706,7 12,4 

Переробна промисловість 1619495,3 62,1 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 546653,8 21,0 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 25392,5 1,0 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 

діяльність 83988,0 3,2 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 102398,2 3,9 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  65651,4 2,5 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 30163,2 1,2 
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виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 133987,3 5,1 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин та устаткування 407295,0 15,6 

машинобудування 167649,3 6,4 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції 13728,8 0,5 

виробництво електричного устаткування 32938,2 1,2 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 59339,1 2,3 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 61643,2 2,4 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 

машин і устаткування 56316,6 2,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 638406,6 24,5 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 27419,1 1,0 

____________________________________________________________ 
1Без урахування результатів діяльності бюджетних установ, а також тимчасово окупованої територіїАвтономної 

Республіки Крим, м. Севастополя,та частини окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  
2Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показникидіяльності 

підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності). 

 *Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Державної служби статистики України від 24.07.2018 р. № 

06.4-07/91-18 

У листопаді 2017 р., проти листопада 2016 р., обсяг реалізованої продукції добувної 

та переробної промисловості (оборот) зріс на 21,8% (з нього за межі країни – на 23,5%), у 

т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 18,5% (на 1,8%), переробній 

промисловості – на 22,5% (на 26,3%).  

Індекси промислової продукції у 2016-2017 рр. (у % до відповідного періоду 

попереднього року, наростаючим підсумком) наведено на рис. 10.1.  

 

 
Рис. 10.1. Індекси промислової продукції у 2016-2017 рр. (у % до відповідного  
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Індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2017 р., порівняно з 

попереднім місяцем, становив 101,7%, за 2017 р. у цілому – 116,5%. 

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2017 р. (у % до грудня 

попереднього року) наведено на рис. 10.2.  

 

 
Рис. 10.2. Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2017 р. (у % до 

грудня попереднього року) 
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10.2. ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Чорна металургія, разом з енергетичною, хімічною та гірничодобувною галузями є 

основними забруднювачами навколишнього природного середовища. Застарілі технології, 

зношене устаткування, низький рівень використання ресурсозберігаючих і 

природоохоронних технологій сприяє постійному збільшенню екологічного навантаження на 

навколишнє середовище. 

 

10.2.1 Гірничодобувна промисловість 

Гірничодобувну галузь України, де ведеться розробка покладів залізної руди, 

складають підприємста, що розробляють криворізьський, кременчутський та білозірський 

залізорудні басейни. 

Основними типами залізних руд криворізького басейну є кварцити з вмістом заліза 30-

45%, багаті залізні руди - 46-67%Fе, важкозбагачуємі окислені кварцити та бурі залізняки. 

Відкритим способом родовища розробляються гірничозбагачувальними комбінатами 

ПАТ «Південний ГЗК», ПРАТ «Центральний ГЗК», ПРАТ «Північний ГЗК», ПРАТ 

«Інгулецький ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ «Маріупольський МК ім. 

Ілліча» в криворізькому басейні та ПАТ «Полтавський ГЗК» та ПАТ «Єрістівський ГЗК» - в 

кременчутському басейні. 

Підземним способом, родовища розробляються ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПРАТ 

«Евраз Суха Балка», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - в криворізькому басейні та ПРаТ 

«Запорізький ЗРК» в білозірському басейні.  

У 2017 році підприємствами гірничодобувної галузі було вироблено: 

- руди залізної – 73,3 млн т, що на 1,7% менше, ніж у 2016 році, в т.ч. концентрату – 

60,5 млн т (-3,3%); 

- агломерату, з урахуванням виробництва на аглофабриках меткомбінатів країни – 29,0 

млн т (-10%), у тому числі ПАТ «Південний ГЗК» 1,86 млн т (-10,9%); 

- обкотишів - 20,1 млн  т (-10,2%). 

Основними видами та джерелами забруднення в галузі є: 

- забруднення атмосферного повітря пилом та ядовитими газами (агломераційні, 

обпалювальні та дробильні фабрики, масові вибухи в кар’єрах, автомобільний транспорт, 

сухі пляжі шламосховищ); 

- забруднення поверхневих водоймищ (шахтні та кар’єрні води систем водовідливу з 

гірничих виробок); 

- забруднення земної поверхні відходами видобутку та переробки залізної руди 

(відвали м’якої та скальної породи, шламосховища відходів збагачення, кар’єри відкритої 

розробки родовища). 

З метою зменшення шкідливого впливу видобутку та переробки залізних руд на 

довкілля на гірничодобувних підприємствах впроваджуються наступні заходи: 

- будівництво в робочих вузлах та зонах обпалювання фабрик аспіраційних систем з 

наступним очищенням повітря від пилу та газу; 

- використання не тротиловмістких підривних речовин та використання ефективних 

внутрішньої та поверхневої гідрозабійки при масових вибухах в кар’єрах; 

- застосування нейтралізаторів на технологічному автотранспорті; 

- підтримання карт шламосховищ у вологому стані; 

- сезонний, періодичний скид шахтних та кар’єрних вод з частковим розбавленням 

чистою водою та послідуючою промивкою русла річки чистою водою; 

- зменшення обсягів та площ складування за рахунок повторного використання відходів 

(повторне використання шламів в технології переробки, використання відходів в якості 

будівельних матеріалів), запровадження гірничотехнічної та біологічної рекультивації зон 

складування. 
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В результаті виробничої діяльності гірничорудних підприємств асоціації 

«Укррудпром», показники наступні: 

Обсяги відходів виробництва за 2017 р. склали:  

за рахунок заскладованих розкривних порід 69,4 млн м³, (на 19,8 млн м³ (+40,1%) 

більше, ніж у 2016 році);  

за рахунок відходів збагачення та пустих порід, піднятих із шахт 46,3 млн т, (на 1,23 

млн т (+2,7%) більше, ніж у 2016 р.). 

Зросла динаміка питомої ваги відходів при виробництві продукції, і за 2017 рік 

становить 1,463, що є на рівні 2010 року. 

Викиди підприємств в атмосферу склали 66,9 тис. т і у порівнянні із 2016 роком 

скорочення на 4,6 тис. т (-8,7%).  

Обсяг води, одержаної підприємствами (або забраної шляхом прямого водозабору з 

водоймищ) для потреб склав 25,9 млн м3, що менше на 4,9 млн м3 (-16,1%) у порівнянні з 

2016 р. 

Обсяг скиду та відведення надлишку зворотних вод до поверхневих водних об'єктів, з 

урахуванням скиду і підприємств Донбасу з видобутку вапняків, за 2017 р. склав 15,65 млн 

м3,  що порівняно з 2016 р., менше на 1,2 млн мЗ (-7%). 

Рекультивовано 2 га раніше порушених ділянок землі, що дорівнює площі 

рекультивації за аналогічний період 2016 р. 

Загальні витрати, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища у 2017 

р., склали 5,4 млрд грн (на 1,2 млн грн (+28,6%) більше,  у порівнянні з 2016 р.).  

Капітальні інвестиції підприємств на охорону навколишнього природного середовища 

за 2017 р. склали 1,5 млрд грн, що у порівнянні з 2016 роком більше на 916,6 млн грн.  

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2017 рік склали 

3,4 млрд грн, що на 168,8 млн грн (+5,2%) більше, ніж у 2016 році. 

Платежі за забруднення навколишнього природного середовища за 2017 рік склали 

360,6 млн грн (+101,4 млн грн (+39,1%) до рівня 2016 р.). 

Платежі за розміщення відходів у 2017 році склали 312,7 млн грн, що становить 86,7% 

від суми всіх платежів за забруднення навколишнього природного середовища, проти рівня 

2016 року, зростання платежів становить 99,6 млн грн (+46,7%). 

Платежі за викиди в атмосферу у 2017 році склали 36,3 млн грн (+3,4 млн грн (+10,4%) 

до рівня 2016 року). 

Платежі за скиди надлишку зворотних вод за 2017 рік склали 11,7 млн грн (-1,6 млн грн 

(-11,8%) до рівня 2016 року). 

Витрати на рекультивацію (у тому числі гірничотехнічну) у 2017 році склали 109,1 млн 

грн (8,9млн грн (+8,9%) проти рівня 2016 року). 

 

 

10.2.2 Металургійна промисловість 

 

Основними забруднюючими речовинами на металургійних підприємствах України є: 

оксид вуглецю - близько 77,3 %, суспендовані тверді частинки, недиференційовані за 

складом - близько 9,7%, сполуки сірки - близько 5,9 %, сполуки азоту - близько 3,9 %. 

Основними технологічними процесами, які дають найбільший внесок у викиди 

підприємств з повним металургійним циклом - є аглодоменне (більше 70 %) та 

сталеплавильне виробництва (близько 10 %). 

На сьогодні головною проблемою, що має системне значення для розвитку металургії, є 

високий ступінь зносу основних фондів і відставання технічного рівня металургійної галузі 

від кращих світових досягнень - більшість металургійних підприємств тривалий час 

працювали без проведення докорінної реконструкції, відновлення устаткування, 

впровадження прогресивних технологій та нормативів. На цей час наднормативно 

експлуатують понад 65% основного металургійного обладнання, що призводить до надмірно 
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високої енергоємності продукції. Україна також відстає у використанні сучасних технологій 

у сталеплавильному виробництві. 

У другій половині року відбувалися процеси переорієнтування вітчизняних 

підприємств на альтернативні джерела постачання сировини, зокрема збільшення її імпорту, 

лише у металургійному виробництві було зафіксовано зростання на 0,2 відсотка, яке 

підтримувалось як високими цінами на зовнішніх ринках, так і високим внутрішнім попитом 

з боку суміжних галузей інвестиційного спрямування. Стримуючим чинником була втрата 

компанією «Метінвест» контролю над усіма своїми металургійними підприємствами на 

неконтрольованій території на сході України. 

При цьому зазначаємо, що до розділу 10. «Промисловість та її вплив на довкілля» 

інформацію отримано від Асоціації «Укррудпром» та УНПА «Укркокс». ДП «УкрНТЦ 

«Енергосталь» повідомило, що не має даних про вплив виробничої діяльності підприємств 

базових галузей промисловості (в т.ч.металургійних) на довкілля, а тому не може надати 

запитувану інформацію. 

 

 

10.2.3 Хімічна та нафтохімічна промисловість 

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість нашої країни випускає продукцію понад 120 

тис. найменувань. До її складу входить більше ніж 160 підприємств гірничо-хімічної, 

коксохімічної галузей, основної хімії (виробництва неорганічної хімії, зокрема, аміаку, 

сірчаної та азотної кислот, лугів, соди та ін.), з виробництва мінеральних добрив, хімічних 

волокон, лакофарбових і синтетичних фарбників, синтетичних волокон, пластмас та шин. 

Високе зростання у хімічному виробництві - на 18,4 відсотка - було забезпечено 

відновленням виробництва ключових підприємств галузі (в першу чергу, ТОВ 

«Карпатнафтохім» та частково ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), ПрАТ 

«Сєверодонецький «Азот», ВАТ «Сумихімпром»), а також як зовнішнім, так і внутрішнім 

попитом з боку суміжних видів діяльності та домогосподарств. 

Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу в 2017 році по 

УНПА «Укркокс» склали 18,775 тис. тонн, що на 1,5 тис. тонн більше ніж в 2016 р (8,68%). 

Збільшення викидів пов’язано зі збільшенням виробництва коксу і коксохімічної 

продукції. 

Питомі викиди шкідливих речовин на тонну коксу в цілому по УНПА «Укркокс»  

знизилися з 3,29 кг/т коксу в 2012 р. до 3,08 кг/т у 2017 р. (на 6,38%). 

На 01.01.2018 р. загальне водоспоживання на УНПА «Укркокс» склало 13,06 млн м3 (на 

25,33% більше, ніж у 2016 р.). 

Свіжої води витрачено 12,36 млн м3 (на 21,31% більше ніж у 2016 р), в тому числі: 

- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - 1,0332 млн м3 (на 10,08% менше, ніж у 2016 

р.);  

- на виробничі цілі - 11,209 млн м3 (на 24,53% більше ніж у 2016 р.). 

Витрати оборотної і повторно-використовуваної води в 2017 році склали 288,645 млн 

м3 (на 8,73% менше, ніж у 2016 р.). 

Скидання забруднюючих стічних вод, в відкриті водойми в 2016 році, склали 0,3307 

млн м3 в рік (на 39,86% менше, ніж у 2016р.). 

Здійснювали скидання недостатньо-очищених стічних вод у відкриті водойми в 2016 

році наступні підприємства: ПрАТ «Авдіївський КХЗ», ПрАТ «Євраз ЮЖКОКС», ТОВ НВО 

«Інкор і Ко». 

В ході виробничої діяльності в 2017 році на УНПА «Укркокс» утворилося 193514,541 т. 

відходів І-ІV класів небезпеки, в тому числі: 

І класу небезпеки - 3,445 т. 

ІІ класу небезпеки - 117,29 т. 

ІІІ класу небезпеки - 1533,886 т. 
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ІV класу небезпеки - 191859,92 т. 

На підприємствах були утилізовані і знешкоджені відходи в обсязі 177037,886 т, в тому 

числі: 

І класу небезпеки - 0 т. (відходи передані на утилізацію іншим організаціям) 

ІІ класу небезпеки - 111,0 т. 

ІІІ класу небезпеки - 1273,196 т. 

ІV класу небезпеки - 175653,69 т. 

Передано на сторону іншим організаціям відходів І-ІV класу небезпеки 19839,425 т. 

Решта відходів направлялися в спеціально відведені місця і об'єкти. Всього у 2017 році 

загальний обсяг відходів, накопичений в процесі експлуатації в спеціально відведених 

місцях, склав 54420010,904 т. 

Динаміка поводження з відходами в 2016-2017 рр. наведена у таблиці 10.3. 

 

Таблиця 10.3. Динаміка поводження з відходами в 2016-2017 рр. 

 2016 р. 2017 р. +,- 

Утворилося 

впродовж року, тонн 
362799,205 193514,541 -169284,664 

Утилізовано, тонн 1452,271 1161,322 -290,949 

Знищено, тонн 341088,192 175876,564 -165211,628 

Передано на сторону, 

тонн 
14932,124 19839,425 4907,301 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист УНПА «УКРКОКС» 

від 12.07.2018 р. № 3802-05/30443-07 

 

 

Нарахована сума зборів за забруднення навколишнього природного середовища за 

підсумками виробничої діяльності УНПА «Укркокс»  за 2017 рік склала 22544,90 тис. грн. 

(на 21% більше, ніж в 2016 р). в тому числі: 

- за викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин - 20441,70 тис. грн. (на 24,72% 

більше, ніж в 2016 р.); 

- за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти - 79,8 тис. грн. (на 5,56% більше, 

ніж в 2016 р.); 

- за розміщення відходів - 2023,4 тис. грн (на 5,77% менше, ніж в 2016 р.). 

Сплачено зборів за забруднення навколишнього середовища у 2017 році 17884,9 тис. 

грн. 

Вкладення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища 

по коксохімічних підприємств в 2017 році склало 99,67 тис. грн (на 32,13% більше, ніж в 

2016 р). 

Вкладення капітальних інвестицій у виконання заходів з охорони навколишнього 

середовища здійснювали ПрАТ «Авдіївський КХЗ» - 11,6 млн грн., ПрАТ «Євраз 

ЮЖКОКС» - 029 млн грн., ТОВ НВО «Інкор і Ко» - 0,22 млн грн. 

Крім того, виконання природоохоронних заходів на діючому обладнанні забезпечило 

зниження шкідливих викидів в навколишнє природне середовище. Витрати на капремонт 

природоохоронного обладнання склали 95,85 млн грн. 

 

 

10.2.4. Харчова промисловість 

 

Харчова промисловість України є стратегічно важливою галуззю, яка забезпечує 

продовольчу безпеку країни і є індикатором соціальної стабільності. 
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До харчової промисловості належать понад 40 галузейі виробництв, серед яких основні: 

м'ясна, молочна, цукрова, борошномельно-круп'яна, хлібопекарська, кондитерська, 

макаронна, олійно-жирова, рибна, плодоовочева, крохмале-мелясна, соляна, консервна, 

спиртова, лікеро-горілчана, виноробна, пиво-безалкогольна, харчоконцентратна, а також 

тютюнова та парфумерно-косметична. 

В Україні промислове виробництво харчових продуктів здійснюють понад 5 тисяч 

підприємств різних форм власності, які виробляють широкий асортимент продуктів 

харчування, чисельність працівників задіяних у виробництві харчової продукції становить 

понад 300 тис. осіб. 

За даними Держстату у 2017 році реалізовано продукції виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у відпускних ціпах без ПДВ і акцизу) на суму 451 

млрд гривень. 

Питома вага реалізованої харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів в 

загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні за 2017 рік склала 21,0 %. 

Завдяки стабільній роботі підприємств харчової промисловості рівень забезпечення 

населення України основними видами продовольчих товарів вітчизняного виробництва є 

самодостатнім та не залежить від імпорту. 

Частка основних вітчизняних харчових продуктів на продовольчому ринку України 

складає близько 90%. 

Харчова промисловість забезпечує харчовими продуктами внутрішній споживчий 

ринок та має значний експортний потенціал. Динаміка обсягів експорту та імпорту продукції 

харчової промисловості наведена на рис. 10.3. 

За даними державної служби статистики України індекс промислової продукції 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виобів в Україні (без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя) у 2017 році, порівняно з 2016 

роком, склав 102,9%. 

 

 

 
Рис. 10.3. Динаміка обсягів експорту та імпорту продукції харчової 

промисловості, млрд. дол. США 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 

03.09.2018 р. № 37-13-10/21161 
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Разом з тим, індекс промислової продукції у 2017 році порівняно із 2016 роком склав 

100,4%, в тому числі в переробній промисловості – 104,8%. Динаміка індексів промислової 

продукції виробництва харчових продуктів наведена на рис. 10.4. 

Внутрішній ринок наповнений продовольчими товарами в повному обсязі. Крім того, 

завдяки наявності достатніх потужностей з виробництва харчових продуктів та запасів 

сировини і надалі буде забезпечено насичення внутрішнього ринку відповідно до його 

потреб. 

Внутрішній ринок наповнений продовольчими товарами в повному обсязі. Крім того, 

завдяки наявності достатніх потужностей з виробництва харчових продуктів та запасів 

сировини і надалі буде забезпечено насичення внутрішнього ринку відповідно до його 

потреб. 

 

 
Рис. 10.4. Динаміка індексів промислової продукції виробництва харчових 

продуктів, у % до попереднього року 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 

03.09.2018 р. № 37-13-10/21161 
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10.3. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Основним забруднювачем навколишнього природного середовища є промисловість, 

тому екологізація всієї економічної діяльності є необхідною і обов'язковою. 

Зменшення шкідливого впливу промислового виробництва вирішується за кількома 

напрямками: 

1) шляхом удосконалення очищення шкідливих викидів і відходів промислового 

виробництва, підвищення ефективності роботи очисних споруд, суворого дотримання 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище;  

2) шляхом удосконалення технологічних процесів з метою очищення відходів 

виробництва, випуску екологічно чистої продукції;  

3) шляхом зміцнення режиму екології;  

4) шляхом запровадження маловідходної і безвідходної технології, заснованої на 

комплексному використанні природних ресурсів, при замкнутому циклі виробництва. 

Основні заходи, які виконувалися у 2017 році на коксохімічних підприємствах, що 

забезпечують зниження викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище: 

ДКХЗ 

- удосконалення технологічних процесів; 

Авдіївський КХЗ 

- капітальний ремонт коксової батареї №5; 

- капітальний ремонт коксової батареї №8; 

- капітальний ремонт металоконструкцій двох скруббероввуглепідготовчого цеху 

№1; 

- технологічне переоснащення аспіраційної установки в коксовому цеху № 1; 

- заміна обладнання для зневоднення дрібних фракцій продукців збагачення в 

вуглепідготовчому цеху №1; 

ПрАТ «Харківський КЗ»: 

- установка газоущільнюючих дверей, рамок; 

- очистка газопилового обладнання; 

ПрАТ «Запоріжкокс»: 

- реконструкція системи вентиляції і аспірації коксосортування №2 з пристроєм 

опалення; 

- капітальний ремонт камер коксування КБ-2 (15 шт); 

- капітальний ремонт коксової батареї №5,6; 

- пристрій автоматичного підпалу коксового газу на ГСУФ-45; 

- капітальний ремонт аеротенках №7; 

- поточний ремонт газового господарства КБ-2,5,6; 

- ремонт газоочисних установок в цехах заводу; 

- проведене розчищення русла нагірної канави на ділянці полігону промислових 

відходів «Балка Середня» для забезпечення вільного стоку по нагірній канаві і попередження 

забруднення р. Дніпро; 

- моніторинг впливу полігонів промислових відходів «Балка Середня» на навколишнє 

природне середовище; 

- розроблено проект «Природоохоронних заходів з оздоровлення та підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану нагірної канави в районі полігону 

промислових відходів«Балка Середня»для подальшого впровадження розроблених заходів; 

ТОВ «НВО«ІНКОР і Ко»: 

- в результаті зменшення кількості використаних енергомасел, зменшення сірки в 

рідкому паливі, зменшилися викиди двоокису сірки на 15,645 тонн. 

ПрАТ «Євраз ЮЖКОКС»: 

- заміна СІОТ УБВК №5,6; 
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- ремонт камер коксування КБ-5,6; 

- очищення вод північного водостоку; 

- ремонт аеротенків №4,5,6 на ділянці біохімічної очистки цеху енерго- і 

водопостачання; 

- витяг рідких хімічних відходів з накопичувача з метою переробки в котельне паливо; 

- коригування номенклатури відходів, які подаються на установку утилізації відходів 

основних технологічних виробництв шляхом переробки і присадки в шихту; 

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та світлодіодні прожектори; 

ПрАТ «Євраз ДМЗ» КХП»: 

- проведення капітальних ремонтів камер для ліквідації прососів з камер в опалювальні 

простінки КБ №2; 

- проведення капітальних ремонтів камер для ліквідації прососів з камер в опалювальні 

простінки КБ №4. 
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11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

11.1 Тенденції розвитку сільського господарства 

Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки України. Розвиток цієї 

галузі сприяє забезпеченню зростання виробничих потужностей країни, матеріального 

добробуту населення, продовольчої безпеки держави та її експортних можливостей.  

Сільське господарство України робить значний внесок у формування національної 

економіки, а за валової доданої вартості перевищує внесок у ВДВ будівельної галузі, 

металургії, електроенергетики, та машинобудування разом узятих. Так, за результатами 

2017 року частка виробництва валового сільськогосподарського продукту у загальному ВВП 

країни становив 12 %. Обсяг валової доданої вартості сільського господарства становив у 

2017 році 279701 млн грн. або 12 % від загального обсягу створеної валової доданої вартості 

в країні. 

Інвестиційна привабливість та потенційні можливості сільськогосподарської галузі 

України створюють передумови для появи нових підприємців на цьому ринку. Так, за 

даними Державної служби статистики, в Україні лише у 2017 році було зареєстровано 2892 

нові юридичні особи в галузі сільського, лісового та рибного господарства. Станом на кінець 

2017 року кількість юридичних осіб у даній галузі становила 65185 одиниць, що становить 

5,3 % від всіх аналогічних суб’єктів господарювання України. 

Основні показники, які характеризували сільське господарство України у 2017 

році 1 

Динаміка показників розвитку сільського господарства України характеризується 

даними, що наведені у таблиці 11.1. 

Таблиця 11.1. Динаміка основних показників розвитку сільського господарства 

України 

Показники Роки 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Площа с/г угідь, 

млн га 

41,83 41,58 37,10 42,76 42,74 42,73 42,73 41,50 41,49 

2 Площа ріллі, млн 

га 

32,56 32,48 31,00 32,52 32,53 32,53 32,54 32,54 32,54 

Виробництво (млн тонн): 

3 Зернових і 

зернобобових 

24,3 39,30 56,70 46,20 62,29 63,86 60,13 66,09 61,92 

4 Картоплі 19,8 18,70 24,20 23,20 21,9 23,69 20,84 21,075 22,21 

5 Овочів і 

баштанних 

культур 

5,80 8,10 9,80 10,0 10,21 9,64 9,21 9,41 9,29 

6 Плодів, ягід і 

винограду 

2,10 2,10 2,42 2,45 2,62 2,44 2,15 2,01 2,05 

7 М’яса всіх видів 

(у забійній вазі) 

1,66 2,06 2,14 2,06 2,26 2,36 2,32 2,32 2,32 

8 Молока 12,66 11,25 11,09 11,07 11,19 11,13 10,62 10,38 10,28 

9 Яєць, млрд. шт. 8,80 17,05 18,69 18,36 19,09 19,58 16,78 15,10 15,50 

10 Виробництво 

соняшнику 

3,46 6,77 8,67 8,38 11,05 10,13 11,18 13,63 12,23 

11 Виробництво 

ріпаку 

0,13 1,47 1,44 1,20 2,35 2,19 1,74 1,15 2,19 

12 Виробництво 

цукрових буряків 

(фабричних) 

13,20 13,95 18,74 18,44 10,79 15,73 10,33 14,01 14,88 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. *Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 

2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба статистики України. – 309 с.; 780 с. 
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Україна має значний земельно-ресурсний потенціал. Станом на 1 січня 2017 р. 

загальний земельний фонд України становить 60,3 млн гектарів, або близько 6 % території 

Європи. 

Сільськогосподарські угіддя становлять близько 19 % загальноєвропейських, у тому 

числі рілля — близько 27 %. Показник площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на 

одну особу є найвищим серед європейських країн і становить 0,9 га, у тому числі 0,7 га ріллі 

(середній показник європейських країн — 0,44 і 0,25 га відповідно). 

У цілому площа сільськогосподарських земель становить 42,7 млн га, або 70 % площі 

усієї території країни, а площа ріллі — 32,5 млн га, або 78,4 % усіх сільськогосподарських 

угідь. 

Площа чорноземів в Україні становить від 15,6 млн до 17,4 млн га, або близько 8 % 

світових запасів (таблиця 11.2). 

 

Таблиця 11.2. Порівняльна характеристика стану землекористування 

в європейських країнах та Україні 

Найменування показника Україна Країни Європи 

Країни 

Європейського 

Союзу 

Площа земель, млн га 60,4 1015,6 437,4 

Площа чорноземів, млн га 28 84 18 

Площа сільськогосподарських земель, млн га 42,7 474,8 177,7 

Площа ріллі, млн га 32,5 277,8 115,7 

Частка орендованих сільськогосподарських угідь, 

% 

97 62 53 

Площа сільськогосподарських земель, 

сертифікованих як органічні, млн. гектарів 

0,3 11,6 5,3 

Площа зрошуваних земель, млн. гектарів 0,5 20,8 11,1 

Площа сільськогосподарських земель на одного 

жителя, гектарів на одну особу 

0,7 0,6 0,4 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Валова продукція сільського господарства.  

Наявний потенціал розвитку сільського господарства в Україні забезпечує можливості 

подальшого розвитку цієї галузі, проте через сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу не всі тенденції мають позитивний характер. У таблиці 11.3 відображено, що за 

підсумками 2017 року виробництво сільськогосподарської продукції зменшилось на 2,2 %, 

порівняно з 2016 роком, (для порівняння у 2016 році було зростання на 6,3 %), у тому числі 

продукції рослинництва – на 3,0 % (для порівняння у 2016 році було зростання на 9,9 % 

відповідно) при зростанні продукції тваринництва на 0,1 % (для порівняння у 2016 році було 

зменшення на 2,0 % відповідно). Це свідчить про нестабільні тенденції у розвитку сільського 

господарства. 
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Таблиця 11.3. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства в 

Україні, млн грн. 

Роки  

Господарства усіх категорій  

У тому числі  

сільськогоподарські підприємства  господарства населення  

продукція 

сільськог

о 

господарс

тва  

з неї  

продукція 

сільського 

господарст

ва  

з неї  

продукція 

сільського 

господарст

ва  

з неї  

продукція 

рослинни

цтва  

продукція 

тваринни

цтва  

продук

ція 

рослин

ництва  

продукція 

тваринни

цтва  

продук

ція 

рослин

ництва  

продукція 

тваринни

цтва  

2010 187526,1 120591,4 66934,7 90792,0 64860,6 25931,4 96734,1 55730,8 41003,3 

2011 225381,8 157561,9 67819,9 117110,9 89572,9 27538,0 108270,9 67989,0 40281,9 

2012 216589,8 145843,6 70746,2 110071,7 80462,6 29609,1 106518,1 65381,0 41137,1 

2013 246109,4 172131,2 73978,2 133683,1 
101297,

0 
32386,1 112426,3 70834,2 41592,1 

2014 251427,2 177707,9 73719,3 139058,4 
105529,

5 
33528,9 112368,8 72178,4 40190,4 

2015 239467,3 168439,0 71028,3 131918,6 99584,7 32333,9 107548,7 68854,3 38694,4 

2016 254640,5 185052,1 69588,4 145119,0 
113392,

6 
31726,4 109521,5 71659,5 37862,0 

2017 249157,0 179474,6 69682,4 140535,2 
108601,

1 
31934,1 108621,8 70873,5 37748,3 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

У 2017 році валовий збір зернових та зернобобових культур (табл. 11.1 та табл. 11.3)  в 

господарствах усіх категорій становив 61,9 млн тонн, що на 6,3 % менше ніж у 2016 році 

(66,1 млн тонн). Разом з тим, у 2017 році зросли обсяги виробництва ріпаку (на 90,2 %), 

буряку цукрового (фабричного) (на 6,2 %), картоплі (на 2,1 %), плодоягідних культур (на 

2,0 %) та винограду (на 8,4 %). Водночас зменшено виробництво сої на 8,8 %, соняшнику – 

на 10,2 %, овочевих культур – на 1,4 %. 

У 2017 році обсяги виробництва продукції тваринництва в усіх категоріях господарств 

зросли на 0,1 % до відповідного періоду 2016 року у тому числі в сільськогосподарських 

підприємствах – на 0,7 %, при одночасному зменшенні у господарств населення – на 0,3 %.  

У господарствах усіх категорій у 2017 році зменшились порівняно з 2016 роком обсяги 

вирощування сільськогосподарських тварин на 0,1 %, виробництва молока – на 1,0 %. Разом 

з тим, збільшилась кількість виробництва яєць на 2,7 %. 

За підсумками діяльності усіх категорій виробників сільськогосподарської продукції у 

2017 році склалась така структура виробництва: продукція рослинництва – 72,0 % та 

продукція тваринництва – 28,0 % (рис. 11.1).   
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         Рис. 11.1. Структура виробництва валової продукції сільського господарства у 

2017 році 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Загальні тенденції змін у структурі виробництва валової продукції сільського 

господарства впродовж  2000-2017 років відображені на рисунку 11.2.

 

 
 

Рис. 11.2. Динаміка змін у структурі виробництва валової продукції сільського 

господарства впродовж 2000-2017 років 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Рослинництво. У 2017 році порівняно з 2016 роком індекс продукції рослинництва в 

господарствах усіх категорій становив 97,0 %, у тому числі у сільськогосподарських 

підприємства – 95,8 %, у господарствах населення – 98,9 %. 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становили 27,6 

млн га (на 2,1 % більше ніж у 2016 році), у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – 19,3 млн га (69,8 % до загальної посівної площі), господарствах населення – 

8,3 млн га (30,2 %). 
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У 2017 році отримано 61,9 млн тонн зерна, у тому числі сільськогосподарськими 

підприємствами – 47,9 млн тонн (77,4 % загального валового збору зернових та 

зернобобових культур), господарствами населення – 14,0 млн тонн (22,6 %). Урожайність 

зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах (45,6 ц/га) вища, 

ніж у господарствах населення, на 11,0 ц/га. 

Господарствами населення у 2017 році вирощено 98,1 % загального збору урожаю 

картоплі, 94,4 % – культур баштанних продовольчих, 85,5 % – овочів, 83,7 % – плодів і ягід, 

41,4 % – винограду, 22,6 % – зернових та зернобобових, 13,4 % – соняшнику, 4,4 % – 

цукрових буряків (фабричних), 6,5 % – сої, 1,5 % – ріпаку. 

Зменшення темпів виробництва продукції рослинництва (в сільськогосподарських 

підприємствах – на 4,2 % та у господарствах населення – на 1,1 %) обумовлено зниженням 

урожайності більшості сільськогосподарських культур порівняно із 2016 роком внаслідок 

несприятливих погодно-кліматичних умов (табл. 11.4) , які спостерігались у період вегетації, 

дозрівання та збирання урожаю основних сільськогосподарських культур, незважаючи на 

збільшення посівних площ (на 2,1 % порівняно з 2016 роком). 

 

Таблиця 11.4. Урожайність основних сільськогосподарських культур 

 

Показники Роки 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зернові і 

зернобобові 
19,4 26,9 37,0 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1 42,5 

Картопля 121,6 132,5 168,0 161,0 159,7 176,4 161,4 165,8 167,8 

Овочі і 

баштанні 

культури 

112,3 173,6 195,0 199,2 199,9 176,4 161,4 165,8 167,8 

Плоди, ягоди  38,4 78,2 84,9 89,9 103,5 95,2 104,5 92,3 91,7 

Соняшник 12,2 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 22,4 20,2 

Ріпак 8,4 17,0 17,3 22,0 23,6 25,4 25,9 25,7 27,9 

Цукрові 

буряки 

(фабричні) 

176,7 279,5 363,3 410,8 398,9 476,5 435,8 481,5 474,9 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Тваринництво. У 2017 році порівняно з 2016 роком індекс продукції тваринництва в 

усіх категоріях господарств становив 100,1 %, у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – 100,7 %, у господарствах населення – 99,7 %. 

У 2017 році порівняно із 2016 роком сільськогосподарські підприємства збільшили 

обсяги вирощування сільськогосподарських тварин на 0,3 %, у тому числі овець та кіз – на 

15,0 %, птиці свійської всіх видів – на 4,5 %, при цьому обсяг вирощування великої рогатої 

худоби та свиней зменшився відповідно на 2,4 % і 8,4 %. Відношення загального обсягу 

вирощування сільськогосподарських тварин сільськогосподарськими підприємствами до 

обсягу їх реалізації на забій становило 102,2 %. 

Загальні позитивні тенденції розвитку сільського господарства в Україні сприяють 

залученню додаткових інвестицій у галузь. Впродовж останніх чотирьох років щороку обсяг 

капітальних інвестицій в сільське господарство зростає на 27-67 % (рис. 11.3).  
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Рис. 11.3. Динаміка обсягу капітальних інвестицій в сільське господарство 

України 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Темпи приросту прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України є 

нижчими –  12-16 %, оскільки це пов’язано з нестабільністю у країні.  

 

11.2 Вплив на довкілля 

 

У структурі земельних ресурсів країни та землекористуванні спостерігаються значні 

диспропорції, поглиблення яких може становити загрозу навколишньому природному 

середовищу та життєвому середовищу, а також ефективності господарської діяльності, 

стійкому розвитку національної економіки в цілому. 

В Україні для господарського використання залучено понад 92 % території (рис. 11.4). 

Надзвичайно високим є рівень розораності території і становить понад 54 % (у розвинутих 

країнах Європи — не перевищує 35 %). Фактична лісистість території України становить 

лише 16 %, що недостатньо для забезпечення екологічної рівноваги (середній показник 

європейських країн — 25—30 %). 
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Рис. 11.4. Розораність сільськогосподарських угідь у регіонах України 

Надмірна розораність земель (понад 54 % земельного фонду України), у тому числі на 

схилах, призвела до порушення екологічно збалансованого співвідношення 

сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно вплинуло на стійкість 

агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на екологічну сферу.

 

11.2.1 Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під 

багаторічні насадження 

За даними Державної служби статистики України під посіви сільськогосподарських 

культур у 2017 році сільськогосподарськими підприємствами було внесено 2023,8 тис. тонн 

поживних речовин мінеральних добрив на площу 18424,8 тис. га, з них азоту – 1362,9 тис. 

тонн, фосфору – 362,4 тис. тонн, калію – 298,4 тис. тонн, що становить 117 % до внесених 

добрив у 2016 році. На 1 га посівної площі внесено по 110 кг, що на 14 кг/га більше проти 

2016 року, з них азоту – 74 кг/га, фосфору – 20 кг/га та калію – 16 кг/га. Удобрена площа 

становить 16472,3 тис. га. Частка удобреної площі складає 89 % (табл. 11.5). 

 

Таблиця 11.5. Обсяги  внесення мінеральних та органічних добрив у 2017 році 

 

Показники 

Внесення мінеральних добрив Внесення органічних добрив 

у 2017 році 
у % до 2016 

року 
у 2017 році 

у % до 2016 

року 

Внесено добрив, тис. ц 20280,8 117,3 9273,9 101,2 

у тому числі  

азотних (N) 

фосфорних (P₂O₅) 

калійних (K₂O) 

 

13653,1 

3634,3 

2993,4 

 

114,0 

126,6 

122,4 

 

– 

 

– 
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Внесено добрив на 1 га 

удобреної площі, кг 

123 111,8 
18,3 95,3 

Під посіви сільськогосподарських культур 

Загальна посівна площа, 

тис. га 

18424,8 102,5 
18424,8 102,5 

Внесено добрив, тис. ц 20238,0 117,4 9250,3 101,3 

Удобрена площа, тис. га 16472,3 105,3 403,6 105,7 

Частка удобреної  площі, 

% 

89,4 102,8 
2,7 103,8 

Внесено добрив на 1 га 

посівної площі, кг 

110 114,6 
0,5 100,0 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 

03.03.2018 р. № 37-13-10/21161 

 

Унесення азотних добрив складає 67 % від усіх внесених добрив, фосфорних – 18 % та 

калійних – 15 %. Співвідношення внесених поживних речовин мінеральних добрив (NPK) 

становить 1,0:0,3:0,2, що не відповідає науково обґрунтованому (1,0:0,8:0,7). 

Органічних добрив у 2017 році було внесено 9,3 млн тонн. У середньому на 1 га 

посівної площі внесено по 0,5 тонн, що на рівні минулого року. Удобрена площа становить 

503,6 тис. га. Частка удобреної площі складає 2,7 %. 

Під багаторічні насадження (сади, ягідники, виноградники та ін.) було внесено всього 

4,1 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив, що становить 119 кг на 1 га удобреної 

площі, з них азоту – 2,2 тис. тонн, фосфору – 1,0 тис. тонн і калію – 0,9 тис. тонн. Органічних 

добрив було внесено 20,2 тис. тонн або 6,4 тонн на 1 га удобреної площі. 

Така кількість внесених добрив не може забезпечити бездефіцитний баланс гумусу та 

поживних речовин у ґрунтах України, тобто не дотримується основний закон землеробства – 

винесення поживних речовин потрібно компенсувати шляхом їх повернення в ґрунт. Як 

наслідок, останніми роками спостерігається від’ємний баланс гумусу та поживних речовин у 

ґрунті. 

Низький рівень внесення органічних добрив пов’язаний з різким зменшенням поголів’я 

ВРХ, а розширенню використання мінеральних добрив в сільському господарстві 

перешкоджає висока динаміка зростання їх вартості. 

Також необхідні нові підходи та технологічні рішення проблем хімічної меліорації 

ґрунтів. Навіть при застосуванні сучасних ресурсозберігаючих технологій хімічної 

меліорації ґрунтів без відчутної державної підтримки господарствам не обійтись. 

У 2017 році вапнування ґрунтів проведено на площі 119,8 тис. га на яку було внесено 

450,8 тис. тонн вапнякового борошна та інших вапнякових матеріалів. Гіпсування ґрунтів 

проведено на площі 10,1 тис. га із внесенням 38,2 тис. тонн гіпсу та інших гіпсовмісних 

порід. Найбільший обсяг робіт з хімічної меліорації проводився в Україні з 1965 року до 

1990 року. Обсяги меліорації ґрунтів за державні кошти безперервно зростали, а в 1986-

1990 роках досягли максимального рівня. У 1990 році вапнування кислих ґрунтів проведено 

на площі 1439,0 тис. га, а гіпсування на площі 305,0 тис. га. 

Проте, через економічну скруту, що склалась в державі, хімічна меліорація ґрунтів, 

починаючи з 1991 року, майже не проводиться, а якщо проводиться, то в невеликій кількості 

за власні кошти чи за рахунок місцевого бюджету. У зв‘язку з цим площі кислих та 

солонцевих ґрунтів в Україні щорічно зростають, що несе за собою негативні наслідки. 

Тому, хоча заходи щодо хімічної меліорації ґрунтів і потребують значних матеріальних та 

фінансових затрат вони є необхідними, і без них господарювання на належному рівні просто 

неможливе. 
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11.2.2 Використання пестицидів 

 

Серед великої кількості хімічних речовин, які використовуються як засоби захисту 

рослин, найбільш небезпечними є пестициди. Саме ці хімічні речовини та їх похідні 

становлять левову частину так званих стійких органічних забруднювачів (СОЗ), регулювання 

використання яких в усьому світі підпадає під дію Стокгольмської конвенції про стійкі 

органічні забруднювачі, відкритої до підписання у 2001 році. Україна приєдналась до цього 

міжнародного договору шляхом ратифікації у 2007 році. 

Пестициди впливають на навколишнє середовище і екосистеми, призводячи до 

скорочення біорізноманіття, особливо внаслідок знищення бур’янів і комах, які є важливими 

елементами харчового ланцюгу. Крім того, пестициди мають негативний вплив на здоров’я 

людини, як в результаті прямої дії так і опосередковано внаслідок накопичення залишкових 

кількостей у сільгосппродуктах і питній воді. 

Пестициди є не тільки дуже токсичними речовинами, але і досить стійкими. Стійкість 

пестицидів порівнюють із радіоактивними ізотопами і оцінюють також за періодом 

напіврозпаду – час, за який концентрація пестицидів зменшується в 2 рази. Найстійкішими є 

хлорорганічні пестициди. 

Після обробляння культурних рослин пестициди зберігаються на їх поверхні та у 

ґрунті. 

Період напіврозпаду в деяких пестицидів, що містять миш’як, свинець або ртуть, може 

затягтися до 20 років, тому що вони є дуже стійкими і майже не руйнуються під дією сонця 

або мікроорганізмів. 

В Україні в обмежених кількостях використовуються пестициди при вирощуванні 

сільськогосподарських культур. Так, у 2017 році площа, на якій застосовувались пестициди 

становила 15054,4 тис. га або 54,6 % усіх посівних площ сільськогосподарських культур. У 

порівнянні з 2016 роком, площа, на якій використовувались пестициди зросла на 1256,4 тис. 

га або на 9,1 %. Така тенденція має стабільний характер, оскільки, починаючи з 2010 року 

щорічні темпи зростання площ, на яких використовуються пестициди становлять 2,8-9,1 %. 

Водночас багато екологів у світі призивають людей відмовитися від використання 

пестицидів на своїх приватних земельних ділянках. Замість цього пропонується 

застосовувати біологічні, механічні, санітарно-технічні та фізичні методи захисту рослин, а 

також використовувати органічні добрива. 

 

11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель 

В Україні нараховується понад 1,1 млн гектарів деградованих, малопродуктивних та 

техногенно забруднених земель, які підлягають консервації, 143,4 тис. гектарів порушених 

земель, які потребують рекультивації, та 315,6 тис. гектарів малопродуктивних угідь, які 

потребують поліпшення. 

Найбільш істотним фактором зниження продуктивності земель і зростання деградації 

агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь, які зазнали згубного впливу водної ерозії, 

становить 13,3 млн гектарів (32 відсотки), у тому числі 10,6 млн гектарів орних земель. У 

складі еродованих земель перебуває 4,5 млн гектарів із середньо- та сильнозмитими 

ґрунтами, у тому числі 68 тис. гектарів повністю втратили гумусовий горизонт. 

Інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. Площа ярів 

становить 140,4 тис. гектарів, а їх кількість перевищує 500 тисяч. Інтенсивність ерозії в 

окремих яружно-балкових системах перевищує середні показники у 10—20 разів. 

Вітровій ерозії систематично піддається понад 6 млн гектарів земель, а пиловим бурям 

— до 20 млн гектарів. 

На якісний стан земельних ресурсів впливають також інші негативні фактори, зокрема 

засоленість, солонцюватість, перезволоженість, кислотність, кам’янистість. 
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Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до зниження 

родючості ґрунтів через їх переущільнення, зокрема чорноземів, втрати грудкувато-зернистої 

структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними наслідками. 

Посилилися процеси деградації ґрунтового покриву, що зумовлено техногенним 

забрудненням. Найбільшу небезпеку для навколишнього природного середовища становить 

забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами, збудниками хвороб. 

На якісний стан земельних ресурсів та цілого ряду об’єктів галузей економіки істотно 

впливають гідрометеорологічні та небезпечні екзогенні геологічні процеси і явища (селі, 

зсуви, обвали, карсти, просідання ґрунту, абразія, руйнування берегів водосховищ тощо), які 

поширені більш як на 50 відсотках території. 

Протягом останніх років недостатньо задіяним для оптимізації використання та 

охорони земель залишається механізм поєднання заходів економічного стимулювання і 

юридичної відповідальності в галузі охорони земель, а також встановлення на законодавчому 

рівні природоохоронних обмежень у використанні земель шляхом здійснення ефективного 

землеустрою. 

Важливими факторами у боротьбі з вітровою ерозією залишаються роботи із створення 

системи полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень. На даний час площі 

захисних лісових насаджень становлять 1,5 млн гектарів, у тому числі полезахисних лісосмуг 

— 446,7 тис. гектарів. 

Відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН з питань 

управління земельними ресурсами для належного державного управління земельними 

ресурсами повинні бути здійсненні заходи щодо: 

- визначення на законодавчому рівні сутності землі, форм і характеру власності, форм 

користування і прав на землю, обмежень і зобов’язань, які повинні реєструватися; 

- комерційного використання системи управління земельними ресурсами відповідно до 

довгострокової фінансової моделі, системи нормативно-правового регулювання та 

адміністративного управління, а також орієнтації системи управління земельними ресурсами 

на задоволення попиту споживачів; 

- забезпечення прозорості діяльності системи управління земельними ресурсами, 

надійного, вільного, з низькими витратами доступу до земельної інформації всіх суб’єктів 

ринку; 

- проведення постійного моніторингу, оцінки та здійснення контролю за ефективністю, 

цілісністю і прозорістю системи управління земельними ресурсами з урахуванням 

показників, що відображають, зокрема, витрати коштів і часу на виконання кожної операції 

із землею, а також ступінь задоволення потреб. 

 

11.2.4 Тенденції в тваринництві 

 

У 2017 році в Україні усіма категоріями виробників було вироблено 69682,4 млн грн. 

валової продукції тваринництва, що на 94 млн грн. або 1,4 % більше ніж у 2016 році. Проте 

така тенденція не є стабільною, оскільки у порівнянні з 2015 роком загальний обсяг 

виробництва продукції тваринництва в усіх категорій виробників зменшився у 2017 році на 

1345,9 млн грн. Тобто у 2017 році, порівняно з 2016 роком, індекс продукції тваринництва в 

усіх категоріях господарств становив 100,1 %, у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – 100,7 %, у господарствах населення – 99,7 %. 

У 2017 році відбулось зменшення чисельності поголів’я  сільськогосподарських тварин 

у всіх категоріях виробників (табл. 11.6).  
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Таблиця 11.6.  Динаміка кількості сільськогосподарських тварин у всіх категоріях 

виробників 

Види тварин Роки 

2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Велика рогата 

худоба 

9423,7 4494,4 4534,0 3884,0 3750,3 3682,3 3530,8 

Свині 7652,3 7960,4 7922,2 7350,7 7079,0 6669,1 6109,9 

Вівці і кози 18745,0 1731,7 1735,2 1371,1 1325,3 1314,8 1309,3 

Коні 701,2 631,2 668,5 585,3 581,4 595,9 582,1 

Кролі 5557,1 5354,7 5735,4 5141,3 5042,9 4940,4 4773,3 

Птиця 123722,0 203839,8 230289,8 213335,7 203986,2 201668,0 204830,9 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

Табл. 11.6 показує, що впродовж останніх років в Україні склалась негативна тенденція 

до скорочення кількості сільськогосподарських тварин. Поголів’я великої рогатої худоби 

зменшилось у 2017 році на 4,1 %, в порівнянні з 2016 роком. Поголів’я свиней в усіх 

категоріях виробників зменшилось у 2017 році на 8,4 %, у порівнянні з 2016 роком. 

Поголів’я овець і кіз у 2017 році зменшилось на 0,4 %, по відношенню до рівня 2016 року. 

Поголів’я коней у 2017 році зменшилось на 2,3 %, по відношенню до попереднього 

аналітичного періоду. Поголів’я кролів в усіх категорій виробників зменшилось у 2017 році 

на 3,4 %, по відношенню до попереднього року. Поголів’я птиці має позитивну тенденцію до 

зростання у 2017 році, зокрема воно збільшилось на 1,6 %, по відношенню до попереднього 

року. 

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями виробників зображена на рис. 

11.5.  

 
Рис. 11.5. Структура утримання сільськогосподарських тварин у категоріях 

виробників у 2017 році 

*Джерело: Статистичний збірник "Регіони України" 2018. Ч. 1, Ч. 2. Державна служба 

статистики України. – 309 с.; 780 с. 

 

З даних рис. 11.1 видно, що основна кількість сільськогосподарських тварин у 2017 

році зосереджувалась у господарств населення (така тенденція має сталий характер) – 54 % 

проти 46 % у сільськогосподарських підприємствах. 

У 2017 році у сільськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби 

становило 1166,6 тис. голів, у господарствах населення – 2364,2 тис. голів. 

Поголів’я свиней у 2017 році у сільськогосподарських підприємствах становило 3303,6 

тис. голів, у господарствах населення – 2806,3 тис. голів. 

Поголів’я овець і кіз у 2017 році у сільськогосподарських підприємствах становило 

187,0  тис. голів, у господарствах населення – 1122,3  тис. голів. 
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Поголів’я коней у 2017 році у сільськогосподарських підприємствах становило 17,0  

тис. голів, у господарствах населення – 247,9  тис. голів. 

Поголів’я кролів у 2017 році у сільськогосподарських підприємствах становило 149,9 

тис. голів, у господарствах населення – 4623,4 тис. голів. 

Поголів’я птиці у 2017 році у сільськогосподарських підприємствах становило 112512,3  

тис. голів, у господарствах населення – 92318,6  тис. голів. 

Розвиток тваринницької галузі в Україні стримується тим, що рівень виробництва 

тваринницької продукції часто буває нижчим і більш трудомістким ніж у рослинництві. 

Проте враховуючи необхідність збереження балансу між забезпеченням органічними 

добривами галузі рослинництва та забезпечення продовольчої безпеки очевидно, що 

актуальність розвитку тваринництва є високою. 

 

11.3 Органічне сільське господарство 

 

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів у 

розвитку власного органічного виробництва. Так, офіційні статистичні дані IFOAM 

підтверджують, що якщо у 2002 році в Україні було зареєстровано 31 господарство, що 

отримало статус «органічного», то в 2017 році таких нараховувалось уже 294, а загальна 

площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель складала 381,2 тис. га (0,9 

% від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). Також в Україні 

сертифіковано 550 тис. га дикоросів. 

Протягом лише останніх п’яти років загальна площа органічних сільськогосподарських 

земель в Україні зросла у 1,5 рази (рис. 11.6). 

 

 
Рис.  11.6. Динаміка площ сертифікованих органічних сільськогосподарських 

угідь на території України 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 

03.03.2018 р. № 37-13-10/21161 

 

За загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні, 

Україна займає 11-те місце серед країн Європи та 20-те у світі. При цьому майже половина 

таких земель зайняті під вирощуванням зернових (45,4 %) (8 місце серед основних країн-

виробників органічної продукції у світі). Понад 18,0 % таких угідь займали олійні (4 місце) і 

5,3 % бобові (7 місце); овочі – 1,6 % (10 місце) та фрукти – 0,7 % )14 (місце). 

Одним з принципів ведення органічного виробництва  є саме турбота про навколишнє 

середовище. Тому, з огляду на деградацію грунтів, погіршення їх стану через надмірне 

використання добрив та пестицидів, органічне землеробство набуває особливо важливого 

значення. З кожним роком кількість господарств, що усвідомлюють свою відповідальність 
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стосовно впливу на навколишнє середовище, а відповідно і дотримуються вимог органічного 

виробництва, зростає. Так, протягом 2011-2016 років їх кількість збільшилась у 1,9 раз – від 

155 у 2011 році до 294 у 2016 році (рис. 11.7). 

 

 
 

Рис. 11.7. Динаміка кількості сертифікованих органічних господарств в Україні 

*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 

03.03.2018 р. № 37-13-10/21161 

Більшість українських органічних господарств розташовані у Київській, Одеській, 

Херсонській, Харківській, Житомирській, Львівській, Дніпровській, Хмельницькій, 

Полтавській та Чернігівській областях. Українські сертифіковані органічні господарства 

займають площі різного розміру: від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до 

декількох тисяч гектарів ріллі. 

Як свідчать дослідження Федерації органічного руху України, сучасний внутрішній 

споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав розвиватись з початку 2000-х років, 

а у 2016 році складав 21,2 млн євро (рис. 11.8). 

 

 
 

Рис. 11.8. Динаміка внутрішнього ринку органічних продуктів в Україні 
*Джерело: Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році // Лист Мінагрополітики від 03.03.2018 

р. № 37-13-10/21161 
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Темпи росту вітчизняного органічного виробництва в 5,5 рази вище, ніж в країнах 

Європи, та 4,9 рази, ніж у світі. 

Зважаючи на досить сприятливі умови для ведення органічного виробництва в Україні: 

природні та кліматичні умови, вигідне географічне розташування, велика площа земель 

сільськогосподарського призначення, мінімальна необхідність використання синтетичних 

дорив, пестицидів і гербіцидів, Україна може стати потужним виробником органічної 

продукції, значно розширивши свої експортні ринки. Сприяє цьому і постійно зростаючий 

попит на таку продукцію, який значно перевищує пропозицію: зарубіжні органічній 

виробники не в змозі повністю задовольнити попит споживача і в кількості, і в асортименті. 

У той же час асортимент органічної продукції українського виробництва досить обмежений, 

а отже на ринку достатньо сегментів, де конкуренція зовсім відсутня. 

Такі умови відкривають перед Україною широкі можливості для нарощування 

виробництва органічних харчових продуктів, збільшення обсягів та розширення території 

експорту, а після законодавчого врегулювання сфери органічного виробництва в Україні – і 

покращення довіри та посилення конкурентоспроможності української органічної продукції, 

а також визнання нашої держави як надійного виробника та постачальника органічної 

продукції на світовий ринок. 
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12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

12.1 Структура виробництва та використання енергії 

Виробництво електричної енергії всіма типами електростанцій, які входять до 

Об’єднаної енергетичної системи України, у 2017 році, досягло позначки 144 883,0 млн 

кВт∙год, що на 2893,1 млн кВт∙год або 0,51% менше, порівняно з 2016 роком. Порівняно з 

2016 роком, відпуск електроенергії зменшився на 2,0%, теплоенергії − на 5,7%. Зменшили 

обсяги відпуску електроенергії теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 

загального користування відповідно на 18,3% та 8,9%; теплоенергії − ТЕС (на 15,5%), ТЕЦ 

(на 4,2%), теплогенеруючі станції (установки) та котельні (на 7,2%).  

Установлена електрична потужність за усіма видами енергогенеруючих установок на 

початок 2017 року становила 52886 тис. кВт, установлена теплова потужність − 132 тис. 

Гкал/год. 

 

Таблиця 12.1. Потужність електростанцій і виробництво електроенергії за типами 

електростанцій за 2017 рік 

 

Типи генеруючих 

підприємств 

Відпуск електроенергії, 

млн кВт∙год 

Теплові електростанції 25514 41113 

Теплоелектроцентраль 5561 10595 

Атомні електростанції 13835 80295 

Гідроелектростанції 6213 10370 

Інші електростанції 1763 2510 

Вітрові електростанції 649 1602 

Сонячні електростанції 722 758 

Усього 52886 144883 

 

У структурі джерел постачання електроенергії за видами генеруючих установок з 

найбільш вагомою установленою потужністю були теплові електростанції (ТЕС), питома 

вага яких займала 48,3%, атомні електростанції (АЕС) − 26,2%, теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 

− 10,5%; у структурі джерел постачання теплоенергії найбільша частка припадала на 

теплоцентралі (котельні) − 66,0% й ТЕЦ − 23,8%. 

При цьому частка генеруючих підприємств (установок) з виробництва електроенергії 

та теплоенергії, що працювали на біопаливі, становила 27,1% (у 2016 р. − 23,5%). 

Зазначеними об’єктами генерації у 2017 році відпущено електроенергії 210,7 млн кВт∙год, 

що складає 0,2% від загальних обсягів (у 2016р. − 0,1%), теплоенергії − 6437,4 тис. Гкал 

(6,9% проти 5,4% у 2016р.).  

Підприємствами й організаціями впродовж 2017 року на виробничо-експлуатаційні та 

комунально-господарські потреби було використано 89,6 млрд кВт∙год електроенергії та 58,9 

млн Гкал теплоенергії, що відповідно на 1,0% та 1,6% менше, ніж у попередньому році. 
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Виробництво електроенергії в Україні за матеріалами Державної служби 

статистики України (2010-2017)* 
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* наведені дані без урахування тимчасово окупованих територій та зони проведення 

антитерористичної операції 

 

У структурі використання електроенергії основну частку (68,3%) становили витрати 

на виробництво продукції та виконання робіт, на власні технологічні потреби 

енергогенеруючих підприємств припадало 16,8% (від загальних обсягів використання), на 

комунально-господарські потреби підприємств − 14,4%, інші витрати підприємств − 0,5%.  

Крім того, втрати в електромережах енергосистем становили у 2017 році 10,0 млрд 

кВт∙год.  

У 2017 році порівняно з попереднім роком обсяги використання електроенергії 

зменшились загалом на 1,0% по 9 регіонах, серед яких у Луганській (на 25,8%), Донецькій 

(на 10,3%), Одеській (на 8,4%), Черкаській (на 4,3%), Київській (3,5%), Чернівецькій (на 

2,3%), Сумській (на 2,1%), Дніпропетровській (на 1,9%) та Миколаївській (на 1,5%) 

областях. 

Водночас збільшення обсягів використання електроенергії спостерігалося у 16 

регіонах, серед яких найбільше в Івано-Франківській (на 28,7%), Херсонській (на 11,8%), 

Вінницькій (на 8,7%), Тернопільській (на 7,5%), Львівській (на 7,2%), Запорізькій (на 4,6%), 

Рівненській (на 3,6%) областях, м. Києві (на 2,8%), Закарпатській та Хмельницькій 

(відповідно на 2,5%) областях. 

Значну частину електроенергії (60,9%) від загального обсягу по Україні використали 

підприємства та організації 6 регіонів. На споживачів Дніпропетровської області припадало 

25,7% використання електроенергії, Донецької − 10,4%, Запорізької − 10,0%, м. Києва − 

5,7%, Харківської області − 4,6%, Полтавської − 4,5%.  

Порівняно з 2016 роком, обсяги використання теплоенергії зменшились загалом на 

1,6%. Зменшення обсягів використання теплоенергії відбулося у 14 регіонах, серед яких 

найбільше в Одеській (на 38,3%), Луганській (на 31,6%), Рівненській (на 23,7%), Черкаській 

(на 21,7%), Київській (на 11,1%), Харківській (на 7,0%), Донецькій (на 6,9%), Чернігівській 

(на 5,1%), Дніпропетровській (на 4,8%), Сумській (на 4,7%), Кіровоградській (на 4,3%).  

У структурі використання теплоенергії основну частку (58,2%) становили витрати на 

виробництво продукції та виконання робіт, на власні технологічні потреби 

енергогенеруючих підприємств припадало 17,8% (від загальних обсягів використання), на 

комунально-господарські потреби підприємств − 24%.  

Крім того, втрати в тепломережах енергосистем становили у 2017 році 9,4 млн Гкал.  
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Рисунок 12.1. Питома вага регіонів в обсязі потужності електростанцій у 2017 
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Рисунок 12.2. Питома вага регіонів в обсязі виробництва електроенергії у 2017 

році 
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областей, м. Києва (5,2%), Харківської (5,1%), Полтавської (4,8%), Київської (4,6%), 

Вінницької (3,7%), Черкаської областей (3,6%), питома вага яких становила 70,3% від 

загальних обсягів використання. 

Основні витрати електроенергії та теплоенергії припадали на промисловість – 

відповідно 75,2% і 71,2% від загального обсягу їхніх витрат.  

Найбільшими споживачами електроенергії були підприємства таких видів 

економічної діяльності, як переробна промисловість (40,5%), з неї металургійне виробництво 

становило 21,3%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 18,1%, 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,9%.  

Серед споживачів теплоенергії були підприємства переробної промисловості (61,1%), 

з яких підприємства металургійного виробництва становили 25,1%; хімічного виробництва – 

7,4%; виробництва харчових продуктів – 12,9%; постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря – 5,5%; державного управління й оборони; обов’язкового 

соціального страхування – 9,0%; освіти – 4,5% і охорони здоров’я та надання соціальної 

допомоги – 3,9%. 

Підприємствами й організаціями у 2017 р. використано 106,5 млн т умов. палив 

первинних і вторинних видів (з урахуванням обсягів реалізації населенню), що на 5,2% 

менше, ніж у попередньому році. 

У структурі використаного палива 34,3% припадало на природний газ, 30,1% – на 

вугілля, 13,0% – на нафтопродукти, 10,7% – на кокс і напівкокс та 11,9% – на інші види 

палива. Порівняно з 2016 р., у структурі використання палива відбулись незначні зміни: 

збільшились частки нафтопродуктів та інших видів палива відповідно на 1,1 в.п., коксу і 

напівкоксу на – 0,5 в.п. при одночасному зменшенні використання вугілля на 1,7 в.п. 

Структура використання палива, у % 

2016 2017 

  

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

У розподілі палива за напрямами споживання на перетворення в інші види палива та 

енергію припадало 48,3%, на витрати в цілях кінцевого споживання – 47,9%, на 

неенергетичні потреби – 3,1%, втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні склали 

0,7%.  

Основна частка у структурі витрат палива на перетворення припадала на вугілля – 

57%, природний газ – 23% (у 2016 р. – відповідно 57% та 22%).  

У 2017 р. зменшилися, порівняно з попереднім роком, обсяги використання вугілля 

коксу і напівкоксу відповідно на 12,3%, природного газу на 1,4%; серед нафтопродуктів: гасу 

– на 21,4%, мазутів паливних важких – на 12,6%, бензину моторного – на 10,2%, водночас 

збільшилося використання бутану і пропану скраплених на 15,9% та газойлів на 5,7%. 
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Таблиця 12.2. Використання природного газу за окремими регіонами 

 

Основними споживачами природного газу були підприємства та організації 11 

регіонів, обсяги використання яких (з урахуванням обсягів реалізації населенню) становили 

майже 68% від загальних обсягів по Україні.  

 На споживачів Дніпропетровської області припало 10,4% використання природного 

газу, м. Києва – 9,1%, Харківської області – 8,2%, Полтавської – 7,5%, Черкаської – 6,2%, 

Львівської – 6,1%, Одеської – 5,8%, Донецької – 5,5%, Київської – 5,2%, Запорізької та Івано-

Франківської – по 3,7%.  

Зменшили обсяги споживання природного газу підприємства 14 областей, серед них 

значно Рівненської (на 25,0%), Сумської (на 10,4%), Кіровоградської (на 8,5%), Херсонської 

(на 6,2%) та Чернігівської (на 5,7%) областей.  

Значна частка бензину моторного у 2017р. використовувалась підприємствами й 

організаціями 10 регіонів (63% від загальних обсягів по Україні). 

Питома вага використання бензину моторного підприємствами і організаціями м. 

Києва становила 10,6%, Дніпропетровської області – 8,6%, Одеської – 8,1%, Київської – 

6,7%, Львівської – 6,4%, Запорізької – 5,3%, Харківської – 5,2%, Полтавської – 4,5%, 

Черкаської – 4,1%, Закарпатської – 3,6%. 

 Скорочення обсягів використання бензину моторного спостерігалося в більшості 

регіонів, серед яких найбільше у Львівській (на 20,2%), Київській (на 17,1%), Тернопільській 

(на 15,6%), Луганській (на 14,8%), Дніпропетровській (на 13,6%), Чернівецькій (на 12,8%) та 

Донецькій (на 12,3%) областях. 

 

 Природний газ, 

млн.м3 
У % до 

2016р. 

Україна 31501,5 98,6 

Дніпропетровська 3281,7 96,1 

Донецька 1739,3 107,8 

Запорізька 1175,5 95,5 

Івано-Франківська 1178,0 106,5 

Київська 1627,7 97,6 

Львівська 1908,3 103,1 

Одеська 1814,1 111,2 

Полтавська 2360,6 100,3 

Харківська 2591,8 98,1 

Черкаська 1949,1 91,6 

м. Київ 2881,6 96,4 

Таблиця 12.3. Використання бензину моторного за окремими регіонами 

 Бензин моторний, 

тис. т 

У % до 

2016 р. 

Україна  1985,9 

 

89,8 

Дніпропетровська 170,0 86,4 

Закарпатська 71,0 90,4 
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Більше половини споживання газойлів (63% від загальних обсягів) припадало на 

підприємства та організації 11 регіонів країни. Із них частка Дніпропетровської області 

становила 9,6%, Полтавської – 6,9%, Одеської – 6,6%, м. Києва – 6,4%, Львівської – 6,2%, 

Київської, – 5,6%, Харківської – 5,4%, Вінницької – 4,3%, Запорізької – 4,0%, Донецької та 

Миколаївської – по 3,8%. 

Найвагоміше збільшення обсягів використання газойлів відбулося в м. Києві (на 

17,9%), Чернігівській (на 14,5%), Полтавській (на 14,1%), Житомирській (на 11,3%) та Івано-

Франківській (на 11,1%) областях.  

 

Найбільшими споживачами вугілля були підприємства й організації 8 регіонів, обсяги 

використання яких становили 93% від загальних по Україні. Питома вага використання 

вугілля підприємствами й організаціями Донецької області склала 33,3%, Дніпропетровської 

Запорізька  106,1 92,4 

Київська 133,6 82,9 

Львівська 126,7 79,8 

Одеська 160,0 94,1 

Полтавська 89,4 101,3 

Харківська 103,3 89,0 

Черкаська 81,1 91,7 

м. Київ 210,0 92,2 

Таблиця 12.4. Використання газойлів (палива дизельного) за окремими регіонами 

 Газойлі (паливо 

дизельне),тис. т 

У % до 

2016 р. 

Україна 5148,6 
105,7 

Вінницька 221,7 105,2 

Дніпропетровська 494,3 104,7 

Донецька 197,6 105,7 

Запорізька 208,2 101,6 

Київська 289,7 104,3 

Львівська 316,9 102,0 

Миколаївська 194,4 104,6 

Одеська 338,3 106,5 

Полтавська 356,5 114,1 

Харківська 275,5 103,6 

м. Київ 329,4 117,9 
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– 20,6%, Івано-Франківської – 12,0%, Запорізької – 11,4%, Вінницької – 6,3%, Луганської – 

3,5%, Львівської – 3,4%, Харківської – 2,3%. 

12.2 Ефективність енергоспоживання та енергозбереження 

Порівняно з 2016 р. відбулося зменшення обсягів використання вугілля в цілому по 

Україні за рахунок підприємств та організацій 15 регіонів, серед яких найбільше Київської 

(на 66,3%), Луганської (на 60,9%), Харківської (на 42,4%), Волинської (на 29,0%) областей. 

Разом із тим збільшення обсягів використання вугілля спостерігалося в 10 регіонах, серед 

яких у Тернопільській – на 34,3%, Вінницькій – на 22,9% та Рівненській – на 15,2% областях. 

 

 

У розподілі використання палива за видами економічної діяльності збільшилися 

обсяги його споживання проти 2016р. підприємствами й організаціями: 

 транспорту та зв’язку – на 19,1%, з них палива для реактивних двигунiв типу гас – на 

42,5%, природного газу – на 27,7%, газойлів – на 8,5%; 

 будівництва – на 10,0%, з них олив та мастил нафтових – на 79,9%, мазутів паливних 

важких – на 37,6%, газойлів та вугілля – відповідно на 15,9% при одночасному 

зменшенні використання бензину моторного – на 26,7%, бутану і пропану скраплених 

– на 21,5%, природного газу – на 7,5%;  

 сільського господарства – на 3,7%, з них газойлів – на 8,2%, олив та мастил нафтових 

– на 1,9%, мазутів паливних важких – на 1,0% при одночасному зменшенні 

використання вугілля – на 32,1%, бутану і пропану скраплених – на 20,3%, бензину 

моторного – на 5,1%.  

Водночас зменшилися обсяги використання палива підприємствами й організаціями 

промисловості – на 6,1%, з них мазутів паливних важких – на 13,3%, вугілля та бензину 

моторного – відповідно на 12,3%, природного газу – на 6,6% при одночасному збільшенні 

використання олив та мастил нафтових – на 21,3%, нафти, включаючи газовий конденсат, – 

на 19,0%, газойлів – на 8,8%. 

У 2017 р. загальний обсяг реалізації підприємствами й організаціями палива 

населенню становив 18,9 млн т умов. палив, що на 0,8% менше, ніж у попередньому році. 

Порівняно з 2016 р., зменшилися обсяги реалізації населенню вугілля – на 27,4%, бензину 

моторного – на 11%, газойлів – на 5% при одночасному збільшенні реалізації брикетів, 

котунів подібних видів палива з торфу – на 50,8%, паливних брикетів та гранул з деревини та 

іншої природної сировини – на 38,8%, природного газу – на 0,9%. У структурі реалізованого 

палива населенню суттєвих змін не відбулось, традиційно найбільше використання припало 

на природний газ (70%), бензин моторний (11%) та газойлі (9%). 

 

Таблиця 12.5. Використання вугілля за окремими регіонами  

 Вугілля, 

тис. т 

У % до 

2016 р. 

Україна  42669,7 87,7 

Вінницька 2705,6 122,9 

Дніпропетровська 8782,6 85,7 

Донецька 14192,0 87,8 

Запорізька 4877,0 114,4 

Івано-Франківська 5126,6 107,1 

Луганська 1489,5 39,1 

Львівська 1444,2 114,3 

Харківська 979,8 57,6 
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На 31 грудня 2017р. запаси палива на підприємствах та в організаціях, з урахуванням 

обсягів запасів природного газу в підземних газових сховищах, за даними ПАТ 

«Укртрансгаз», та запасів палива на автозаправних станціях, загалом збільшилися на 14,5% і 

становили 18,5 млн т умов. палив: з них у споживачів – 4,1 млн т умов. палив, у 

постачальників – 14,4 млн т умов. палив. Порівняно з відповідною датою 2016 року, запаси 

палива у споживачів зросли на 8,1%, у постачальників – на 16,5%. 

Збільшилися, порівняно з 31 грудня попереднього року, обсяги накопичених запасів 

дров для опалення (на 51,1%), коксу і напівкоксу (на 26,9%), бутану і пропану скраплених 

(на 24,1%), природного газу (на 22,7%) при одночасному зменшенні запасів бензину 

моторного (на 21,3%), мазутів паливних важких (на 17,2%), газойлів (на 4,8%). 

Серед основних споживачів палива збільшення запасів відбулося на підприємствах: 

 будівництва (на 22,7%), з них мазутів паливних важких – на 37,6%, бітуму 

нафтового – на 17,4%, газойлів – на 15,9%;  

 транспорту та зв’язку (на 20,7%), з них мазутів паливних важких – на 24,2%, бутану і 

пропану скраплених – на 5,8%; 

 Водночас зменшилися обсяги накопичених запасів на підприємствах: 

 промисловості (на 4,2%), з них мазутів паливних важких – на 18,6%, вугілля – на 

13,9%, бітуму – на 9,4%; 

 сільського господарства (на 1%), з них вугілля – на 32,0%, бензину моторного – на 

5,1%, природного газу – на 0,5%.  

 

12.3 Вплив енергетичної галузі на довкілля 

Особливі специфікації кожного із секторів енергетики України (теплова генерація, 

атомно-промисловий комплекс, відновлювальна енергетика, нафтогазовий сектор, вугільна 

та торфовидобувна промисловість) обумовлюють різний: 

- рівень екологічних ризиків; 

- спектр потенційного впливу на навколишнє середовище: емісія парикових газів: 

загрози рослинному і тваринному світу: витоки забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, водні об’єкти та земельні ресурси: винищення лесів та виснаження ґрунтів: 

утворення та розміщення відходів тощо; 

- комплекс необхідних заходів із упередження та мінімізації негативних наслідків для 

навколишнього середовища. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, яка схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071, передбачає реалізацію масштабних 
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інвестиційних проектів у тепловій енергетиці (модернізація енергоблоків теплових 

електростанцій). Передбачається продовження ресурсу атомних енергоблоків і будівництво 

нових енергоблоків атомних електростанцій. 

Надійне та ефективне функціонування вітчизняних теплових електростанцій 

неможливе без проведення їх масштабної модернізації. Зобов’язання України, визначені в 

Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії та їх державами-членами, а також у Протоколі про приєднання України до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства, передбачають приведення параметрів роботи 

об’єктів теплової енергетики у відповідність з вимогами ЄС щодо рівня викидів SO2, NO2 та 

пилу. 

Оціночні розрахунки свідчать, що витрати на проведення модернізації енергоблоків 

теплових електростанцій в розрахунку на 1 МВт встановленої потужності є порівняним з 

питомими капітальними витратами для Дністровської ГАЕС та Канівської ГАЕС. При цьому 

необхідно враховувати повну відповідність параметрів функціонування гідроакумулюючих 

електростанцій як екологічним стандартам ЄС, так і природоохоронним та кліматичним 

зобов’язанням України, зокрема Паризькій угоді, підписаній Україною у квітні 2016 р. у 

межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка передбачає обмеження викидів 

парникових газів, а також те, що середній строк експлуатації гідроакумулюючих станцій 

становить 100 років, що значно перевищує очікуваний строк експлуатації реконструйованих 

енергоблоків теплових електростанцій, який становить 15-20 років. 

Рівень радіаційної безпеки АЕС України Експлуатація атомних електричних станцій 

(АЕС) в Україні здійснюється відповідно до вимог Законів «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», 

Норм радіаційної безпеки України (НРБУ97) та ін. Метою чинного законодавства у цій сфері 

є визначення основних вимог до охорони здоров’я від можливої шкоди, пов’язаної з 

опроміненням джерелами іонізуючого випромінювання, вимоги до безпечної експлуатації 

АЕС, а також вимоги до охорони навколишнього природного середовища.  

Рівні їх надходження у навколишнє середовище представлено у відсотковому 

відношенні до відповідних допустимих рівнів, опрацьованих на кожній АЕС та погоджених з 

Міністерством охорони здоров’я України. Допустимі рівні розраховано таким чином, щоб 

радіоактивні речовини, які можуть потрапити з АЕС у навколишнє середовище, не 

спричинили дози опромінення населення вище межі, встановленої нормами радіаційної 

безпеки (40 мікрозіверт від газоаерозольних радіоактивних речовин та 10 мікрозіверт від 

радіоактивних речовин, що потрапляють у навколишнє середовище з водними скидами). 

Реальні рівні викидів та скидів радіоактивних речовин з початку 2017 року у відсотковому 

відношенні до допустимих не перевищують одиниць відсотку. Середня індивідуальна річна 

доза опромінення персоналу АЕС, який обслуговує ядерні установки (категорія А), за 2017 

рік не перевищила 1,0 мілізіверта, що становить 5 % від ліміту річної дози опромінення для 

персоналу категорії А (20 мілізіверт).  

В цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у 2017 році, не 

перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення 

забезпечувалися на достатньому рівні. Динаміку викидів 2014-2015 років наведено в таблиці 

12.6. Експлуатація АЕС за останні роки не викликала ніяких екологічних змін, які б свідчили 

про погіршення стану навколишнього середовища у районі їх розташування порівняно з 

попередніми роками. 
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Таблиця 12.6. Викиди ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, 2014-2017. 

 
Протягом 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізовувало заходи, спрямовані на 

раціональне природокористування, запобігання виникненню екологічних небезпек, контроль 

за станом об’єктів навколишнього середовища, удосконалення системи екологічного 

управління Компанії та підвищення рівня екологічної обізнаності як персоналу ДП «НАЕК 

«Енергоатом», так і населення в районах розташування АЕС. 

В 2017 році Енергоатом одним з перших в Україні сертифікував інтегровану систему 

управління за новими стандартами ISO 2015 року, включно зі стандартом ISO 14001:2015 

стосовно екологічного управління. Отримані результати свідчать про те, що рівень ядерної, 

радіаційної та екологічної безпеки АЕС України цілком відповідає вимогам національного та 

міжнародного законодавства в сфері використання ядерної енергії, включно з європейськими 

директивами. 

 

12.4 Використання відновлюваних джерел енергії та розвиток альтернативної 

енергетики 

Використання альтернативних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямків 

енергетичної політики України, спрямованої на зменшення споживання традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. 

«Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» є документом, який окреслює стратегічні орієнтири розвитку 

паливно-енергетичного комплексу України на період до 2035 року. Вона передбачає, що до 

2025 року здебільшого буде завершено реформування енергетичного комплексу України, 

досягнуто першочергових цільових показників з безпеки та енергоефективності, забезпечено 

його інноваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС. 

Передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, 

яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. У коротко- та 

середньостроковому горизонті (до 2025 року) ЕСУ прогнозує зростання частки 

відновлюваної енергетики до рівня 12 % від ЗППЕ та не менше 25 % – до 2035 року 

(включаючи всі гідрогенеруючі потужності та термальну енергію).  
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Вітрова та сонячна енергетика. За умови подальшого здешевлення ВДЕ, їх 

економічно обґрунтований потенціал буде зростати. При цьому розширення використання 

відновлюваної енергетики безпосередньо у споживача не підпадає під обмеження 

енергосистеми і формує перспективу динамічного розвитку на місцевому рівні. Державна 

політика має бути орієнтована на стимулювання первинної ініціативи приватних гравців 

ринку. Має стимулюватися також розвиток децентралізованої відновлюваної енергетики 

(наприклад, фотоелектричні системи та сонячні колектори на дахах житлових будинків 

тощо), потенціал якої оцінюється у ~5 % споживання електроенергії населенням. 

Біомаса. Зростатиме частка сектору електроенергетичної галузі, який використовує 

тверду біомасу та біогаз як енергоресурс, що зумовлюватиметься як відносною сталістю 

виробництва (за наявності ресурсної бази), так і тенденцією до формування локальних 

генеруючих потужностей.  

Перевага віддаватиметься одночасному виробництву теплової та електричної енергії в 

когенераційних установках і заміщенню вуглеводневих видів палива. 

Гідроенергетика. Гідроенергетика відіграє важливу роль у стійкості ОЕС України, 

оскільки забезпечує енергетичну систему високоманевровими потужностями в регулюванні 

добових графіків навантаження з покриттям пікової частини та заповненням нічних провалів, 

а також виконує функцію аварійного резерву потужності.  

До 2025 року необхідно завершити реконструкцію існуючих потужностей ГЕС та 

будівництво нових агрегатів ГЕС та ГАЕС, що дозволить зберегти у структурі генерації 

найбільш економічні та маневрові з них, а також збільшити їх потужність. 

 
 

Встановлена потужність об’єктів ВДЕ, що працюють за «зеленим» тарифом в 

Україні, МВт 
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Основні заходи з реалізації стратегічних цілей у секторі ВДЕ: 
1. проведення стабільної та прогнозованої політики щодо стимулювання будівництва 

СЕС та ВЕС;  

2. проведення міжнародних комунікаційних кампаній для заохочення входу на ринок 

ВДЕ України міжнародних стратегічних та фінансових інвесторів;  

3. будівництво та введення 5 ГВт потужностей ВДЕ (окрім ГЕС великої потужності);  

4. збільшення використання біомаси у генерації електро- та теплоенергії шляхом:  

 стимулювання використання біомаси як палива на підприємствах, де біомаса є 

залишковим продуктом;  

 інформування про можливості використання біомаси як палива в 

індивідуальному теплопостачанні;  

 сприяння створенню конкурентних ринків біомаси.  

Встановлені потужності ВДЕ в Україні мають тенденцію до щорічного зростання 

(падіння у 2014 році спричинене втратою об’єктів енергетики у АР Крим та в зоні АТО). 

Середньорічний темп зростання встановленої потужності ВДЕ складає 31%. Станом на 1 

січня 2017 року встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики в Україні, які 

працюють за «зеленим» тарифом, склала 1117,7 МВт. 

У 2016 році було введено в експлуатацію 120,6 МВт потужностей, з них найбільше 

об’єктів сонячної енергетики – 99,1 МВт та вітроенергетики 11,6 МВт. Об’єктів малої 

гідроенергетики та таких, що виробляють енергію з біомаси та біогазу було збудовано 

близько 3 МВт кожного. За даними НКРЕКП станом на кінець 2016 року галузь ВДЕ в 

Україні налічує вже 170 компаній та 291 об’єкти енергетики.  

Впродовж  2016 року найбільший приріст продемонструвала сонячна енергетика – 36 

нових суб’єктів і 47 нових об’єктів електрогенерації. 

Сонячна енергетика. Динаміка розвитку сонячної електроенергетики є найбільшою 

серед ВДЕ в Україні. За виключенням втрат сонячних електростанцій внаслідок анексії 

Криму (408 МВт) в Україні існує тенденція до щорічного зростання потужностей СЕС. У 

2016 році встановлена потужність сонячних електростанцій збільшилась на 23%. Стрімкий 

розвиток СЕС в Україні обумовлений відносною простотою реалізації проектів (порівняно з 

іншими технологіями ВДЕ), істотним падінням цін на обладнання (вартість 1 кВт потужності 
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становить близько 900-1000 дол.) та короткими строками реалізації проекту (6 місяців разом 

з проектуванням). Хоча обсяг виробництва електроенергії сонячними електростанціями 

зростав у середньому на 3,5% протягом 2014-17 років, середня кількість годин роботи 

станцій на повну потужність за останні три роки знизилась до 928 годин у рік, що відповідає 

коефіцієнту використання встановленої потужності на рівні 10,6%. 

 
Вітрова енергетика. У 2014-2017 роках динаміка зростання потужностей вітрової 

енергетики була незначною. Оскільки ВЕС потребують досить великих капіталовкладень та 

відносно багато часу на реалізацію проекту (2-3 роки), девелоперам було досить складно 

розвивати проекти в умовах економічного спаду та низької інвестиційної привабливості 

України у останні 3 роки. За цей період в країні було встановлено трохи більше 11 МВт 

нових потужностей. Генерація електроенергії на об’єктах ВЕС дещо зменшилась за останні 3 

роки останні роки і станом на кінець 2016-початок 2017 років склала 925 млн кВт*год, що 

відповідає 2 117 годин роботи на повну потужність (24,2% – коефіцієнт використання 

встановленої потужності). 

Малі ГЕС. Встановлені потужності у секторі малої гідроенергетики зростають 

невеликими темпами – за 4 роки було введено в експлуатацію 17МВт. У зв’язку із 

зменшенням рівня води у річках виробіток електроенергії малими ГЕС скоротився за останні 

4 роки з 286 до 189 млн кВт*год. Станом на кінець 2016-початок 2017 років показники 

продуктивності залишаються низькими – 2 100 годин роботи на повну потужність, що 

відповідає коефіцієнту використання встановленої потужності у 24%. 

Біомаса. Потужність об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з 

біомаси,впродовж 2013-2017 років збільшилась в 6,5 разів. Найбільше потужностей було 

введено в експлуатацію у 2013 та 2014 роках – 11 та 18 МВт, відповідно. Проте впродовж 

останніх двох років проекти з біомаси майже не реалізовувались і в 2016 році в секторі було 

введено лише одну електростанцію потужністю 3,5 МВт. Виробіток електроенергії з біомаси 

виріс у 2,5 рази за останні 4 роки. У 2017 році станції на біомасі відпрацювали на повну 

потужність 2 051 годину, що відповідає коефіцієнту використання встановленої потужності у 

23,4%. 
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Біогаз. Зростання потужностей об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з 

біогазу, розпочалося у 2013 році, коли було встановлено перші 7 МВт. За останні 4 роки було 

введено в експлуатацію 20 МВт потужностей біогазової енергетики. У ефективності 

виробництва електроенергії станціями на біогазі спостерігається значне зростання. За 

результатами 2017 року станції відпрацювали на повну потужність 4 450 годин, що 

відповідає коефіцієнту використання встановленої потужності у 51%. 

Через економічний спад останніх років динаміка розвитку ВДЕ в Україні суттєво 

відставала від цілей, що були затверджені у Національному плані дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 року. Одним із головних факторів було обмежене або занадто дороге 

фінансування для проектів ВДЕ в Україні. Фінансування більшості проектів відновлюваної 

енергетики в Україні здійснюється приватними компаніями за рахунок власного капіталу та 

позик від кредитних установ, до числа яких входять невелика кількість комерційних банків, 

МФО та донорів.  
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13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

13.1 Транспортна мережа України 

13.1.1 Структура та обсяги транспортних перевезень 

 

Залізничний транспорт (*за даними ПАТ«Укрзалізниця»). 

Відповідно до аналізу роботи Укрзалізниці, експлуатаційний вантажообіг за 2016-

2017 роки досяг максимального значення в грудні 2017 р. – 27197,57 млн ткм брутто та 

16800,67 млн ткм нетто. Приведена продукція за 2016-2017 роки досягала максимального 

значення у грудні 2017 р. – 22865,5 млн ткм. Приведена продукція за 12 місяців 2017 р. 

зросла на 7048,2 млн ткм (2,8%), в тому числі за рахунок збільшення вантажообігу на 4356,6 

млн ткм (2,3%) та пасажирообігу на 1004,1 млн ткм (3,7%). 

Транзитні перевезення за 12 місяців 2017 року, у порівнянні з відповідним періодом 

2016 року, зросли на 610,8 млн ткм (3,1%), а тарифний вантажообіг – на 4356,6 млн ткм 

(2,3%). 

Пасажирообіг за 12 місяців 2017 року, в порівнянні з відповідним періодом минулого 

року, зріс на 1004,1 млн пас. км (3,7%). 

Робочий парк вагонів у середньому за добу за 12 місяців 2017 року збільшився на 

11681 вагонів (9,6%). Середньодобове навантаження зросло на 673 вагони (6,0%) та на 40518 

тонн (5,7%). Загальний парк локомотивів за 12 місяців 2017 року, в порівнянні з аналогічним 

періодом попереднього року, зріс на 147 одиниць (4,4%). Простій під однією вантажною 

операцією за 12 місяців 2017 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, знизився 

на 0,8 год. (1,3%). Експлуатований парк локомотивів у вантажному русі у грудні 2017 року, в 

порівнянні до середнього показника за попередні 12 місяців, збільшився на 59 локомотивів 

(10,1%). 

Завдяки зростанню кількісних та якісних показників використання рухомого та 

тягового складу компанії, обсяги перевезень основних видів вантажів збільшилися в усіх 

видах перевезень. Зокрема, у 2017 році, порівняно з 2016 роком, обсяги перевезення 

кам’яного вугілля збільшилися на 8,1%, руди кольорової, сірчаної – на 4,6%, хімічних та 

мінеральних добрив – на 8,9%, хімікатів – на 18%, зерна та продуктів перемолу – на 18,4%, 

лому чорних металів – на 24,9%, мінбудматеріалів – на 15,7 %, цементу – на 7,7%, солі – на 

91,8%. 

Авіаційний транспорт (*за даними Державної авіаційної служби України). 

У 2017 році вітчизняними авіаційними підприємствами забезпечено зростання 

основних економічних показників діяльності галузі. Упродовж звітного року на ринку 

пасажирських та вантажних авіаперевезень здійснювали польоти 32 вітчизняні авіакомпанії, 

якими виконано 93,0 тис. комерційних рейсів, що забезпечило зростання, порівняно з 2016 

роком, на 17%. При цьому, за статистичними даними кількість перевезених пасажирів 

збільшилась порівняно з попереднім роком на 27,5% та склала 10555,6 тис. чоловік. Разом з 

цим, обсяги перевезень вантажів та пошти зросли на 11,4% та склали 82,8 тис. тонн. 

Пасажиропотоки через аеропорти України зросли на 27,6% та становили 16498,9 тис. 

чоловік. 

Український ринок пасажирських авіаперевезень другий рік поспіль демонстрував 

високі темпи зростання. При цьому, у попередньому 2016 році відбувалось відновлення 

ринку після спаду, що мав місце у 2014-2015 роках. Якщо за підсумками 2016 року обсяги 

пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній перевищили показник «докризового» 

2013 року на 2,1%, то за 2017 рік – вже на 30,1%. 

Впродовж року пасажирські перевезення здійснювали 18 вітчизняних авіакомпаній. За 

статистичними даними за 2017 рік 93% загальних обсягів пасажирських перевезень 

здійснено п’ятьма провідними авіаперевізниками. Крім авіакомпанії «Міжнародні авіалінії 

України», лідерство зберігається за такими компаніями, як «Роза вітрів», «Азур Ейр 

Україна», «Атласджет Україна» та «Браво». Авіакомпанією «Роза вітрів» досягнуто 
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зростання обсягів пасажирських перевезень порівняно з попереднім 2016 роком в 2,5 рази, 

авіакомпаніями «Атласджет Україна» – на 73,8%, «Браво» – на 49,9%, «Азур Ейр Україна» – 

на 17,2% та «Міжнародні авіалінії України» – на 16,5%. Позитивна тенденція, що 

сформувалась в останні два роки, пов’язана, насамперед, з успішним розвитком сектору 

міжнародних повітряних перевезень. Регулярні польоти між Україною та країнами світу 

впродовж 2017 року здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній до 43-ох країн світу та 29 

іноземних авіакомпаній до 27-ми країн світу. Серед нових іноземних авіакомпаній такі: 

«Qatar Airways» з Катару, «Ernest SpA» з Італії та «Kish Air» з Ірану. Розширювалась 

географія міжнародних регулярних польотів як вітчизняних, так і іноземних 

авіаперевізників. Українськими авіакомпаніями на міжнародних регулярних рейсах 

перевезено 5837,5 тис. пасажирів, іноземними – 4975,8 тис. пасажирів (зростання на 18,1% та 

29,3% відповідно). Найбільший темп приросту кількості перевезених пасажирів 

вітчизняними авіакомпаніями спостерігався в такому сегменті ринку авіаперевезень, як 

міжнародні польоти на нерегулярній основі (49,2%): за звітний рік 15-ма українськими 

авіакомпаніями перевезено 3777,0 тис. пасажирів.  

Регулярні внутрішні пасажирські перевезення між 9 містами України виконували 5 

вітчизняних авіакомпаній: перевезено 930,9 тис. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 

2016 роком. Середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел у звітному періоді склав на 

міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній: 77,7%, на внутрішніх регулярних 

– 73,5% (проти 78,2% та 73,3% відповідно у 2016 році). 

Перевезення вантажів та пошти виконували 23 вітчизняні авіакомпанії, більша 

частина перевезень яких – це перевезення чартерними рейсами в інших державах в рамках 

гуманітарних та миротворчих програм ООН, а також згідно з контрактами та угодами з 

іншими замовниками. Лідери перевезень – АТП ДП «Антонов», авіакомпанії «Міжнародні 

авіалінії України», «ЗетАвіа», «Максімус Еірлайнс», «Українські вертольоти», «Україна 

Аероальянс» та «Альфа Ейр». Зазначеними авіапідприємствами у звітному періоді було 

виконано майже 85% загальних обсягів перевезень вантажів та пошти. 

Морський транспорт.  

Згідно з вимогам пункту першого статті 15 Закону України «Про морські порти 

України» – адміністрація морських портів України створена з метою:  забезпечення 

дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторії 

морського порту. 

У природоохоронній діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» 

керуються нормами Водного та Земельного Кодексів України, Законів України «Про морські 

порти України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про відходи», Постановами Кабінету Міністрів України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Згідно Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу 

забруднюючих речовин  у морських портах України затвердженого наказом 

Мінінфраструктури України від 21.08.2013 №631 Адміністраціями морських портів України 

портів організовується надання послуг (робіт) по виконанню планів локалізації та ліквідації 

аварій, підтримуванню у відповідному стані необхідних для їх реалізації у морських портах 

спеціалізованих суден. 

Водночас, порядок взаємодії ДП «Адміністрація морських портів України» та 

суб’єктів господарської діяльності, щодо виконання заходів по запобіганню і ліквідації 

аварій на території та акваторії морських портів встановлює Адміністрація за узгодженням з 

капітанами морських портів, по договорам з власниками (користувачами) морських 

терміналів і портовими операторами. 

В системі морського транспорту знаходиться 13 морських портів, серед який морські 

порти «Рені», «Ізмаїл», «Усть-Дунайськ», «Іллічівськ», «Одеса», «Южний», Спеціалізований 

морський порт «Октябрьск», «Миколаїв», «Херсон», «Скадовськ», «Бердянськ», 



334 
 

«Маріуполь», «Білгород-Дністровський», а також п’ять морських портів, які розташовані на 

тимчасово окупованій території АР Крим («Керч», «Феодосія», «Ялта», «Севастополь», 

«Євпаторія»). 

Річковий транспорт – загальна довжина судноплавних шляхів в Україні становить 

близько 1,6 тис. км. Найбільшими судноплавними річками є р. Дніпро, р. Прип’ять, р. Десна, 

р. Дунай, р. Південний Буг, Сіверський Донець. Найбільшими річковими портами є «Київ», 

«Черкаси», «Дніпропетровськ», «Запоріжжя», «Миколаїв» та «Херсон». 

Загальний обсяг перевезення пасажирів водним транспортом у 2017 р. становив 588,5 

тис. чол., а саме морським транспортом – 28,6 тис. чол., а річковим – 562,9 тис. чол. 

Загальний обсяг перевезення вантажів водним транспортом у 2017 р. становив 5893,3 

тис. тонн, з них 3640,2 тис. тонн річкових вантажів. 

 Автомобільний транспорт.  

За інформацією Держстату України, автомобільним транспортом у 2017 р. виконано 

перевезення майже 70,9% вантажів та 48,7% пасажирів від загальних обсягів перевезень 

усіма видами транспорту. Вантажооборот підприємств, що експлуатували автомобільний 

транспорт, становив 41178,8 млн ткм. Підприємствами, що експлуатували автомобільний 

транспорт, перевезено 175,6 млн т вантажів, що становить 27,6% від загального обсягу 

перевезених вантажів.  

Станом на 2017 рік у міжміському сполученні автомобільним транспортом (автобуси) 

перевезено 148 млн пасажирів із 225 млн, тролейбусами 6 млн. У приміському сполученні 

автомобільним транспортом (автобуси) перевезено 621 млн. пасажирів із 990 млн у міському 

сполученні перевезено 5407 млн пасажирів з них: 

 автомобільним транспортом (автобуси) 2575 млн; 

 тролейбусами 1300 млн; 

 трамваями 757 млн; 

 метрополітеном 775 млн. 

Пасажирообіг автомобільним транспортом (автобуси) становить 49 млрд пас. км, що 

становить 38% від всіх видів транспорту, тролейбусами – 7,6 млрд пас. км, що становить 6%, 

трамваями – 4,1 млрд пас. км, що становить 3% (табл. 13.1). 

Таблиця 13.1. Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у 2017 році1 

  Пасажирооборот 

Кількість перевезених 

пасажирів 

  млн пас. км у  % до 2016р. млн у  % до 2016р. 

Транспорт 99277,7 107,4 4647,2 100,3 

  автомобільний  35412,4 102,5 2018,7 99,7 

трамвайний 3922,6 98,2 675,6 97,4 

тролейбусний 6016,0 102,0 1057,8 101,8 

метрополітенівський 5507,3 102,9 718,9 102,9 

Таблиця 13.2. Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у 2017 році1 

  Вантажооборот  Обсяг перевезених вантажів 

  млн. ткм у  % до 2016р. млн. т у  % до 2016р. 

Транспорт  343057,1 105,8 635,9 101,8 

  залізничний2 191914,1 102,3 339,5 98,9 

  автомобільний 41178,8 108,4 175,6 104,7 

  водний 4257,1 106,3 5,9 88,1 

  трубопровідний 105434,4 111,7 114,8 107,6 

 авіаційний 272,7 120,5 0,1 110,5 
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1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

зони проведення антитерористичної операції. 
2 За оперативними даними ПАТ «Укрзалізниця». 

Дорожнє господарство (за даними Укравтодору). 

 Територією України проходять міжнародні транспортні коридори Крітські № 3, № 5, 

№ 9 та національні Балтійське море – Чорне море, ЧЕС, Європа – Азія та Євроазіатський, які 

забезпечують транзитні перевезення вантажів та пасажирів між країнами Європі: та Азії. 

Ремонтно-будівельні роботи та експлуатаційне утримання на автодорогах здійснюються 

дорожніми організаціями на тендерних засадах, в тому числі і дочірніми підприємствами 

ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Державне агентство автомобільних доріг 

України обслуговує 169,6 тис. км автомобільних доріг загального користування, з них доріг 

державного значення – 49,2 тис. км, місцевого – 120,4 тис. км. на яких знаходяться 16,1 тис. 

штучних споруд, які забезпечують потребу суспільства у транспортному сполученні між 

населеними пунктами.  

В дочірніх підприємствах ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в наявності:  

• основна дорожньо-будівельна техніка – 11 365 одиниць, з них до 5 років – 337 

одиниць, від 5 до 10 років – 1 554 одиниці, більше 10 років – 9 374 одиниці;  

• автотранспорт  – 8 832 одиниці, з них до 5 років – 221 одиниця, від 5 до 10 років – 1 

590 одиниць, більше 10 років – 7 021 одиниць. Зношеність парку дорожньо-будівельної 

техніки зумовлена недофінансуванням дорожньої галузі, що негативно впливає на 

можливості дорожніх підприємств у його оновленні. 

 

13.1.2 Склад парку транспортних засобів 

 

Залізничний транспорт (за даними ПАТ  «Укрзалізниця») 

Склад парку: парк вантажних вагонів – 104,1 тис. од.; парк пасажирських вагонів – 

4500 од.; парк тепловозів – 1974 од.; парк електровозів – 1627 од.; паровозів – 23 од. 

Вік рухомого складу залізничного транспорту поданий в таблиці 13.3. 

 

Таблиця 13.3. Розподіл рухомого складу залізничного транспорту за роками випуску на 

кінець 2017 року1, % 
 

 

Усього 

У тому числі за роками випуску 

 до 8 

років 

9-15 

років 

16-25 

років 

26-40 

років 

більше 

40 років 

Тепловози 
100,0 0,2 7,1 60,0 32,3 0,4 

Електровози 
100,0 5,4 2,9 4,5 33,2 54,0 

Паровози 
100,0 – – – – 100,0 

Вантажні вагони 100,0 6,1 4,6 15,0 71,9 2,4 

      з них       

  криті 100,0 – 0,4 0,2 99,3 0,1 

  платформи 100,0 – – 44,8 54,4 0,8 

  напіввагони 100,0 12,7 8,9 14,4 63,9 0,1 

  цистерни 100,0 – 0,8 22,2 61,9 15,1 

  рефрижератори 100,0 – – – 98,9 1,1 

Пасажирські вагони 100,0 1,8 7,6 1,7 21,04 67,95 

       

 

Морський та річковий транспорт. 
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На балансі підприємств морської та річкової галузі, що належать до сфери управління 

Мінінфраструктури, знаходяться 3334 одиниці суден, з них: 

- пасажирські судна – 131 од.; 

- танкери – 27 од.; 

- суховантажні – 1280 од.; 

- несамохідні – 79 од.; 

- спеціального призначення – 847 од.; 

- технічні – 242 од.; 

- службово-допоміжні – 608 од.; 

- риболовні – 120 од. 

У порівнянні з 2016 роком відбувся приріст одиниць суден у 25,3% (табл. 13.4). 

 

Таблиця 13.4. Річкові та морські судна за типами, од. 

 Річкові судна Морські судна 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Усього 1261 1321 1312 1401 2414 2485 2491 3334 

   з них          

пасажирські 149 151 151 166 100 103 105 131 

наливні (танкери) – – – – 9 11 11 27 

суховантажні 412 440 438 455 1091 1118 1123 1280 

наливні (несамохідні) – – – – 37 41 40 79 

спеціального призначення 
231 

245 242 257 
573 

588 586 847 

технічні 87 93 92 107 173 183 182 242 

службово-допоміжні 382 392 389 416 314 327 327 608 

риболовні – – – – 117 114 117 120 

     з них         

   промислові – – – – 111 105 111 114 

   промислово-переробні 
– 

– – – 
6 

9 6 6 

 

Середній вік морського та річкового флоту становить 25-30 років. Кількість флоту вік 

яких не перевищує, 10 років вже становить 21,8 % від зальної кількості. Крім того, на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь залишилось 

47 судин. 

Автомобільний транспорт. 

За даними Державної служби України з безпеки на транспортному ринку комерційних 

перевезень, автомобільним транспортом здійснюють підприємницьку діяльність майже 56,2 

тис. перевізників, які в своїй діяльності використовують більше 154 тис. транспортних 

засобів. Парк автобусів українських перевізників на 80% складається з транспортних засобів 

віком понад 10 років, що, зокрема, призводить до значних негативних екологічних наслідків. 

 

13.2 Вплив транспорту на довкілля 

Основними джерелами забруднення повітря є відпрацьовані гази двигунів 

внутрішнього згорання автомобілів, кратерів, паливні випаровування.  

Залізничний транспорт. 

Загалом показники екологічної безпеки у виробничих підрозділах залізничної галузі 

характеризуються зниженням негативного впливу на довкілля упродовж  останніх років. 

Станом на сьогоднішній день проблемними залишаються питання зменшення обсягу викидів 

двоокису вуглецю (парниковий газ) в атмосферне повітря та збільшення до 2020 року в 1,5 

рази обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів, як вторинної сировини. 
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Основні види впливу залізниць на навколишнє природне середовище та кількісні 

показники деяких із них за підсумками 2015 року наведені нижче: 

 За даними річних звітів станом на 31.12.2017 регіональні філії та філії ПАТ 

«Укрзалізниця» займають значну земельну площу, а саме 236,134 тис. га, у 

тому числі 80,329 тис. га зайнятих захисними лісонасадженнями. Площа 

земель, на які отримано державні акти складає 198,084 тис. га. Плата за 

користування землею склала понад 1,635 млрд. грн.  

 використання поверхневих і підземних вод та скид у водні об'єкти виробничих, 

господарсько-побутових і дощових стічних вод. На залізницях використання та 

охорону водних ресурсів забезпечують 55 водосховищ та 521 артезіанська 

свердловина, 60 каналізаційних очисних споруд та 121 споруда попередньої 

очистки стічних вод. Загальне відведення зворотних вод у водойми склало 

6,417 млн. м³, що на 0,131 млн. м³, або на 2% більше попереднього року. У 

звітному році скинуто зворотних вод у водні об’єкти регіональними філіями 

без очистки 1,476 тис. м³, що на 15,3% більше від попереднього року за 

рахунок збільшення скиду  в каналізаційні мережі. 

 викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря 

становили 3,246 тис. тон та зменшилися у порівнянні з минулим роком  на 1 %. 

Основними речовинами, що викидаються від стаціонарних джерел в 

атмосферне повітря, залишаються: речовини у вигляді суспендованих твердих 

часток – 1,031 тис. тон (37,7 % від загальних викидів); оксид вуглецю – 0,879 

тис. тон (27,1 %); неметанові леткі органічні сполуки – 0,515 тис. тон (15,9 %); 

діоксид та інші сполуки сірки – 0,406 тис. тон (12,5 %); сполуки азоту – 0,321 

тис. тон (9,9 %). 

 утворення та розміщення у навколишньому природному середовищі відходів 

різних класів небезпеки. На протязі 2017 року у Товаристві утворилося 109,416 

тис. тон відходів, з них відходи І-ІІІ класів небезпеки становлять 29 % від 

загальної кількості утворених відходів, що становить  20,405 тис. тон та 

відходів ІV класу небезпеки  в обсязі 89,011 тис. тон, (80,9%), з них тверді 

побутові відходи складають  42,945 тис. тон (39%) 

 Негативними чинниками на залізничному транспорті, що впливають на 

навколишнє природне середовище і людину, є джерела, акустичних хвиль, 

шуму і вібрацій, електромагнітного та іонізуючого впливу, радіоактивного 

забруднення.  

 Електромагнітне випромінювання іонізуючий вплив і можливе радіаційне 

забруднення під час перевезення радіоактивних речовин; негативний вплив на 

довкілля під час перевезення небезпечних речовин, у т.ч. під час аварійних 

забруднень. 

 У 2017 році допущено 33 аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, 

зокрема, мало місце витікання 21,5 тонн палива реактивного (клас небезпеки 

3), забруднення земельної ділянки бензином моторним  в обсязі 61,065 тон. 

Розслідування вищезазначених аварій, засвідчили  відсутність вини з боку  

Товариства. Для оперативного ліквідації  аварій пов’язаних із забруднення 

нафтопродуктами  передбачено застосування сорбентів. 

Авіаційний транспорт. 

Основними проблемами негативного впливу авіаційного транспорту на навколишнє 

середовище є: 

• забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів через викиди 

шкідливих речовин з авіадвигунів та стаціонарних джерел; 

• шумове забруднення; 

• електромагнітне випромінювання; 
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• шкідливий вплив на навколишнє середовище при будівництві об’єктів 

транспортної інфраструктури; 

• негативний вплив на довкілля при перевезенні небезпечних і радіоактивних 

речовин, у т.ч. аварійні забруднення через використання неякісної, застарілої техніки. 

Морський транспорт. 

Філії ДП «АМПУ» не є основними забруднювачами регіонів, про що свідчать 

відомості статистичних спостережень, а саме: 

1. Сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами усіх філій 

ДП «АМПУ» в атмосферне повітря склали лише 510,961 т/рік. 

2. Обсяги скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти з територій філій склали 

358,439 т/рік. 

3. За минулий рік утворено та передано спеціалізованим підприємствам для подальшого 

безпечного поводження наступні види та кількість відходів: 

- 1 класу небезпеки – 2,034 т/рік; 

- 2 класу небезпеки – 8,219 т/рік; 

- 3 класу небезпеки – 994,471 т/рік. 

З метою впровадження в ДП «АМПУ» системи управління охорони навколишнього 

середовища та згідно стандартам ДСТУ ISO 14001:2015 розроблена і затверджена «Політика 

у сфері управління охороною навколишнього природного середовища ДП «Адміністрація 

морських портів України», у структурних підрозділах призначені особи, відповідальні за 

розробку та впровадження системи управління охорони навколишнього середовища. 

Автомобільний транспорт. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря під час утримання та ремонту 

автомобільних доріг є асфальтозмішувальні установки, дорожньо- будівельна техніка, 

механізми, а також автотранспорт, які задіяні у ході виконання дорожніх робіт. 

Загальна кількість асфальтозмішувальних установок складає 264 одиниці, бітумно-

емульсійних установок – 6 одиниць, кар’єрів – 24 одиниці, які знаходяться на балансі 

дочірніх підприємств ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що входять до сфери 

управління Укравтодору. 

Також в цих підприємствах у наявності: 

- основна дорожньо-будівельна техніка – 11 373 одиниць, з них до 5 років – 217 

одиниць, від 5 до 10 років – 1 183 одиниці, більше 10 років – 9 973 одиниці; 

- автотранспорт  –  8 970 одиниці, з них до 5 років – 89 одиниця, від 5 до 10 років 

– 889 одиниць, більше 10 років – 7 992 одиниць. 

По підрядних організаціях, які не входять до сфери управління Укравтодору, така 

інформація відсутня. 

Природоохоронні заходи на таких об’єктах реалізовуються при розробці плану 

виробництва таким чином, щоб зростання виробничих потужностей випуску продукції 

супроводжувалося відповідним зростанням продуктивності очисних споруд, підвищенням 

якості очищення.  

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони регламентується вимогами ГОСТ 

12.1.005 та іншими санітарно-гігієнічними вимогами, встановленими відповідними 

нормативними документами. 

У травні 2017 року було ліквідовано 1115 несанкціонованих сміттєзвалищ та 

прибрано понад 10,3 тис. га територій, прилеглих до автомобільних доріг загального 

користування. 

Запасні частини та обладнання дорожньо-будівельної техніки, механізмів та 

автотранспорту, які можуть забруднювати навколишнє середовище (зношені шини, 

акумулятори тощо), накопичуються на дорожніх підприємствах у спеціальних місцях та 

утилізуються за договорами зі спеціалізованими організаціями.  

У виробничій діяльності підприємствами та установами, які належать до сфери 

управління Укравтодору, використовується електроенергія і обсяг її споживання у 2017 році 
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становив 42,9 млн. Квт/г. Всі дорожні підприємства обладнані лічильниками обліку 

електроенергії та газу і щорічно впроваджуються заходи щодо ефективності та зменшення їх 

використання, а саме заміна застарілих моделей приладів обліку електроенергії, 

впровадження багатотарифної системи обліку електроенергії та впровадження графіків 

споживання електроенергії в нічний час. 

 

 

13.3 Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 

За даними Мінінфраструктури України у 2017 р. на виконання природоохоронних 

заходів підприємствами залізничного транспорту витрачено 434,906 млн грн, у тому числі на 

охорону атмосферного повітря – 25,739 млн грн, очищення стічних та зворотних вод – 90,623 

млн. грн, поводження з відходами виробництва – 29,945 млн грн, захист і реабілітацію 

ґрунту, підземних і поверхневих вод – 73,426 млн грн, зниження шумового і вібраційного 

впливу – 23,228 млн грн, збереження біорізноманіття і середовища існування – 183,058 млн 

грн, радіаційну безпеку – 0,319 млн грн, інші напрямки природоохоронної діяльності – 8,568 

млн грн власних коштів галузі. 

Реалізовуючи державні та галузеві програми і щорічні природоохоронні заходи, 

підприємства галузі будують і модернізують системи очищення стічних вод, оборотного 

водопостачання, здійснюють заходи з охорони земель, надр, рослинного та тваринного світу, 

зменшення викидів в атмосферне повітря, утилізації та переробки відходів, впроваджують 

енергозберігаючі технології. 

За даними підприємств залізничного транспорту у 2017 р. виконано заходи, що спрямовані 

на раціональне використання природних ресурсів, зменшення шкідливого впливу на 

довкілля та підтримання у належному стані природоохоронних засобів, а саме: 

 модернізація автотранспорту з установкою газового обладнання – 393,8 тис. грн.; 

впровадження геліосистем – 1,212 млн грн.; переведення на електроопалення – 1,452 

млн грн.; 

 ремонт очисних споруд та обладнання, мереж до них, флотаційних установок – 1,052 

млн грн.; 

 впровадження світлодіодного освітлення та заміна люмінесцентних ламп на 

енергозберігаючі – 4,575 млн грн.; 

 укладка безстикової колії – 20,480 млн грн.; 

 захист ґрунтів від замазучування (використання машин типу РМ), проектування 

об’єкту «Капітальний ремонт земляного полотна»  – 6,699 млн грн.; 

 заходи з метою охорони лісових насаджень, серед них придбання та ремонт кущорізів 

тощо – 2,619 млн грн. 

 придбання та встановлення 57 одиниць електроконвекторів, що дало змогу знизити 

сумарні викиди NO, SO2, CO, суспендованих  твердих частинок на 68,6 т/рік; 

 реконструкція системи газопостачання об`єктів філії, що надало зменшити споживання 

природного газу на 737,711 тис. м³, і як наслідок до скорочення обсягів викидів  в 

атмосферне повітря на 8,112 т/рік; 

 переоснащення котельні вантажного двору залізничної станції, що дало  зменшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,2 т/рік; 

 придбання 50 пасажирських вагонів, здійснено капітально-відновлювальний ремонт 50 

пасажирських вагонів з переведенням на комбіновану систему електроопалення; 

 введення в експлуатацію систему електроопалення пасажирських вагонів 3000 В на ст. 

Київ-Пасажирський (технічна). 

Авіаційний транспорт. 

Україна бере участь в Системі компенсації та зменшення викидів СО2 для міжнародної 

авіації (CORSIA) відповідно 39-ї Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). 

Пункт 5 резолюції 39-3 Асамблеї постановляє запровадити глобальну схему Ринкових 
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заходів у вигляді Схеми вуглецевих компенсацій і скорочення міжнародної авіації (Корсія) 

для розгляду будь-якого щорічного збільшення загальних викидів СО2 від міжнародної 

цивільної авіації (тобто польотів цивільної авіації, які відправляються від одної країни і 

прибувають в іншу країну) вище рівня 2020 року з урахуванням особливих обставин і 

відповідних можливостей. 

Морський транспорт. 

Впродовж 2017 року у філіях ДП «Адміністрація морських портів України» були 

здійснені природоохоронні заходи, у тому числі: 

1. Організована робота екологічних підрозділів, яка спрямована на правильне 

застосування і впровадження єдиної організаційно-технічної політики у сфері екологічної 

безпеки з метою мінімізації негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище 

та забезпечення сталого розвитку ДП «Адміністрація морських портів України».  

2. Здійснені витрати на охорону навколишнього природного середовища в цілому 

у 2017 р. в обсязі 105,107 млн грн., у тому числі на заходи по охороні атмосферного повітря – 

124,6 тис. грн., водного середовища – 42,948 млн грн., безпечне поводження з відходами – 

35,687 млн грн. 

3. По договорам з атестованими установами забезпечено проведення у філіях 

щоквартальних моніторингових досліджень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на кордоні санітарно-захисної зони та моніторингові дослідження стану поверхневого 

шару морських вод у акваторіях морських портів. Перевищень встановлених нормативів 

якості атмосферного повітря та морської води не встановлено.  

4. Виконані наступні природоохоронні заходи та придбано для захисту 

навколишнього природного середовища наступне природоохоронне обладнання: 

- для виконання заходів щодо запобігання і ліквідації аварій на території та акваторії 

морських портів придбано 180 м. бонових загороджень (Маріупольська та Херсонська філія); 

- проведена закупівля біодеструктора «Еконадін» у кількості 2090 л. (Усть-Дунайська 

та Бердянська філія). 

Автомобільний транспорт. 

Законом України «Про автомобільні дороги» визначені правові, економічні, 

організаційні та соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів 

автомобільних доріг. Розділом 10 цього Закону врегульовано питання щодо охорони 

довкілля у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. 

Відповідно до положень, затверджених Укравтодором, обов’язком Служб 

автомобільних доріг в областях є забезпечення дотримання норм і вимог щодо охорони 

навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки при ремонті та утриманні автомобільних доріг постійно, 

на всіх етапах виконання робіт згідно із вимогами Закону України «Про охорону 

навколишнього середовища», а також земельного, водного, лісового законодавства, 

законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і 

тваринного світу та інших чинних законодавчих і нормативно- правових документів з питань 

охорони навколишнього середовища. 

 У рамках діяльності з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

доопрацьовано та узгоджено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх 

у відповідність з актами Європейського Союзу». Проект закону зареєстровано у 

Верховній Раді України за № 7386 від 08.12.2017. Цим законопроектом, зокрема,  

пропонується вдосконалити процедуру першої реєстрації колісних транспортних 

засобів з урахуванням екологічних норм «Євро».  

 Прийнято наказ Мінінфраструктури від 22.05.2017 № 188 (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 15 серпня 2017 р.  

за № 745/30613) «Про затвердження  змін до Порядку затвердження конструкції 
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транспортних засобів, їх частин та обладнання» (затвердженого наказом 

Мінінфраструктури від 17.08.2012  № 521, зареєстрованого у Мін’юсті 14 вересня 2012 

р. за № 1586/21898), що, зокрема, стосується запровадження екологічних норм «Євро». 

 Підготовлені зауваження і пропозиції, спрямовані на врахування екологічних вимог 

щодо функціонування автомобільного транспорту, до низки законодавчих та 

стратегічних документів, зокрема проекту Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива», Національних завдань 

Цілей сталого розвитку України, проекту Енергетичної стратегії України на період до 

2035 року. 

 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» надавало численні роз‘яснення щодо підтвердження 

відповідності автомобілів екологічним нормам рівня «ЄВРО», зокрема стосовно 

застосування деяких норм законодавства при організації конкурсів з перевезень 

пасажирів на автомобільних маршрутах загального користування. 

 У 2017 році ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і Мінінфраструктури продовжувало 

здійснення заходів для забезпечення створення в Україні науково-дослідного 

випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого 

та енергоефективного автомобільного транспорту. Проте, держбюджетного 

фінансування для проведення передпроектних та інших робіт щодо створення Центру 

не здійснювалось. 

 Здійснена підготовча робота та підписання (21.06.2017) Меморандуму про 

взаєморозуміння між Державним підприємством «Державний автотранспортний 

науково-дослідний і проектний інститут» Міністерства інфраструктури України і 

компанією AVL List GmbH (Австрія) щодо співробітництва в галузі скорочення і 

контролю забруднення довкілля від автомобільного транспорту та запровадження в 

Україні європейських стандартів і технологій стосовно викидів, споживання палива та 

енергетичної ефективності колісних транспортних засобів. Меморандум спрямований 

на забезпечення постачання для випробувального центру випробувального обладнання 

компанії  AVL List GmbH за рахунок уряду Австрії. Підготовлені та надіслані до 

компанії  AVL технічні рішення щодо розміщення.  

 . Згідно з Планом НДР Міністерства інфраструктури України, виконуються роботи 

«Дослідження впливу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря структури 

парку колісних транспортних засобів України» і «Розроблення математичної моделі 

якості атмосферного повітря міста на базі європейської технології THOR-Air-PAS для 

оцінки ефективності розвитку дорожньої інфраструктури, організації дорожнього руху 

та проектів містобудування» (перехідні НДР на 2015 – 2018 рр.).  

 На виконання щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» згідно із 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання 

проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених 

пунктів» у травні 2017 року було висаджено 23 136 одиниць дерев, 902 одиниці кущів 

та впорядковано 45,9 га газонів. 
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14. Стале споживання та виробництво 

14.1. Тенденції та характеристика сталого споживання 

Концепція «необмежених потреб», запропонована в середині ХХ ст. і орієнтована на 

постійне стимулювання споживання, призвела до значного зростання не тільки забруднень, 

пов’язаних із виробництвом продукції, але і забруднень відходами споживання. Для 

подолання екологічної кризи була запропонована ідея сталого розвитку, яка передбачає 

врахування екологічної складової в соціально-економічному розвитку. У сучасних умовах 

господарювання ключовим фактором розвитку є забезпечення його екологічної 

збалансованості за рахунок розроблення та запровадження відповідної дієвої політики. В 

межах такої політики має бути сформована система ефективного управління 

природоохоронною діяльністю в контексті забезпечення раціонального ресурсокористування 

й нарощення життєвого рівня населення. 

Наближення України до Європейського Союзу вимагає дотримання відповідних 

екологічних вимог, гармонізації у сфері правового регулювання охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки, в тому числі через політику сталого споживання та виробництва. 

Умовою досягнення балансу інтересів у сфері природокористування є всебічне 

зрівноваження інтересів економічного, соціального та екологічного розвитку регіону на 

принципах сталості та екоефективності через політику України у сфері сталого споживання та 

виробництва. Основними рушійними силами цього процесу повинні стати:   

- подальше поглиблення теоретичного базису щодо низки реформ в цьому напрямі;  

- розробка Національної концепції політики сталого споживання та використання;  

- імплементація ідеології «зеленої» економіки в секторальній політиці та стратегії 

економічного зростання тощо);  

- визначення критеріїв екологізації споживчої політики в структурі пріоритетів 

сучасної секторальної політики України;  

- формування свідомого менталітету еколого-збалансованого споживання та 

виробництва;  

- активізація дієвих важелів переходу до сталого споживання та виробництва через 

запровадження інструментів екологічного аудиту, сертифікації, маркування тощо;  

- подальший розвиток - секторального партнерства та міжнародної підтримки .  

Стале споживання та виробництво (ССВ) - наскрізна тема ідеології сталого розвитку, 

якій наступними роками буде приділятися все більше уваги міжнародною спільнотою. 

Світові тенденції до зростання загальних обсягів споживання потребують збільшення 

використання природних ресурсів, що негативно впливає на довкілля.  

             Поступовий ріст споживання спостерігався впродовж останніх років і в Україні. Так у 

2017 році було реалізовано майже у два рази більше промислової продукції (у грошовому 

еквіваленті з урахуванням інфляції), порівняно з 2014 роком. У 2017 році, у порівнянні з 2016 

роком, зафіксовано збільшення реалізованої продукції у таких галузях промисловості як: 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів (на 10,8%), виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення (на 21,9 %), переробна промисловість (на 2%),  машинобудування (на 

4,9%), виробництво автотранспортних засобів (на 20%), виробництво меблів (на 10%).  

Зменшення реалізованої продукції у 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, 

спостерігалося у харчовій промисловості (на 2,3%), текстильній промисловості (на 11%), 

виготовленні виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності (5,9%), виробництві 

хімічних речовин та препаратів (на 10,7%), виробництві пластмас, гум (на 2%), металургії (на 

6%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 8,6%), 

водопостачанні, каналізації, поводженні з відходами (на 8,3%).  
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Рис. 14.1. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2016 – 2017 роки (у %) 

Що стосується реалізації сільськогосподарської продукції, то порівняно з 2014-         

2015 рр.,  спостерігалося  зниження за більшістю її найменувань. Зокрема реалізація зернових 

та зернобобових культур знизилася на 14% (порівняно з 2015 р.), цукру білого кристалічного 

бурякового - на  33,6%, картоплі на  - 50,6% (порівняно з 2014), культур баштанних 

продовольчих на – 77,9% (порівняно з 2015 р.), яєць птиці свійської в шкаралупі – на 38,5 

(порівняно з 2014) та ін. Максимальне збільшення реалізованої продукції констатовано на 

115% (буряку цукрового фабричного у 2017 р., порівняно з 2015 р.).  

14.2. Запровадження елементів сталого споживання та виробництва 

 

У «Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» значна увага приділяється вектору 

безпеки, зокрема безпеці життя і здоров’я людини, які неможливі без прийнятного рівня 

екологічної безпеки, якісного стану довкілля. У вирішенні цих проблем першочергова роль 

відводиться екологічній модернізації суспільства і виробництва, передусім розширеному 

впровадженнюелементів сталого споживання та виробництва.           

Стале споживання і виробництво (ССВ) передбачає стимулювання ефективності 

використання ресурсів та енергії; формування сталої інфраструктури; вільний доступ до 

основних соціальних послуг; забезпечення «зелених» і гідних робочих місць і більш високої 

якості життя для всіх.  

ССВ спрямовані на те, щоб «робити більше і краще меншими засобами», нарощуючи 

чисту вигоду від економічної діяльності для підтримки рівня добробуту за рахунок скорочення 

обсягу використання ресурсів, зменшення деградації та забруднення протягом усього 

життєвого циклу при одночасному підвищенні якості життя. Для цього необхідна участь 

різних зацікавлених сторін, у тому числі підприємців, споживачів, політиків, дослідників, 

науковців, ретейлерів, засобів масової інформації, закладів з питань співробітництва в цілях 

розвитку та інших. Такій підхід передбачає залучення споживачів шляхом просвітницьких і 

навчальних ініціатив з питань сталого споживання і способу життя; надання споживачам 
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інформації в достатньому обсязі за рахунок стандартів та маркування, організацію державних 

закупівель, зважаючи на принципи сталості тощо.  

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та виробництва є 

однією із Глобальних цілей сталого розвитку. ССВ є одним з  інструментів реалізації 

державної екологічної політики. 

Протягом 2017 року задля розвитку ССВ в Україні була реалізована значна кількість 

заходів та проектів.  

Сталі закупівлі 

Протягом 2017 року, за підтримки програми «Екологізація економік країн Східного 

партнерства ЄС» (EaP GREEN), продовжувала вестися розпочата робота, спрямована на 

впровадження сталих публічних закупівель в Україні.  

Сталі закупівлі (sustainable procurement, англ.) – ефективні закупівлі товарів, робіт та 

послуг з поліпшеними екологічними характеристиками та врахуванням їх вартості протягом 

життєвого циклу. Під поняттям «екологічні характеристики» слід розуміти споживання 

енергетичних та інших ресурсів, впливи на довкілля та здоров’я людини протягом життєвого 

циклу. За допомогою сталих публічних закупівель (СПЗ) бюджетні установи та організації 

можуть сприяти досягненню цілей державної екологічної політики, таких як зниження викидів 

парникових газів, поліпшення ефективності використання енергії та водних ресурсів, 

зменшення відходів виробництва та споживання, поліпшення показників безпеки готової 

продукції. У соціальній сфері СПЗ можуть вплинути, наприклад, на створення більш 

комфортного середовища та поліпшення стану здоров’я користувачів. В економічному плані 

підхід СПЗ передбачає оцінювання повної вартості життєвого циклу продукції, що забезпечує 

об’єктивну оцінку економічних вигод чи втрат стосовно предмета закупівлі та ефективність 

державних закупівель.  

З метою підвищення обізнаності органів влади, державних підприємств і корпорацій 

щодо СПЗ в рамках проектної діяльності були проведені низка тренінгів, публікацій, 

консультацій та підсумкова конференція. У жовтні 2017 року відбулася перша закупівля 

(демонстраційний проект) – закупівля мийних засобів, під час якої були враховані екологічні 

критерії. 

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво 
У 2017 році завершився демонстраційний проект «Ресурсоефективне та більш чисте 

виробництво», якій реалізовувався за підтримки EaP GREEN Центром ресурсоефективного та 

чистого виробництва.  

Завданням проекту було:  

а) відбір та навчання національних експертів методам та практикам 

ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ), а також пов’язаним з ними інструментам 

менеджменту й підприємництва;  

б) підвищення обізнаності та покращення розуміння можливостей і переваг РЕЧВ на 

національному та регіональному рівнях серед підприємств, уряду та суспільства;  

в) підвищення продуктивності використання ресурсів та екологічних показників 

шляхом демонстрації РЕЧВ для малих та середніх підприємств (МСП) та організацій.  

Демонстраційний проект сприяв  підвищенню ресурсоефективності та екологічності 

підприємств України, насамперед малих і середніх; а також посиленню та підвищенню 

обізнаності щодо РЕЧВ у десяти областях країни. Зокрема, у рамках проекту було 

підготовлено 18 експертів із проведення РЕЧВ-оцінок на підприємствах, впроваджено 254 

РЕЧВ-заходи на демонстраційних підприємствах (13) та підприємствах-учасниках Клубів 

РЕЧВ (35), річна ефективність яких склала 523081 євро економії. 

В рамках проектної діяльності підготовлені збірники кращих доступних технологій і 

довідників з РЕЧВ, розроблено комплекти навчальних й інформаційних матеріалів, запущено 

тематичну веб-сторінку з усіма ресурсами, проведено низку інформаційних заходів, в т.ч. 

тренінги з фінансування РЕЧВ-заходів, на яких представники місцевих банків, державних 

адміністрацій, краудфандингових організацій та МСП розглянули можливості подолання 
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обмеженого доступу до фінансових ресурсів як головного бар’єру для впровадження РЕЧВ-

заходів. Крім того, розроблений навчальний посібник з РЕЧВ для університетів; у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» впроваджено навчальний курс «РЕЧВ». 

 

Міжнародний форум для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND 

Однією з широкомасштабних платформ для обговорення питань щодо ССВ у 2017 

році стала платформа Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND. 

Форум відбувся за підтримкою Мінприроди 21-24 листопада 2017 р. в Міжнародному 

виставковому центрі. Ділова програма заходів форуму була орієнтована на принципи і 

переваги моделей сталого розвитку бізнесу, інноваціях для посилення потенціалу розвитку 

бізнесу, питання екологічних витрат та їх ефекту, екологічного аудиту і екологічного 

менеджменту. 

Стале споживання 

Розвиток ресурсоефективного виробництва, більш чистих і маловідходних 

технологій та ринку екопродукції стимулює стале споживання (СС) – використання товарів і 

послуг, що задовольняють основні потреби і підвищують якість життя з мінімальним 

використанням невідновлюваних природних ресурсів і з найменшою шкодою для довкілля і 

здоров’я людини.  

З метою підвищення обізнаності та розуміння принципів та інструментів СС 

протягом 2017 року проводилася низка інформаційних заходів для споживачів з питань 

раціонального споживання, енергозбереження та ефективного використання ресурсів, значень 

тих чи тих видів маркувань, як споживати, піклуючись про здоров’я і довкілля.  

Зокрема, на замовлення Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління було видано Довідник у запитаннях та відповідях «На шляху зеленої модернізації 

економіки: модель сталого споживання та виробництва», який містить інформацію про 

основні інструменти зеленої економіки як основи моделі сталого споживання та виробництва 

в поєднанні з методичними рекомендаціями та практичними прикладами щодо застосування  

таких інструментів. Видання дозволить швидко та легко вивчити основи сталого 

споживання та виробництва на основі міжнародних, регіональних, національних та інших 

стандартів з метою поліпшення екологічної дієвості організації та підвищення 

конкурентоспроможності продукції з поліпшеними екологічними характеристиками.  

В Україні, як один з інструментів СС, діє програма екологічного маркування І типу 

(згідно з ДСТУ ISO 14024). Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та 

маркування» ВГО «Жива планета» (знак маркування «Зелений журавлик», має національну 

акредитацію і міжнародне визнання та є одним з підписантів багатосторонньої Угоди про 

взаємне визнання результатів оцінки відповідності (ММRA) між європейськими, азійськими 

та іншими органами з екологічного маркування. Визнання результатів оцінювання між 

органами з екологічного маркування забезпечує визнання екологічних переваг сертифікованої 

продукції на світовому рівні та спрощує торгівельні відносини між країнами. Оцінювання 

продукції для отримання права застосування екологічного маркування здійснюється на 

відповідність екологічним критеріям оцінювання життєвого циклу, що розроблюються на базі 

ПК «Оцінка життєвого циклу» ТК 82 «Охорона довкілля».  

На даний час до програми екологічного маркування впроваджено 52 екологічних 

стандарти, за якими проводиться оцінювання продукції, послуг, організацій офісного типу та 

навчальних закладів. Кількість екологічно сертифікованих товарів і послуг на кінець 2017 року 

становила  963 найменувань. 

 

 

 

http://www.ecolabel.org.ua/images/page/ugoda_MMRA.pdf#_blank
http://www.ecolabel.org.ua/images/page/ugoda_MMRA.pdf#_blank
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15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

15.1. Національна та регіональна екологічна політика 

 

Впродовж 2017 року Уряд України поетапно виконував резолюцію 70/1 ГА «Перетворення 

нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 2030 року», 

прийняту Генеральною Асамблею ООН 25.09.2015. Результати завершеного процесу локалізації 

глобальних цілей сталого розвитку склали основу Національної доповіді «Цілі Сталого 

Розвитку: Україна», текст якої широко оприлюднено (розміщено на сайті Мінекономрозвитку, 

направлено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та державним 

органам, а також представникам експертного середовища, агенцій системи ООН в Україні, 

закордонним дипломатичним установам). 

На даний час в Україні розпочався процес імплементації та забезпечення моніторингу і 

оцінки стану досягнення національної системи цілей сталого розвитку (86 завдань та 172 

індикатори національного розвитку до 2030 року), зокрема, національних завдань та індикаторів 

Цілей з екологічною складовою (Ціль 6 Забезпечення доступності та сталого управління 

водними ресурсами та санітарією; Ціль 11 Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів; Ціль 12 Забезпечення переходу до раціональних 

моделей споживання і виробництва; Ціль 13 Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 

зміною клімату та його наслідками; Ціль 14 Збереження та раціональне використання океанів, 

морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку; Ціль 15 Захист та відновлення 

екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, 

боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації 

земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття). 

Основні завдання та напрями державної екологічної політики визначено Законом України 

"Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року" (далі – Стратегія). 

На Мінприроди покладено функції з методичного керівництва та координації реалізації 

Стратегії та НПД на загальнодержавному рівні, на секторальному та місцевому рівнях. 

Відповідно до законів України  "Про міжнародні договори України",  "Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та НПД, 

розроблено законопроекти "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" та "Про 

стратегічну екологічну оцінку". 

Усталена практика країн ЄС та міжнародних організацій природоохоронного спрямування 

передбачає перегляд (коригування) кожні п'ять-шість років стратегічних цілей екологічних 

політик за результатами аналізу ефективності їх впровадження. З метою визначення основних 

стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, зокрема, на виявлених 

причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності держави до їх розв’язання 

розроблено  проект Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року». Сформовано бачення стану довкілля, якого Україна 

має досягнути в 2030 році (рис.15.1). Формулювання цілей та стратегічних завдань відбувалося 

таким чином, щоб вони були спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх 

наслідків. Проект Стратегії пройшов громадське обговорення та листом Мінприроди від 

19.10.2017 № 5/3-10/9184-17 направлений на погодження до заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади. 4 грудня 2017 грудня законопроект подано до Мін’юсту для 
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проведення правової експертизи. Отримано правовий висновок Мін’юсту, законопроект 

готується для подання до Кабінету Міністрів України.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275 «Про 

затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» міністерством розроблено деталізовані заходи поетапного 

виконання визначених планом завдань, та складено План заходів з виконання Мінприроди 

плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, який затверджений наказом Мінприроди від 

24.07.2017 № 282 і розміщений на веб-сайті міністерства. 

Регіональна екологічна політика є невід’ємною складовою соціальної регіональної 

політики взагалі та національної екологічної політики, зокрема, а також ефективним засобом 

подолання екологічної кризи в окремих регіонах і державі в цілому. 

Стратегією та НПД визначена необхідність удосконалення регіональної екологічної 

політики. Зокрема, розроблення методології та підготовка місцевих планів дій з охорони 

навколишнього природного середовища, розроблення або перегляд і схвалення регіональних 

природоохоронних програм, впровадження екологічної складової в стратегічні документи 

розвитку міст та регіонів, розроблення відповідної нормативної бази тощо. 

 

 
 

Рис. 15.1. Екологічна політика України на період до 2030 року. 

 

З метою забезпечення ефективної взаємодії Мінприроди з обласними, Київською і 

Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього 

природного середовища, Мінприроди розроблено Порядок взаємодії Міністерства екології та 

природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними 

адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища, який зареєстровано 
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в Мін’юсті 27.12.2017 за № 1568/31436. Також, з метою надання обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям методичної і практичної допомоги під час 

визначення завдань, пов'язаних з виконанням повноважень місцевими державними 

адміністраціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів підготовлено Методичні рекомендації 

з розроблення положень про структурні підрозділи екології та природних ресурсів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Упродовж 2017 року затверджено регіональні програми охорони навколишнього 

природного середовища у 13 областях: Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, 

Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях.  

Розроблялись регіональні природоохоронні програми та перебували на різних стадіях 

погодження у 6 регіонах: Житомирській, Запорізькій, Луганській, Хмельницькій, Чернівецькій 

та Чернігівській областях. 

Основною метою програм є створення умов для забезпечення екологічної безпеки, 

охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної 

природоохоронної політики на регіональному рівні.  

 

15.2. Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері охорони 

навколишнього природного середовища  

Удосконалення екологічного законодавства представляє собою системний процес 

діяльності уповноважених органів держави щодо підготовки законопроектів, спрямованих на 

урегулювання екологічних правовідносин, внесення змін і доповнень до діючих нормативно-

правових актів, виходячи з аналізу практики їх застосування, виконання вимог міжнародних 

договорів, взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань. Це перманентний процес щодо 

оновлення чинного законодавства, відповідно до Конституції України, актів міжнародного 

права та потреб власної практики, спрямований на реалізацію та захист екологічних прав 

громадян, інших суб’єктів екологічних правовідносин. Тому удосконалення екологічного 

законодавства тісно пов’язується із законотворчістю, нормотворчою практикою спеціально 

уповноважених органів держави. 

У рамках виконання завдань, передбачених Річним планом Мінприроди на 2017 рік, 

забезпечувалась нормативно-правова робота, а також ефективна взаємодія Мінприроди з 

комітетами, іншими органами Верховної Ради України, народними депутатами України, 

Секретаріатом Кабінету Міністрів України. 

План заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу на 2017 рік не затверджувався Урядом. В 

рамках адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, скоординовано 

діяльність структурних підрозділів Мінприроди, а саме: узагальнено перелік актів acquis 

communautaire, які необхідно перекласти українською мовою, і поінформовано Урядовий офіс з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції; здійснено моніторинг імплементації актів 

законодавства України, і поінформовано Урядовий офіс з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Проводився постійний моніторинг законопроектів, які відносяться до компетенції 

Мінприроди, зареєстрованих у Верховній Раді України. Внесено до розгляду на пленарних 

засіданнях Верховної Ради за 2017 рік 79 законопроектів, до розгляду на засідання Комітетів 

Верховної Ради України – 243 законопроекти. Протягом 2017 року підготовлено 243 висновки 

до законопроектів; проведено 105 юридичних та 105 антидискримінаційних експертиз проектів 

нормативно-правових актів, підготовлено відповідні висновки за результатами проведення цих 

експертиз. 
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Результатом вдосконалення системи законодавства стала розробка проектів і прийняття 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів за напрямками діяльності Мінприроди. 

У сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також здійснення 

державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх 

довгострокового зберігання і захоронення прийнято: 

- Закон України від 11.07.2017 № 2124-VIII «Про внесення зміни до статті 4 Закону 

України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму 

фінансування поводження з радіоактивними відходами». Закон визначає правові, економічні та 

організаційні засади системи фінансування поводження з радіоактивними відходами, статус 

державного фонду поводження із зазначеними радіоактивними відходами, порядок 

використання коштів цього фонду і регулює відносини, пов’язані з функціонуванням такої 

системи фінансування з урахуванням інтересів суспільства, мінімізації витрат у цій сфері 

діяльності, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та фінансового тягаря, 

пов’язаного з поводженням з радіоактивними відходами, на майбутні покоління. У фінансово-

економічному обґрунтуванні до закону було передбачено, що за умови існування Державного 

фонду поводження з радіоактивними відходами планується до 2019 року поступово перейти на 

100% фінансування діяльності з поводження з радіоактивними відходами з коштів Фонду, які 

буде накопичено протягом кількох років і буде використано на розвиток системи поводження з 

радіоактивними відходами, побудову сховищ довготривалого зберігання, наукові дослідження 

та дослідно-конструкторські розробки, транспортування радіоактивних відходів та 

відпрацьованого ядерного палива до сховищ у зоні відчудження. 

- Закон України від 11.07.2017 № 2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з 

радіоактивними відходами». Закон України передбачає створення Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами з метою концентрації коштів і цільового фінансового 

забезпечення заходів поводження з радіоактивними відходами, виходячи із передового досвіду 

розвинених країн, який показує, що необхідними передумовами економічно ефективного 

функціонування системи поводження з радіоактивними відходами є впровадження дієвого 

механізму фінансування майбутніх витрат на захоронення радіоактивних відходів шляхом 

резервування і накопичення коштів у фонді поводження з радіоактивними відходами за рахунок 

внесків виробників радіоактивних відходів і цільового їх використання. 

Урядом прийнято наступні нормативно-правові акти, а саме: 

- постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 105 «Про внесення змін до 

пункту 4 Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження» внесено 

зміни до Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження з метою 

приведення документа у відповідність до законодавства. Постанова прийнята на виконання 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». Її реалізація дозволяє забезпечувати ДАЗВ виконання покладених 

на нього Законом повноважень у частині регулювання господарської діяльності у зоні 

відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 160 «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у 

безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до 

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» забезпечено підтримку у безпечному стані 
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енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 415 «Про внесення зміни до 

пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» 

надано змогу здійснити заходи із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника; 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 395 «Про підписання 

Угоди про внесення змін № 13 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки 

Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником 

коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, і Кабінетом Міністрів України та 

Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем» 

уповноважено Міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича 

підписати зазначену Угоду; 

 - постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 673 «Про внесення змін у 

додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85» збільшено 

граничну чисельність працівників апарату ДАЗВ; 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 549 «Про виділення у 2017 

році коштів Міністерству екології та природних ресурсів» виділено кошти для Державного 

агентства України з управління зоною відчуження кошти у сумі 118548,5 тис. гривень; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 702 «Про внесення змін до 

пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710» внесено 

зміни до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710; 

- схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України 11.10.2017 № 727 «Про підписання 

Угоди про внесення змін № 14 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки 

Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником 

коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, і Кабінетом Міністрів України та 

Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем» що 

уповноважує Міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича підписати 

зазначену Угоду; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 305 «Про затвердження 

Порядку прийняття в експлуатацію об’єкта «Пусковий комплекс 1 нового безпечного 

конфайнменту» затверджено Порядок прийняття в експлуатацію об’єкта «Пусковий комплекс 1 

нового безпечного конфайнменту»; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 853 «Про внесення зміни до 

пункту 3 Порядку перерахування внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» внесено 

зміну до пункту 3 Порядку перерахування внеску України до Чорнобильського фонду 

«Укриття», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 

1927; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 907 «Про внесення змін у 

додаток до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до 

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» внесено зміни у додаток до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та 

об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2011 р. № 234; 
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- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 857 «Про виділення 

коштів у 2017 році для сплати Україною внеску до Чорнобильського фонду «Укриття» 

Європейського банку реконструкції та розвитку» виділено Міністерству екології та природних 

ресурсів кошти у сумі 299434,624 тис. гривень за бюджетною програмою 2408040 «Внески 

України до Чорнобильського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» за рахунок 

залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який 

утворився на 1 січня 2017 р., для сплати в повному обсязі внеску України до Чорнобильського 

фонду «Укриття» Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему» схвалено на засіданні Уряду 21.06.2017. 

У Міністерстві юстиції України зареєстровані накази Мінприроди: 

- від 24.07.2017 № 275 «Про затвердження Положення про вахтовий метод організації 

робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління 

Державного агентства України з управління зоною відчудження», зареєстрований 14.08.2017 за 

№ 994/30862; 

- від 27.03.2017 № 262/141 «Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією 

у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною 

відчуження», зареєстровано 20.04.2017 за № 520/30388. 

У сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр зроблено наступне. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 44 «Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. № 83 і від 

28 лютою 2011 р. № 301» внесено до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за 

рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 1999 р. № 83, і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для розвитку мінерально-сировинної бази, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2011 р. № 301. 

Важливим кроком в удосконалення державної політики у сфері надання спеціальних 

дозволів на користування надрами є прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 04 

липня 2017 р. 519 «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами», розроблення якого обумовлене наявністю проблемних питань в ході 

практичної реалізації Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

враховуючи зміни, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1173 та 

від 06.04.2016 № 277. Прийняття цього акта дасть змогу підвищити ефективність процедури 

надання спеціальних дозволів на користування надрами, усунути юридико-технічні 

невідповідності у чинному Порядку та врегулює проблемні для бізнесу питання отримання 

спеціальних дозволів на користування надрами та їх переоформлення. 

Також Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 44 «Про 

внесення змін до порядків затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25.01.1999 

№ 83 і від 28.02.2011 № 301». В Міністерстві юстиції України зареєстрований наказ Мінприроди 

від 15.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ», 

зареєстрований 02.06.2017 за № 692/30560. 

У сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду. 

З метою імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних 

видів тварин і рослин, а також захисту від знищення середовища перебування (зростання) видів 

тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України, Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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(щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів 

тварин і рослин)» від 07.02.2017 № 1829-VIII. Прийнятий Закон вносить зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення в частині підвищення штрафів за скоєння 

адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП за ведення в експлуатацію виробничих 

об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси, засмічення лісів відходами, 

порушення вимог пожежної безпеки в лісах; Законів України «Про природно-заповідний фонд 

України» і «Про Червону книгу України» щодо відповідальності за «знищення» середовищ 

перебування (зростання) рідкісних видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної 

книги України, визначення додаткової підстави припинення права спеціального використання 

об’єктів тваринного світу у випадку «жорстокого поводження з дикими тваринами». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі)» від 07.02.2017 № 1832-VIII посилено охорону рідкісних видів тварин та 

рослин, які занесені до Бернської конвенції. Закон вносить зміни і приводить у відповідність до 

вимог Бернської конвенції Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Закони України: «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд 

України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та 

полювання», зокрема, щодо уточнення умов ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів 

тваринного світу, вимог щодо відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам тваринного світу, та 

щодо охорони тваринного та рослинного світу під час заготівлі деревини. Також 

встановлюються вимоги до освіти керівників спеціальних адміністрацій, що здійснюють 

управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, посилюються обмеження 

щодо здійснення діяльності у природних заповідниках, розміри адміністративних штрафів за 

скоєння правопорушень у даній сфері тощо.  

На виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат в частині 

охорони пралісів, а саме припинення рубок в пралісах та введення адміністративної 

відповідальності за знищення та пошкодження пралісів прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції 

про охорону та сталий розвиток Карпат» від 23.05.2017 № 2063-VIII. Вищезазначений Закон 

вніс зміни до наступних законів України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», Лісовий кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийняття закону спрямовано на 

виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікованої Україною 

07.04.2004, та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та 

сталий розвиток Карпат, ратифікованого Україною 16.10.2012 в частині охорони пралісів. 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII внесено 

зміни до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", якими інтегровано процес 

здійснення оцінки впливу на довкілля в систему збереження природно-заповідного фонду та 

охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо запровадження гуманного 

ставлення до тварин)» від 22.06.2017 № 2120-VIII посилено адміністративну та кримінальну 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацьковування 

одна на одну, їх вбивства, пропаганду цього негативного явища у суспільстві.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 819 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 10. 08. 1992 № 459» внесено зміни до Положення про 

порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду та Положення про порядок установлення лімітів 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення, якими обласним державним 
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адміністраціям надано повноваження видавати дозволи на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій  та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 402 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» надано дозвіл 

національному природному парку «Дермансько-Острозький» на розроблення з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 491,7547 гектара, розташованих 

на території Острозького та Здолбунівського районів Рівненської області, з подальшим 

вилученням і наданням їх зазначеному парку в постійне користування із зміною цільового 

призначення для збереження та використання національного природного парку. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 766 «Про вилучення та 

надання земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення» вилучено 

з постійного користування державних підприємств «Верховинське лісове господарство» та 

«Гринявське лісове господарство» земельні ділянки загальною площею 12022,9 гектара, 

розташовані на території Верховинського району Івано-Франківської області, та надано їх у 

постійне користування із зміною цільового призначення національному природному парку 

«Верховинський» для збереження та використання національного природного парку. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 884 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» надано 

національному природному парку «Кременецькі гори» дозвіл на розроблення з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 1000 гектарів (землі державної 

власності природно-заповідного фонду (рілля, ліси), що перебувають у постійному користуванні 

природного заповідника «Медобори», розташованих на території Кременецького району 

Тернопільської області, з подальшим вилученням та наданням їх зазначеному парку у постійне 

користування для збереження та використання національного природного парку. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 885 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» надано 

національному природному парку «Кременецькі гори» дозвіл на розроблення з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 2796,5 гектара (землі державної 

власності лісогосподарського призначення (рілля, ліси), розташованих на території 

Кременецького та Шумського районів Тернопільської області, з подальшим вилученням та 

наданням їх зазначеному парку у постійне користування із зміною цільового призначення 

земель для збереження та використання національного природного парку. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06. 2017 № 402 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» надано дозвіл 

національному природному парку «Дермансько-Острозький» на розроблення з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 491,7547 гектара (землі 

державної власності лісогосподарського призначення (ліси) згідно з додатком, розташованих на 

території Острозького та Здолбунівського районів Рівненської області, з подальшим вилученням 

і наданням їх зазначеному парку в постійне користування із зміною цільового призначення для 

збереження та використання національного природного парку. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 319 «Про внесення зміни до 

пункту 4 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, 

відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних 



354 

 

 

організаціях» внесено зміни до пункту 4 переліку центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства 

України в міжнародних організаціях. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10. 2017 № 755 «Про внесення змін до 

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» внесено зміни до 

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України. 

В Міністерстві юстиції України зареєстровані накази Мінприроди:  

- від 08.02.2017 № 46 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 24 грудня 2007 року № 655», 

зареєстрований 27.02.2017 за №260/30128; 

- від 24.04.2017 №169 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 02 квітня 2013 року № 140», зареєстрований 15.05.2017 № 621/30489; 

- від 12.07.2017 № 262 «Про внесення зміни до Знаків розрізнення, зразків, порядку та 

норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного 

фонду України», зареєстрований 18.09.2017 за № 1152/31020; 

- від 19.12.2017 № 481 «Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до 

Червоної книги України (тваринний світ)», зареєстрований 28.12.2017 за № 1573/31441; 

- від 19.06.2017 № 301/222 «Про затвердження Такс для обчислення розміру 

відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського 

господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)», зареєстрований 

12.07.2017 за № 842/30710; 

- від 11.09.2017 № 333 «Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають 

особливій охороні на території Донецької області», зареєстрований 29.09.2017 за № 1202/31070; 

- від 30.10.2017 № 400 «Про внесення змін до Порядку утримання та розведення диких 

тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», зареєстрований 20.11.2017 за 

№ 1409/31277; 

- від 03.07.2017 № 247 «Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, 

віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2017/2018 років», 

зареєстрованого 17.07.2017 за № 868/30736. 

З питань зміни клімату та захисту озонового шару. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1001 «Про укладення 

договорів щодо внесення змін до договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості, 

укладених між Національним агентством екологічних інвестицій та приватними японськими 

енергетичними компаніями» Міністерству екології та природних ресурсів України доручено 

укласти договори щодо внесення змін до укладених між Національним агентством екологічних 

інвестицій та відповідними приватними японськими енергетичними компаніями договорів 

продажу одиниць (частин) установленої кількості від 19 березня 2009 р., зокрема щодо 

продовження строку дії таких договорів. 

Постанову Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 756 «Про реалізацію пілотного 

проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти 

на імпорт озоноруйнівних речовин» підтримано Урядом. Запроваджено пілотний проект із 

впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт 

озоноруйнівних речовин та затверджено Тимчасовий порядок проведення електронних 

аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12. 2017 № 878 «Про затвердження 

плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 

період до 2030 року» затверджено План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Планом передбачено здійснити ряд 
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конкретних заходів щодо формування, забезпечення і реалізації державної політики в сфері 

зміни клімату та поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави; належного 

врегулювання діяльності із запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних викидів 

та збільшення абсорбції поглиначами парникових газів; діяльності з адаптації до зміни клімату. 

Зазначені заходи охоплюватимуть практично усі сектори економіки, включаючи енергетику, 

промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, водне, лісове і житлово-комунальне 

господарства, а також охорону здоров'я і життєдіяльність населення, збереження та відтворення 

природних екосистем. 

З питань екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності. 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2058-VIII прийнято на 

виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє природне середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) та Конвенції 

про доступ до публічної інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція), стороною яких є 

Україна, а також імплементації у національне законодавство положень Директив 2003/4/ЄС та 

2011/92/ЄС. 

Зокрема, Законом України передбачено: 

- проведення процедури оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД); 

- запроваджується імперативне правило, за яким проведення оцінки впливу при прийнятті 

рішення про здійснення планової діяльності є обов’язковим; 

- визначено перелік об’єктів щодо яких застосовується процедура ОВД; 

- забезпечено безкоштовний доступ громадськості до всієї інформації, що стосується 

планової діяльності та процедури громадського обговорення; 

- передбачено ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля; 

- передбачено, що негативний вплив на навколишнє природне середовище і здоров’я 

людини буде глибоко проаналізоване перед початком великомасштабних робіт і враховане при 

прийнятті остаточного рішення 

- визначення процедури транскордонної оцінки впливу на навколишнє природне 

середовище, в тому числі діяльності, яка здійснюється за межами України. 

На виконання Закону Урядом прийнято: 

- постанову Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» якою затверджено 

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля; 

- постанову Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження 

критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та 

критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на 

довкілля» якою затверджено Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці 

впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не 

підлягають оцінці впливу на довкілля; 

- постанову Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження 

Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу 

на довкілля», що затверджує Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля; 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11. 2017 № 820 «Про схвалення 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» (далі - Стратегія), 

схвалено Стратегію, що полягає у необхідності вирішення критичної ситуації, яка склалася з 
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утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів 

і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз. 

В Міністерстві юстиції України зареєстровані накази Мінприроди: 

- від 01.09.2017 № 329 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів», 

зареєстрований 26.09.2017 за №1185/31053; 

- від 10.07.2017 № 254 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію 

екологічних аудиторів», зареєстрований 27.07.2017 за № 924/30792; 

- від 03.03.2017 № 104 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та критерії 

взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на 

здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря», зареєстрований за № 412/30280; 

- від 01.03.2017 № 97 «Про затвердження Змін до Інструкції про зміст та порядок 

складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», 

зареєстрований за № 394/30262; 

- від 20.03.2017 № 127 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за 

результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання 

вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та 

поводження з небезпечними відходами», зареєстрований за № 480/30348; 

- від 23.01.2017 № 17 «Про затвердження Положення про електронний сервіс», 

зареєстрований 24.05.2017 за № 658/30526; 

- від 28.12.2016 № 548 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку розмірів 

відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря», зареєстрованого 23.01.2017 за № 98/29966. 

У сфері охорони земельних і водних ресурсів. 

З 1.02.2017 року вступив в дію Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в 

управлінні водними ресурсами за басейновим принципом». Його прийнято на виконання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Додаток XXX 

Глави 6), Водної рамкової директиви ЄС (Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок 

діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними 

Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС). Законом врегульовані такі основні 

питання: запровадження гідрографічного і водогосподарського районування території України, 

запровадження планів управління річковими басейнами як стратегічного документу (програми 

заходів) для інтегрованого управління водними ресурсами в межах річкового басейну, 

запровадження планів управління ризиками затоплення та інші, з метою усунення надмірних чи 

невиправданих механізмів регулювання сфери спеціального водокористування, створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, 

залучення інвестицій, підвищення ефективності ринку праці в рамках Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015. 

Також, прийнято Закон України від 07.06.2017 № 2086-VIII «Про ратифікацію Договору 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері 

охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер та проект відповідного розпорядження 

Кабінету Міністрів України».  Укладання Договору передбачено п. 11.1 Протоколу №13 

засідання Міжурядової Українсько-Молдавської змішаної комісії з питань торговельно-

економічного співробітництва, за результатами якого Комісія постановила підписати Договір 
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між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері 

охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер. Прийняття Закону України «Про 

ратифікацію Договору між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про 

співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер» не змінює чинного 

законодавства України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20 «Про утворення 

Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням» затверджено 

Склад та Положення про Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 58 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 50» затверджено новий склад 

Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем та внесено 

зміни до Положення про зазначену раду. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 126 «Про призначення 

уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та 

їх заступників» призначено уповноважених Кабінету Міністрів України з питань 

співробітництва на прикордонних водах та їх заступників. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 205 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та 

поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» затверджено Порядок 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення 

екологічного стану зрошуваних та осушених систем. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 249 «Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції 

гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» внесено зміни до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних 

споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336 «Про затвердження 

Порядку розроблення Планів управління річковим басейном» визначено механізм та 

встановлено єдині підходи до розроблення планів управління річковими басейнами, а також їх 

погодження та подання для затвердження, а також взаємодію між суб'єктами, які беруть участь 

у його розробленні. Крім того, Порядком визначена структура, за якою мають розроблятись 

плани управління усіма річковими басейнами, що відповідає вимогам Водної Рамкової 

Директиви ЄС.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 372 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 p. № 413 і від 20 серпня 2014 р. № 393» 

внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 1996 № 413 «Про 

затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» та від 20.08. 2014 № 393 «Про 

затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 323 «Про внесення зміни до 

пункту 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11жовтня 2016 р. № 710» 

внесено зміну до пункту 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 

710 «Про ефективне використання державних коштів». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336 «Про затвердження 

Порядку розроблення плану управління річковим басейном» затверджено Порядок розроблення 

плану управління річковим басейном. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166 «Про скасування 

деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» вживаються заходи 
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щодо зменшення нормативно-правових актів, які втратили актуальність та встановлюють 

регуляторні бар'єри для ведення бізнесу. Зокрема, скасовано деякі накази міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади. Прийняття даного рішення зумовлене внесенням змін до 

низки Законів України, зокрема «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

«Про охорону праці», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», а також втратою чинності Закону України «Про пожежну безпеку». 

Документ приводить у відповідність до норм законодавства нормативно-правові акти 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

В Міністерстві юстиції України зареєстровані такі накази Мінприроди: 

- від 22.12.2016 № 528 «Про внесення змін до Порядку проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», затвердженого наказом Мінприроди від 16 

серпня 2012 року № 407», зареєстрований 17.01.2017 за № 56/29924; 

- від 09.08.2017 № 304 «Про затвердження форми дозволу на проведення робіт на землях 

водного фонду», зареєстрований 31.08.2017 за №1068/30936; 

- від 12.06.2017 № 217 «Про втрату чинності наказу Мінприроди від 05 листопада 2004 

року № 434», зареєстрований 29.06.2017 за № 800/30668; 

- від 24.07.2017 № 276 «Про затвердження Положення про консервацію та розконсервацію 

меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури», зареєстрований 

14.08.2017 за № 1002/30870; 

- від 29.12.2016 № 554 «Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185», зареєстрований 16.01.2017 за № 46/29914; 

- від 09.08.2017 № 305 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого 

прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України», зареєстрований 

04.09.2017 за 21.08.№ 1076/30944; 

- від 01.08.2017 № 664/294 «Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією 

між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних 

ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором», зареєстрований 21.08.2017 

за № 1037/30905; 

- від 06.02.2017 № 45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення 

хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод», зареєстрований 20.02.2017 за № 235/30103; 

- від 26.01.2017 № 26 «Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських 

балансів», зареєстрований 17.02.2017 за № 232/30100; 

- від 26.01.2017 № 25 «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах 

встановлених районів річкових басейнів», зареєстрований 14.02.2017 за № 208/30076; 

- від 03.03.2017 № 103 «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок», зареєстрований 29.03.2017 за № 421/30289; 

- від 13.02.2017 № 54 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185», зареєстрований 01.03.2017 за № 277/30145; 

- від 26.01.2017 № 23 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради», 

зареєстрований 17.02.2017 за № 231/30099; 

- від 23.06.2017  № 234 «Про затвердження форми дозволу на спеціальне 

водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення», 

зареєстрований 21.07.2017 за № 887/30755. 

Також, слід зазначити що Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 

31.05.2017 № 616 «Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища», яке передбачає 
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реалізацію положень програмних документів щодо реформування системи державного нагляду 

(контролю) та утворення єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного 

моніторингу та нагляду (контролю). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 «Про затвердження 

Положення про Державну екологічну інспекцію України» затверджено Положення про ДЕІ 

України. Згідно з зазначеним документом, інспекція – центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

екології та природних ресурсів, який реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Серед основних завдань ДЕІ України, 

зокрема, здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства щодо 

охорони земель, надр, екологічної та радіаційної безпеки, охорони і використання територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливого використання 

біологічного та ландшафтного різноманіття, охорони атмосферного повітря, поводження з 

відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами тощо. 

Постанова прийнята на виконання Конституції України, Законів України «Про Кабінет 

Міністрів України» і «Про центральні органи виконавчої влади». 

В Міністерстві юстиції України зареєстровані такі накази Мінприроди, а саме: 

- від 11.08.2017 № 312 «Про затвердження положень про територіальні органи 

Держекоінспекції», зареєстрований 04.09.2017 за № 1080/30948; 

- від 09.08.2017 № 303 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за 

результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів», зареєстрований 23.10.2017 за № 1289/31157. 

 

15.3. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства  

Результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища ДЕІ України та її територіальними органами 

Упродовж січня-грудня 2017 року територіальними органами ДЕІ України проведено 

32195 перевірок на об’єктах державного нагляду (контролю) у частині додержання ними вимог 

природоохоронного законодавства (рис. 15.2). 
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Рис. 15.2. Динаміка проведених перевірок територіальними органами ДЕІ України за 

останні п’ять років. 

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 29323 протоколи про 

адміністративні правопорушення (рис.15.3). 

 

 
Рис. 15.3. Динаміка кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення 

за останні п’ять років. 
 

Штрафні санкції накладено на 25763 порушника природоохоронного законодавства на 

загальну суму 5 млн 568 тис. гривень‚ до Державного бюджету стягнуто 5 млн 360 тис. гривень, 

тобто 96 % (рис.15.4).  
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Рис. 15.4. Динаміка загальної суми штрафних санкцій за останні п’ять років (млн грн). 

 

До правоохоронних органів скеровано 343 матеріали у порядку статті 214 Кримінального 

процесуального кодексу України. За 2017 рік відкрито 269 кримінальних проваджень (рис.15.5). 

 
Рис. 15.5. Динаміка кількості відкритих кримінальних проваджень за останні п’ять років  

 

Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог 

природоохоронного законодавства становить 378 млн 657 тис. гривень. Сума шкоди, нанесена 

невстановленими особами склала 105 млн 666 тис. гривень. З метою відшкодування збитків, 

порушникам природоохоронного законодавства пред’явлено претензій та позовів на загальну 

суму 257 млн 779 тис. гривень. Стягнуто претензій та позовів (з урахуванням раніше 

пред’явлених) на загальну суму 61 млн 951 тис. гривень (рис. 15.6). 
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Рис. 15.6. Динаміка загальної суми стягнених коштів у рахунок відшкодування шкоди  

за останні п’ять років (млн грн.) 

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при 

здійсненні виробничої діяльності, за позовними заявами територіальних органів ДЕІ України у 

82 випадках за рішенням суду обмежено або призупинено діяльність суб`єктів господарювання 

(рис. 15.7).  

 
 

Рис. 15.7. Динаміка кількості рішень про обмеження чи призупинення діяльності суб’єктів 

господарювання за останні п’ять років. 

 

Порівняльний аналіз результатів здійснення державного нагляду (контролю) ДЕІ України 

та її територіальними органами за останні 5 років показує значне зниження його кількісних 

показників, зокрема, в порівнянні з 2013 роком. При цьому слід враховувати законодавчі 

обмеження на здійснення державного контролю, які діяли в періоди з серпня і до кінця 2014 

року, з січня по червень 2015 року. Варто звернути увагу на зменшення в 2017 удвічі в 

порівнянні з 2016 роком сум стягнутих коштів у рахунок відшкодування збитків, заподіяних 

об’єктам природи (з 121 млн 439 тис. у 2016 році до 61 млн 951 тис. у 2017 році). 

Здійснення екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний 

кордон та в зонах митного контролю на митній території України 
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Протягом 2017 року територіальними органами ДЕІ України на 282 постах екологічного 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в зонах митного контролю на 

митній території України  здійснено радіологічний контроль 222457034, 822 тонн вантажів та 

екологічний контроль 16486724,2 тонн вантажів. Перевірено 1413366 автотранспортних засобів, 

1612108 залізничних вагонів, 129559 контейнерів, 375 суден, 6228 літаків. 

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 1398 протоколів про 

адміністративне правопорушення та винесено 1362 постанови на загальну суму 141537,85 грн. 

Зафіксовано 46 випадків затримки вантажів за порушення вимог природоохоронного 

законодавства загальною вагою 74461,35 тонн, повернуто вантажів відправникам загальною 

вагою 12119,35 тонн. 

Здійснення інструментально-лабораторного контролю. 

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів 

здійснювався на 716 підприємствах України, на 239 з яких були виявлені наднормативні викиди 

(33,5 % від загальної кількості перевірених підприємств). При цьому перевірено 1526 джерел 

викидів (далі - ДВ) та 225 джерел утворення. Було відібрано 7271 проба викидів, в яких 

проведено 50971 визначення забруднюючих речовин. Перевищення встановлених нормативів 

виявлені на 395 ДВ (що складає 26 % від загально перевірених ДВ). З них на 151 ДВ виявлені 

невраховані викиди. 

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних 

вод здійснювався на 608 підприємствах, на яких проконтрольовано 745 випусків зворотних вод. 

При здійсненні інструментально-лабораторного контролю вод відібрано та проаналізовано 1461 

проб зворотних вод. Перевищення нормативів ГДС виявлено на 426 випусках зворотних вод. 

З метою встановлення впливу скидів зворотних вод на стан поверхневих вод, контролю 

їх якості в місцях розташування водозабірних станцій та проведення кризового моніторингу 

водних об’єктів відібрано та проаналізовано 4109 проб поверхневих вод. 

Інструментально-лабораторний контроль ґрунтів у 2017 році здійснювався на 483 

об’єктах. При цьому перевищення нормативів або фону зафіксовані в ґрунтах 285 об’єктів, що 

складає 59 % від загальної кількості перевірених об’єктів. При здійсненні інструментально-

лабораторного контролю за станом ґрунтів було відібрано та проаналізовано 1628 проб ґрунтів, 

в яких проведено 7827 визначень. 

Контроль за дотриманням законодавства в сфері лісового господарства. 

В 2017 році незважаючи на заходи, що вживаються Держлісагентством, у лісах 

зафіксовано 7,1 тис. випадків незаконних рубок, у результаті яких було зрубано 26,1 тис. куб. м 

деревини. Загальна сума заподіяної шкоди склала 157,6 млн  гривень (рис.15.8).   

Працівниками державної лісової охорони до органів досудового слідства та дізнання і 

прокуратури передано 2,5 тис. справ на суму 148,6 млн гривень. Зазначеними органами за 

результатами розгляду поданих матеріалів до судових органів передано 168 справ на суму 9,6 

млн. гривень. Судами розглянуто 162 справи на суму 4,5 млн грн., з яких винесено 130 рішень та 

присуджено винним особам 2,6 млн грн. для стягнення. 
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Рис. 15.8. Динаміка незаконних рубок, скоєних в лісах Держлісагентства 

 у 2003-2017 роках 

Причини виникнення незаконних рубок:  

соціальна –  низький рівень соціально-економічного розвитку сільських регіонів (високий 

рівень безробіття серед населення, яке здійснює заготівлю дров’яної деревини для задоволення 

життєво необхідних потреб, низькі заробітні плати, низька інвестиційна активність тощо); 

економічна – отримання швидкої вигоди окремими громадянами або організованими 

групами, що здійснюють заготівлю крупномірних та цінних сортиментів деревини для 

переробки або комерційного продажу. Головним споживачем такої деревини є лісопильні 

об’єкти (пилорами), що діють за межами чинного законодавства. 

Циклічний характер випадків скоєння незаконних рубок нерозривно пов'язаний з 

піднесенням або спадами рівнів економічної активності в Україні. 

 

15.4. Виконання державних цільових екологічних програм  

У 2017 році Мінприроди України було відповідальним виконавцем таких державних 

цільових програм: 

- Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року; 

- Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 

2030 року; 

- Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними 

відходами. 

І. Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджена Законом України від 24 

травня 2012 року № 4836-VI (далі – Програма). 
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Мета Програми – визначення основних напрямів державної політики у сфері водного 

господарства для задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних 

ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого 

управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих 

земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, 

запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод. 

Державний замовник або виконавець програми – Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України.  

Керівник Програми – Голова Державного агентства водних ресурсів України. 

Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді. 

Завдання, передбачені Програмою у звітному періоді: 

- задоволення потреб населення і галузей національної економіки у якісних водних 

ресурсах; 

- зменшення обсягу споживання та відведення води; 

- забезпечення ефективного захисту територій та населення від шкідливої дії вод; 

- удосконалення галузевої структури водокористування; 

- підвищення ефективності та забезпечення екологічної безпеки водокористування; 

- зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від 

несприятливих погодних умов; 

- забезпечення функціонування меліоративних систем і поліпшення стану зрошуваних 

та осушених угідь. 

Значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у 2017 році: 

- подано 1,89 млрд куб. м води у маловодні регіони; 

- забезпечено відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території 

площею 1,8 млн гектарів; 

- забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур на площі 

3456,70 тис. га; 

- реконструйовано 7 об’єктів систем зрошення, що забезпечило гарантовану подачу води 

на полив 15,5 тис. га; 

- у 2 сільських населених пунктах збудовано та реконструйовано локальні водопроводи; 

- збудовано та реконструйовано 7,1 км берегоукріплювальних споруд;  

- розчищено та врегульовано 24,9 км русел річок і водойм; 

- здійснено 92,7 тис. вимірювань показників якості води; 

- забезпечено покращення якості води річки Інгулець та забезпечено водокористувачів 

водою нормативної якості (подача дніпровської води каналом Дніпро-Інгулець в обсязі 120,9 

млн. куб. метрів). 

Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Обсяги та джерела фінансування, передбачені Програмою. 

У 2017 році Програмою передбачалось виконання завдань та заходів за рахунок коштів 

державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Обсяг коштів, передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів, становив 

5627410,0 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів: 

- державного бюджету – 2298520,0 тис. грн, 

- місцевого бюджету –  1124990,0 тис. грн, 

- інших джерел – 2203900,0 тис. гривень. 

Планові обсяги та джерела фінансування Програми. 

Планові обсяги фінансування у 2017 році становили 3137728,8 тис. грн, що становить 55,8 

% від передбаченого Програмою, у тому числі кошти: 
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- державного бюджету – 2466372,3 тис. грн, з них капітальні вкладення – 160472,7 тис. 

грн, наукові дослідження та розробки – 300 тис. грн, інші напрямки використання коштів 

державного бюджету – 2305599,6 тис. грн (у т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 

1325189,2 тис. грн, оплата електроенергії – 712327,6 тис. грн, інші видатки – 268082,8 тис. грн); 

- місцевого бюджету – 231052,7 тис. грн, 

- інших джерел – 440303,8 тис. гривень. 

Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми. 

Упродовж 2017 року заходи Програми фактично профінансовано на  

суму 3734522,9 тис. грн, що становить 66,4 % від передбаченого Програмою, у тому числі за 

рахунок коштів: 

- державного бюджету – 3102853,8 тис. грн, що становить 135 % від передбаченого 

Програмою (у тому числі 1566338,9 тис. грн кошти, отримані водогосподарськими 

організаціями від надання платних послуг (спеціальний фонд), за бюджетною програмою 

КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу  та управління 

водними ресурсами»). Капітальні вкладення з державного бюджету у 2017 році становили 

152652,4 тис. гривень, наукові дослідження та розробки – 300 тис. гривень, інші напрямки 

використання коштів державного бюджету – 2949901,4 тис. гривень (з них видатки на оплату 

праці з нарахуваннями – 1375557,4 тис. грн, оплата електроенергії – 1191586,6 тис. грн, інші 

видатки – 382757,4 тис. грн.), 

- місцевого бюджету – 207142,7 тис. грн, 

- інших джерел – 424526,4 тис. гривень. 

Сумарні касові видатки Програми. 

Касові видатки складають 3726579,5 тис. грн, що становить 66,2 % від передбаченого 

Програмою, у тому числі за рахунок коштів: 

- державного бюджету – 3099847,2 тис. грн, 

- місцевого бюджету – 202205,9 тис. грн, 

- інших джерел – 424526,4 тис. гривень. 

Основні результати виконання Програми. 

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 

осушених угідь, управління водними ресурсами. 

Завдання 1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу. 

На виконання заходів було спрямовано 3039002,4 тис. грн, що становить 133,2 % від 

передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі кошти:  

- державного бюджету – 3032408,8 тис. грн. (237,9%),  

- місцевого бюджету – 3736,5 тис. грн. (1%), 

- інших джерел – 2857,1 тис. грн. (0,5%). 

У 2017 році забезпечена робота державної міжгосподарської зрошувальної мережі, 

насосних станцій, гідротехнічних споруд, каналів для подачі води на зрошення на площі 650,3 

тис. га, осушувальних систем на площі 2806,4 тис. гектарів.  

Забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур на площі 

3456,7 тис. га. Подано сільгосптоваровиробникам на зрошення 1,5  млрд куб. м води.  

У маловодні регіони подано 1,89 млрд. куб. м води. 

Завдання 2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних 

систем. 

На виконання заходів було спрямовано 420577,7 тис. грн, що становить 28% від 

передбаченого Програмою обсягу фінансування заходів, у т.ч. з державного бюджету – 30000 

тис. грн. (27,9%), з інших джерел – 390577,7тис. грн. (30,9%). 
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Здійснено реконструкцію інженерної інфраструктури 7 об’єктів систем зрошення, що 

забезпечило гарантовану подачу води на полив 15,5 тис. га, придбано 138 одиниць поливної 

техніки.  

Завдання 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури 

водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення 

моніторингу вод. 

Заходи профінансовано з державного бюджету на суму 2041,3 тис. грн (20% від 

передбаченого Програмою).  

На виконання завдання Програми щодо проведення моніторингу стану водних ресурсів 

було здійснено 92,7 тис. вимірювань показників якості води за фізичними та хімічними 

показниками у басейнах річок Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, Дунай, Південний Буг, 

Західний Буг, Приазов’я, Причорномор’я.  

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених 

пунктів, що користуються привізною водою. 

Завдання 1. Спорудження систем питного водопостачання.  

Упродовж 2017 року фінансування заходів даного напрямку Програми за рахунок коштів 

державного бюджету не здійснювалося. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено фінансування у сумі 16557,7 тис. грн, що 

становить 9% від передбаченого Програмою обсягу. 

Споруджені системи питного водопостачання загальною протяжністю 16,9 км, у 2 

сільських населених пунктах збудовані та реконструйовані локальні водопроводи, у 15 

сільських населених пунктах  збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення. 

У зв’язку з відсутністю фінансування виконання завдання 2. Забезпечення розвитку систем 

водовідведення та завдання 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної 

структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у 

маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної 

безпеки та санітарним нормам, не здійснювалося. 

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. 

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми профінансовані у сумі 56755,8 тис. 

грн, що становить 31,5% від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі за 

рахунок коштів: 

- державного бюджету – 37395 тис. грн (24,9%), 

- місцевого бюджету – 19360,8 тис. грн (64,5%). 

За рахунок коштів державного бюджету, у межах реалізації державного інвестиційного 

проекту «Реконструкція  гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ», 

завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних 

протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок 

і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок і водойм було профінансовано на суму 37395 тис. грн, або 190,8% від передбаченого 

Програмою.  

Протягом року було завершено реконструкцію 2 компресорних станцій та 

протифільтраційної завіси, підвищено захищеність 3 населених пунктів. Розпочато роботи з 

реконструкції 1 компресорної станції  та продовжено роботи з реконструкції 1 насосної станції. 

За рахунок коштів місцевого бюджету,у межах виконання завдання 2. Зменшення 

інтенсивності поверхневого стоку, протягом року розчищено 12,5 км русел річок, заліснено 

прибережні захисні смуги, здійснено агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи 

на площі 112 га, реконструйовано 0,2 км берегоукріплювальних споруд. 
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Завдання 3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для 

забезпечення захисту від шкідливої дії вод. 

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися. 

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету. 

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми не фінансувалися, роботи не 

виконувалися. 

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області. 

Упродовж 2017 року заходи даного напрямку Програми (завдання 3. Удосконалення 

нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для 

забезпечення протипаводкового захисту) профінансовані у сумі 16118,3 тис. грн., що становить 

7,7% від передбаченого Програмою обсягу фінансування, у тому числі за рахунок коштів: 

- державного бюджету – 200,0 тис. грн (0,1%), 

- місцевого бюджету – 15918,3 тис. грн (265,3%). 

За рахунок коштів місцевого бюджету протягом року розчищено та врегульовано 12,4 км 

русел річок, збудовано та реконструйовано 7,1 км берегоукріплювальних споруд. 

У зв’язку з відсутністю фінансування виконання завдання 1. Будівництво та реконструкція 

дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок, завдання 2. Будівництво 

акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів 

та протипаводкових водосховищ, завдання 4. Будівництво та реконструкція протизсувних і 

протиселевих споруд та завдання 5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування 

паводків не здійснювалося. 

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води. 

Упродовж 2017 року для виконання заходів даного напрямку Програми виділені кошти у 

сумі 183469,7 тис. грн, що становить 27,3 % від передбаченого Програмою обсягу фінансування, 

у тому числі за рахунок коштів: 

- державного бюджету – 808,7 тис. грн (1%), 

- місцевого бюджету – 151569,4 тис. грн (59,2%), 

- інших джерел – 31091,6 тис. грн (9,3%). 

Завдання 1.Упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального 

господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях. 

Захід профінансовано на суму 160243,3 тис. грн, або 27,9% від передбаченого Програмою, 

у тому числі за рахунок коштів: 

- місцевого бюджету – 133802,7 тис. грн (56,9%), 

- інших джерел – 26440,6 тис. грн (9,5%). 

Реконструйовано 10,74 км каналізаційних мереж водовідведення загальною потужністю 

очисних споруд водовідведення 120 тис. куб. метрів на добу, розроблено інвестиційний проект з 

очищення фільтрату міських звалищ, реконструйовано 2 споруди зливової каналізації загальною 

протяжністю мереж 0,47 кілометра. 

Завдання 2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських 

водосховищ. 

Захід профінансовано за рахунок суб’єктів господарювання на суму 351 тис. грн, або 5 % 

від передбаченого Програмою.  

Вселено 0,12 млн штук рослиноїдних та аборигенних риб. 

Завдання 3. Запобігання забрудненню підземних вод. 

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися. 

Завдання 4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем 

виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення 

повторного використання стічних вод. 
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Захід профінансовано за рахунок суб’єктів господарювання на  

суму 4300 тис. грн, або 8,3 % від передбаченого Програмою.  

Завдання 5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах 

відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення. 

У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконувалися. 

Завдання 6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та 

водойм. 

Захід профінансовано за рахунок коштів суб’єктів господарювання у сумі 17766,7 тис. грн, 

або 77,2 % від передбаченого Програмою.  

Завдання 7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури 

водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра. 

Заходи профінансовано з державного бюджету на суму 808,7 тис. гривень, що становить 

8,1% від передбаченого Програмою. 

ІІ. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 

2030 року, затверджена Законом України від 21 квітня 2011 року № 268-VI (далі – Програма). 

Мета програми – забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах за 

рахунок власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральної сировини 

та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, 

що мають великий попит на світовому ринку. 

Державний замовник-координатор: Мінприроди України, виконавець: Державна служба 

геології та надр України. 

Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: 

Завдання Програми, передбачені на 2017 рік, виконані у межах фактичного фінансування 

розвитку мінерально-сировинної бази. 

Програмою передбачалося за рахунок коштів державного бюджету спрямувати 1279 690,0 

тис. грн. (фактично спрямовано 100000,0 тис. грн – 7,8% до річного обсягу Програми), у тому 

числі на:  

- паливно-енергетичні ресурси у обсязі 722500,0 тис. грн (фактично спрямовано 37500,0 

тис. грн. – 5,2%); 

- металічні корисні копалини – 85790,0 тис. грн (фактично спрямовано 7 000,0 тис. грн – 

8,1%); 

- неметалічні корисні копалини – 29800,0 тис. грн (фактично спрямовано 6000,0 тис. грн – 

20,1%); 

- геологічні та еколого-геологічні дослідження території України з метою нарощування 

мінерально-сировинної бази – 228600,0 тис. грн (фактично спрямовано 32950,0 тис. грн – 

14,4%); 

- інші дослідження території України, супроводження та забезпечення робіт, спрямованих 

на розбудову мінерально-сировинної бази у обсязі  

98000,0 тис. грн. (фактично спрямовано 16550,0 тис. грн – 16,9%); 

- проведення технічного переоснащення підприємств геологічної галузі – 1150000,0 тис. 

грн (не передбачено державним бюджетом). 

Обсяги та джерела фінансування Програми 

Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Загальнодержавною програмою на 2017 рік передбачено обсяг видатків у сумі 8265017,5 

тис. грн, У тому числі за рахунок: 

- коштів державного бюджету 1279690,0 тис. грн (КПКВК 2404020), у тому числі 

капітальні видатки – 115000,0 тис. грн, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм – 1164690,0 тис. грн; 
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- інших джерел фінансування (недержавні інвестиції) 6985327,5 тис. грн.  

Планові обсяги та джерела фінансування Програми: 

Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» (зі змінами) на виконання завдань 

Загальнодержавної програми за бюджетною програмою КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази» затверджені видатки в обсязі 100000,0 тис. гривень (дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм). 

Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми у 2017 році: 

- за рахунок коштів державного бюджету – 100000,0 тис. грн (КПКВК 2404020); 

- за рахунок інших джерел фінансування (недержавні інвестиції) інформація щодо коштів, 

які були залучені від надрокористувачів відсутня. 

Касові видатки Програми у 2017 році за бюджетною програмою КПКВК 2404020 

«Розвиток мінерально-сировинної бази» за рахунок коштів державного бюджету складають – 

100000,0 тис. гривень (дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм). 

Основні результати виконання Програми. 

Під виділені кошти за бюджетною програмою здійснено геологічне довивчення площ 

масштабу 1:200 000 на території 1 400 кв. км (100% до річного плану). Видано 2 друкованих 

аркуша Державної геологічної карти масштабу 1:200 000 (100%).  

Підготовлено та передано для глибокого буріння 1 перспективний нафтогазоносний об’єкт 

(100%) з прогнозними ресурсами 1 млн тонн умовного палива (100%). Вивчена площа 

перспективних нафтогазових об’єктів складає 1 кв. км (100% до річного плану).  

Прирощено:  

- 2,6 млн тонн запасів і ресурсів кам’яного вугілля (128,6%);  

- 0,9 ум. од. запасів урану (112,5%); 

- 1,2 ум. од. запасів титану (150%); 

- 43,0 тис. тонн запасів циркону (43%); 

- 53,3 куб. м. запасів зкам’янілої сировини (106,6%);  

- 10,1 млн тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові) (101,4%);  

- 111,6 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод (111,6%). 

Пробурено 3 артезіанських свердловини, здійснено спостереження 100 пунктів для 

здійснення моніторингу підземних вод та здійснено 58 спостережень за екзогенними 

геологічними процесами. 

Недовиконання показників через недофінансування Програми, не дало можливості 

підготувати прирости запасів і ресурсів паливно-енергетичних, металічних і неметалічних 

корисних копалин та виконати передбачені Загальнодержавною програмою регіональне 

вивчення надр.  

Держгеонадра неодноразово звертались до Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів 

України, профільних комітетів Верховної Ради щодо збільшення у 2017 році видатків за 

бюджетною програмою КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» для виконання 

напрямів геологорозвідувальних робіт, що забезпечить часткове виконання завдань та заходів 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 

року, проте питання збільшення видатків у 2017 році позитивно вирішено не було. 

Слід зазначити, що нестабільне і в обмежених обсягах державне фінансування на першому 

етапі виконання Програми (2011-2012 роки) призвело до втрати темпів геологорозвідувального 

процесу. Низка завдань втратила свою актуальність через відсутність реальних проявів і 

родовищ деяких видів корисних копалин. У той же час проведені у 2009-2011 роках 

геологорозвідувальні роботи виявили нові перспективні ділянки гостродефіцитних стратегічно 
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важливих для економіки держави корисних копалин. Новітні геополітичні виклики зумовили 

потребу уточнення робіт, направлених на підготовку паливно-енергетичної складової. 

Для виправлення ситуаціїі з суттєвим недовиконання показників Програми 

Держгеонадрами розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року» з метою коригування напрямів геологорозвідувальних робіт, 

необхідних для розвитку економіки держави та приведення до умов сьогодення обсягу видатків 

геологорозвідувальних робіт. 

ІІІ. Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними 

відходами, затверджена Законом України від 17 вересня 2008 року № 516-VI (далі – Програма). 

Мета Програми – реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними 

відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого 

випромінювання. 

Державний замовник або виконавець програми – Державне агентство України з управління 

зоною відчуження. Виконавці заходів програми (підприємства, установи та організації 

незалежно від форми власності) – ДСП «ЧАЕС», Державна корпорація «УкрДО «Радон», ДСП 

«ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», ДП НАЕК «Енергоатом». 

Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: 

- будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу «Вектор»; 

- забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, 

що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації УкрДО 

«Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання 

радіоактивних відходів (РАВ);  

- підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів; 

- забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними 

відходами на ДСП «ЧАЕС» та об’єкті «Укриття».  

Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Обсяги та джерела фінансування програми у 2017 році. 

Програмою передбачено: 

- кошти з державного бюджету у сумі 471 494 тис. грн (257 102 тис. грн за КПКВК 

2408090; 25272 тис. грн за КПКВК 2408110; 189120 тис. грн за іншими напрямками). 

Планові обсяги фінансування Програми у 2017 році за рахунок коштів державного 

бюджету 165184,6 тис. грн (162125,7 тис. грн за КПКВК 2408090; 3058,9 тис. грн за КПКВК 

2408110), у тому числі за завданнями: 

- за завданням 1, заходом 2 – 113416,8 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 1, заходом 7 – 2366,6 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 4, заходом 1 – 783,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 4 – 2065,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 9 – 210,1 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 5, заходом 1 – 4562,3 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 5, заходом 2 – 41344,4 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 8, заходом 5 – 435,6 тис. грн за КПКВК-2408090. 

З них за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 59492,4 тис. грн; 

- спеціального фонду державного бюджету 105692,2 тис. грн. 

У тому числі: 

- капітальні вкладення 33753,4  тис. грн; 



372 

 

 

- наукові дослідження та розробки 0,00 тис. грн; 

- інші напрямки використання коштів державного бюджету 131431,2 тис. грн. 

Фактичні обсяги фінансування Програми у 2017 році. 

За рахунок коштів державного бюджету 78908,8 тис. грн (75849,9 тис. грн за КПКВК 

2408090; 3058,9 тис. грн за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:  

- за завданням 1, заходом 2 – 27141,0 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 1, заходом 7 – 2366,6 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 4, заходом 1 – 783,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 4 – 2065,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 9 – 210,1 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 5, заходом 1 – 4562,3 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 5, заходом 2 – 41344,4 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 8, заходом 5 – 435,6 тис. грн за КПКВК-2408090; 

З них за рахунок: 

-  загального фонду державного бюджету 59492,4 тис. грн;  

-  спеціального фонду державного бюджету 19416,4 тис. грн. 

У тому числі: 

- капітальні вкладення 584,9 тис. грн; 

- наукові дослідження та розробки 0,00 тис. грн; 

- інші напрямки використання коштів державного бюджету 78323,9 тис. грн. Сумарні 

касові видатки Програми у 2017 році. 

За рахунок коштів державного бюджету 78906,3 тис. грн. (75847,4 тис. грн за КПКВК 

2408090; 3058,9 тис. грн. за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями: 

- за завданням 1, заходом 2 – 27141,0 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 1, заходом 7 – 2366,6 тис. грн за КПКВК 2408090; 

- за завданням 4, заходом 1 – 783,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 4 – 2065,4 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 4, заходом 9 – 210,1 тис. грн за КПКВК 2408110; 

- за завданням 5, заходом 1 – 4560,3 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 5, заходом 2 – 41344,2 тис. грн за КПКВК-2408090; 

- за завданням 8, заходом 5 – 435,3 тис. грн за КПКВК-2408090; 

З них за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 59490,0 тис. грн; 

- спеціального фонду державного бюджету 19416,3 тис. грн. 

У тому числі: 

- капітальні вкладення 584,9  тис. грн; 

- наукові дослідження та розробки 0,00 тис. грн; 

- інші напрямки використання коштів державного бюджету 78321,4 тис. грн. 

Основні результати виконання Програми за 2017 рік. 

Завдання 1, захід 2. 

Протягом звітного періоду:  

- проводилась перевірка роботи, догляд і підтримка у належному стані (відповідно до 

вимог експлуатаційно-технічної документації) обладнання і мереж систем електропостачання, 

водопостачання, каналізації, теплопостачання об'єктів комплексу виробництв «Вектор», 

виконувався ремонт обладнання, яке виходило з ладу; 

- утримувались у відповідному санітарному стані будівлі і територія комплексу 

виробництв «Вектор»;  
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- проводився радіаційний контроль території і будівель, охорона комплексу виробництв 

«Вектор»; 

- виконувався контроль за спеціально обладнаним приповерхневим сховищем твердих 

радіоактивних відходів (далі – СОПСТРВ) відповідно до особливих умов ліцензії; 

- від ДСП «Харківський ДМСК» прийнято у СОПСТРВ радіоактивні відходи в кількості 

106,47 м³ загальною активністю 1,84Е+08 Бк. 

Завдання 1, захід 7. 

Проводились роботи із засвоєння управління системою автоматизації в режимі реальної 

експлуатації централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 

(далі – ЦСВДІВ). Розроблено інструкції щодо обліку та контролю радіоактивних матеріалів, що 

надходитимуть на ЦСВДІВ. Проводились роботи з радіаційного обстеження приміщень. 

Розроблені та погоджені з Держатомрегулювання: 

- ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ № 1 щодо поводження з нейтронними відпрацьованими 

джерелами іонізуючого випромінювання на етапі «гарячих» випробувань ЦСВДІВ КВ 

«Вектор», які прийняті на ЦСВДІВ від Дніпропетровського ДМСК (паспорт на партію РАВ у 

формі ВДІВ № 1 від 16.05.2017); 

- ТЕХНІЧНЕ РІЩЕННЯ № 2 щодо поводження з військовими блоками біологічного 

захисту польової ремонтно-хімічної майстерні (ПРХМ) на етапі «гарячих» випробувань 

ЦСВДІВ КВ «Вектор» (партії № 1/17 від 20.03.2017, № 2/17 від 27.03.2017, № 3/17 від 

03.04.2017, № 4/17 від 14.04.2017, № 5/17 від 24.04.2017, № 6/17 від 05.05.2017, № 7/17 від 

12.05.2017, № 8/17 від 29.05.2017 з Харківського ДМСК); 

- ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ № 3 щодо поводження з блоками типу РИО-3 на етапі 

«гарячих» випробувань ЦСВДІВ КВ «Вектор» (партія № 803 від 19.04.2017 з Київського 

ДМСК); 

- ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ № 4 щодо поводження з блоками типу РИД – 1 та РИД - 6М на 

етапі гарячих випробувань ЦСВДІВ КВ «Вектор» з Київського ДМСК. 

Розроблено та направлено на погодження в ДІЯРУ технічне рішення щодо забезпечення 

біологічного захисту в кабельних проводках під гарячими камерами ЦСВДІВ та технічне 

рішення на розробку системи «База даних обліку та контролю РАВ у формі ВДІВ». 

Погоджено з ДІЯРУ поставку упаковки РАВ в формі ВДІВ, що постачається у 

Централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання з 

Дніпропетровського ДМСК. 

В рамках проведення «гарячих випробувань» на ЦСВДІВ КВ «Вектор» прийнято від 

спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон» 1154 одиниці відпрацьованих ДІВ закритого типу 

загальною активністю 5,31Е+13 Бк. 

Завдання 4, захід 1. 

Протягом 2017 року проведено роботи з обстеження ПТЛРВ «Прип’ять», та секторів 

«Станція Янів», та «Рудий ліс» (GPS-зйомка, буріння свердловин та відбір проб ґрунту). 

Виконано обробку результатів проведених досліджень з уточненням даних про характеристики 

радіоактивних відходів у сховищах зони відчуження. 

Завдання 4, захід 4. 

Протягом 2017 року за технічним рішенням погодженим із Держатомрегулювання 

України, з траншеї Т-107 ПТЛРВ «Нова Будбаза» та прилеглої території захоронено у ПЗРВ 

«Буряківка» радіоактивні відходи у кількості 4797,6 м3 загальною активністю 5,68Е +11 Бк. 

Завдання 4, захід 9. 

Ведеться розробка документів для забезпечення функціонування системи якості в ДСП 

«ЦППРВ» та для експлуатації сховищ комплексу виробництв по поводженню з РАВ, стандартів 

організації. 
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Завдання 5, захід 1. 

Продовжується виконання робіт, пов’язаних з перепрофілюванням державних 

міжобласних спецкомбінатів та створення умов для тимчасового зберігання РАВ у контейнерах. 

Завдання 5, захід 2. 

За 2017 рік до сховищ пунктів захоронення радіоактивних відходів спецкомбінатів ДК 

«УкрДО «Радон» прийнято 172,2 тонн радіоактивних відходів та дезактивовано 11,3 тонн 

спецодягу і засобів індивідуального захисту. 

Завдання 8, захід 5. 

Державним вищим навчальним закладом післядипломної освіти – Український 

радіологічний учбовий центр (ДВНЗ УРУЦ) Державної корпорації «УкрДО «Радон», згідно 

затверджених програм, проведено підготовку та підвищення кваліфікації 20 спеціалістів у сфері 

поводження з РАВ. 

Аналіз обсягів фінансування державних цільових екологічних програм у 2017 році за 

рахунок коштів державного бюджету показує нерівномірність спрямування державних коштів 

на різні програми. Можна спостерігати також різне співвідношення між обсягами коштів, 

передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів, та фактичними обсягами її 

фінансування. Зокрема, фінансування за рахунок коштів державного бюджету заходів 

виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року становить 135 % від 

запланованого Програмою обсягу коштів державного бюджету, Загальнодержавної цільової 

екологічної програми поводження з радіоактивними відходами – 16,7 %, Загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року – тільки 7,8 %.  

 

15.5. Моніторинг навколишнього природного середовища  

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» з метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 

навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні 

створюється система державного моніторингу навколишнього природного середовища. 

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими 

державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких 

призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища. 

Основні принципи функціонування державної системи моніторингу навколишнього 

природного середовища визначені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 

«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». 

Здійснення моніторингу об`єктів довкілля регламентується низкою постанов Кабінету 

Міністрів України, а саме: «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря» (від 09.03.1999 № 343), «Про затвердження Положення 

про моніторинг земель» (від 20.08.1993 № 661) тощо, а також рядом нормативних документів з 

питань моніторингу. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 № 182 

затверджено Порядок проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу – системи 

спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров'я населення та середовища 

життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров’я 

населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.   
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Кожний із суб’єктів державної системи моніторингу довкілля здійснює моніторинг тих 

об’єктів довкілля, що визначаються Положенням про державну систему моніторингу довкілля 

та порядками і положеннями про державний моніторинг окремих складових довкілля.  

Впродовж 2017 року Державною службою України з надзвичайних ситуацій оцінка стану 

забруднення атмосферного повітря в містах України здійснювалася за даними спостережень у 

39 містах на 129 стаціонарних постах державної системи моніторингу гідрометслужби. В 

атмосферному повітрі визначвся вміст 22 забруднюючих речовин, у тому числі 8 важких 

металів. 

Спостереження за станом забруднення поверхневих вод за гідрохімічними показниками 

проводились гідрометеорологічними організаціями на 123 водних об’єктах (105 річках, 9 

водосховищах, 7 озерах, 1 каналі, 1 лимані) у 204 пунктах і 327 створах. Кількість відібраних 

проб склала 3295 

Спостереження за якістю поверхневих вод суші за гідробіологічними показниками 

проводились на 42 річках та 7 водосховищах, у 88 пунктах, 167 створах, 189 вертикалях. 

Кількість проаналізованих проб склала 1503. 

Моніторинг якості морських вод за гідрохімічними показниками у 2017 році проводився у 

північно-західній частині Чорного моря та акваторії Азовського моря на 59 станціях базової 

мережі та 6 станціях у районі скидів ґрунтів (дампінг). 

Показники радіоактивного забруднення поверхневих вод визначались у 9 створах на 

річках Дніпро, Десна, Дунай, Південний Буг. Спостереження за радіоактивним забрудненням 

дніпровських водосховищ гідрометеорологічні організації проводять в основному у їх нижніх 

частинах (у верхніх б’єфах ГЕС). У рамках програми радіоекологічного моніторингу у зонах 

впливу діючих АЕС визначення рівнів радіоактивного забруднення поверхневих вод 

проводились на річках Стир, Горинь, Південний Буг та Арбузинка.  

У 2017 році вибірковими обстеженнями для визначення вмісту залишкових кількостей 

пестицидів, що проводились гідрометеорологічними організаціями, були охоплені 

сільськогосподарські угіддя 31 господарства, 27 районів, 13 областей України. 

У 2017 році забезпечено опрацювання переліків нормативно-правових актів, до яких 

необхідно внести зміни, з метою забезпечення імплементації вимог Директиви 2008/50/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та 

чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 

15 грудня 2004 року про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні в 

атмосферному повітрі, а також здійснювалась підготовка нового порядку проведення 

моніторингу стану атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви. 

В системі Державного агентства водних ресурсів України ведення моніторингу якості 

поверхневих вод здійснюють за басейновим принципом 27 вимірювальних лабораторій, які є 

структурними підрозділами басейнових, обласних і регіональних управлінь водних ресурсів, 

гідрогеолого-меліоративних експедицій і партій.  

За затвердженою наказом Держводагентства програмою державного моніторингу 

поверхневих вод у 2017 році інструментально-лабораторний контроль за станом поверхневих 

вод здійснювався у 436 створах спостережень, з яких 67 – у місцях розташування водозаборів-

джерел питного водопостачання, у тому числі у басейні р. Дніпро – на 33, у басейні р. 

Південний Буг – 11, у басейні р. Дунай та Придунайських водосховищах – 10, у басейні р. 

Дністер – 9, у басейні р. Сіверський Донець – 4.  

У рамках радіаційного моніторингу вод Держводагенством контроль питомої активності 

радіонуклідів у поверхневих водах здійснювався на 217 пунктах спостережень.  

Під наглядом територіальних лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я 

України  у 2017 році знаходилось 15690 об’єктів централізованого водопостачання населення, 
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на яких проводились дослідження (у 2016 – 10522, 2015 – 16215, 2014 – 16967, 2013 – 18455), з 

них 3364 комунальних (у 2016 – 1154, 2015 – 1741, 2014 – 1336, 2013 – 1569), 3665 відомчих (у 

2016 – 3256, 2015 – 4641, 2014 – 4474, 2013 – 4818), 5798 сільських водопроводів (у 2016 – 3757, 

2015 – 6684, 2014 – 6566, 2013 – 7447) та 2781 локальний водопровід; а також 72876 джерел 

нецентралізованого водопостачання (у 2016 – 118110, 2015 – 160343, 2014 – 160225, 2013 – 

162642), з них 63423 шахтних колодязі (у 2016 – 115684, 2015 – 156045, 2014 – 155968), 6338 

артезіанських свердловини (у 2016 – 1791, 2015 – 3157, 2014 – 3170), 660 каптажів (у 2016 – 550, 

2015 – 1063, 2014 – 1054). 

Спостережна мережа державного моніторингу за підземними водами, що здійснюється 

Державною службою геології  та нар України, станом на 01.01.2018 р. складалась із 892 

спостережних пунктів, у тому числі на ґрунтові води – 288 спостережних пунктів, на 

міжпластові води – 214 спостережних пунктів, на опорних полігонах по вивченню умов 

формування експлуатаційних запасів підземних вод – 390 спостережних пунктів. 

Спостереження за рівнем підземних вод у 2017 році проводились по 224 спостережних пунктах, 

а за хімічним станом – по 125 спостережних пунктах. Моніторингові спостереження за 

розвитком небезпечних екзогенних процесів у 2017 р. проводились на обмежених площах 

території країни через неритмічне та недостатнє фінансування.  

Мінприроди ведеться робота щодо імплементації вимог законодавства Європейського 

Союзу у природоохоронній сфері, зокрема у сфері моніторингу навколишнього природного 

середовища.  

 

15.6. Державна екологічна експертиза  

У системі функцій державного управління охороною довкіллям важливе значення 

відведено державній екологічній експертизі. Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» в 1991 році вперше виділені об’єкти, завдання експертизи, органи її 

здійснення, вказана обов’язковість виконання висновків державної екологічної експертизи. 

Детальний порядок проведення державної екологічної експертизи регламентований Законом 

України «Про екологічну експертизу» та прийнятими на його виконання підзаконними 

нормативно-правовими актами. 

Екологічна експертиза є засобом забезпечення екологічної безпеки і механізмом реалізації 

принципу попереджувального характеру заходів з охорони довкілля. Вона слугує також 

різновидом попереджувального екологічного контролю. Відповідно до ст. 4 названого Закону 

метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу виробничо-господарської 

діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка 

ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічних ситуацій на окремих 

об'єктах і територіях. Основним завданням і суттю цієї діяльності є не допустити, попередити 

можливий негативний вплив на довкілля, хоча наше законодавство передбачило можливість її 

проведення і щодо діючих об'єктів. 

Здійснення державної екологічної експертизи обов'язкове для видів діяльності та об’єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808. 

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державну екологічну експертизу» державна 

екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами, 

спеціалізованими установами, організаціями обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, 

із залученням інших органів виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, проводить 
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державну екологічну експертизу щодо об’єктів, які стосуються території зони відчуження та 

зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та/або рішення щодо затвердження (схвалення) яких 

приймається Кабінетом Міністрів України. 

У 2017 році видано: 

- 150 висновків державної екологічної експертизи; 

- 539 висновків державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації 

пестицидів і агрохімікатів. 

Разом з тим, у зв’язку з вступом в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Закон «Про екологічну експертизу» з 18.12.2017 р. втратив чинність, а проведення екологічної 

експертизи – скасовано.  

 

15.7. Економічні засади природокористування  

15.7.1 Економічні механізми природоохоронної діяльності  

Екологічний податок залишається одним із інструментів державного регулювання 

раціонального природокористування та збереження екологічної безпеки життєдіяльності 

людини, охорони навколишнього природного середовища.  

З прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» збільшено відсоток зарахування 

екологічного податку з 35 до 80 відсотків до місцевих бюджетів, а до державного бюджету 

зменшено з 65 до 20 відсотків (табл. 15.1). Кошти від сплати екологічного податку стали 

зараховуватися не до спеціальних фондів відповідних бюджетів, а до загальних фондів 

відповідних бюджетів. Таким чином, екологічний податок, з прийняттям таких змін перестав 

бути складовою частиною спеціальних фондів державного бюджету, а також він втратив свою 

функцію цільового призначення. Мінприроди України було відреаговано на такі зміни та 

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

включення екологічного податку до складу доходів спеціального фонду державного та місцевих 

бюджетів)». Було відновлено зарахування коштів від сплати екологічного податку тільки до 

спеціальних фондів місцевих бюджетів (Закон України від 24.12.2015 № 918-VIII «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку»). У 

результаті цих змін екологічний податок (80%), який зараховувався до спеціальних фондів 

місцевих бюджетів має цільове призначення, а екологічний податок (20%), який зараховувався 

до загального фонду державного бюджету втратив цільове призначення. 

 

 

 

Табл. 15.1. Зміни розподілу екологічного податку між державним і місцевими 

бюджетами за останні п’ять років 

 

Роки Державний бюджет Спеціальний фонд місцевих бюджетів 

  всього у т.ч. до сільських, селищних, 

міських бюджетів, та з 2015 р. і 

бюджетів об’єднаних 

територіальних громад 

у т.ч. до 

обласних 

бюджетів 

2017 20 80 25 55 

2016 20 80 25 55 

2015 20 80 25 55 

2014 65 35 25 10 
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2013 53 47 33,5 13,5 

 

Відповідно до інформації відділу статистики державних фінансів Департаменту 

державного бюджету Міністерства фінансів України, представленої у Статистичному збірнику 

«Бюджет України 2017», надходження у 2017 році зведеного бюджету коштів від сплати 

екологічного податку становили 4 698 438,5 тис. грн., з них до загального фонду державного 

бюджету 1 720 789,0 тис. грн. (табл. 15.2). 

 

Табл. 15.2. Надходження екологічного податку за останні три роки  

 2015 2016 2017 

до зведеного бюджету (тис. грн.) 2 691 040,1 4 987 435,2  4 698 438,5 

% в структурі зведеного бюджету 0,4 0,6 0,5 

до державного бюджету (тис. грн.) 1 105 413,8 1 619 170,1 1 720 789,0 

% в структурі державного бюджету 0,2 0,3 0,2 

 

За результатами Звіту Рахункової палати України про результати аудиту ефективності 

виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і 

своєчасністю надходження екологічного податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у 

водні об'єкти протягом 2016-2017 років ставки екологічного податку з викидів у атмосферне 

повітря та скидів у водні об'єкти збільшувалися (на 26,7 та 12 відсотків). Проте на 

надходженнях у бюджет це не позначилося. При щорічному збільшенні обсягу викидів 

надходження податку у 2016 році збільшилися в 2,5 рази, а вже у 2017 році – зменшилися на 

17,3%. 

Згідно з чинним законодавством грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської 

та іншої діяльності, зараховувалися у 2017 році у такому співвідношенні: 30 відсотків до 

спеціального фонду державного бюджету і 70 відсотків до спеціального фонду місцевих 

бюджетів. 

Надходження у 2017 році до зведеного бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті 

господарської та іншої діяльності,  становили 11 400,4 тис. грн., з них 3 417,0 тис. грн. до 

державного бюджету та 7 983,4 тис. грн. до місцевих бюджетів. 

З прийняттям Закону України від 07.12.2017 № 2233-VIII «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України», починаючи з 2018 року, передбачено, що 55 відсотків 

надходжень екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних 

відходів) зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі до сільських, 

селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – 25 відсотків, 

обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 відсотків, бюджетів міст 

Києва та Севастополя – 55 відсотків. 

 

15.7.2 Стан фінансування природоохоронної галузі  

У 2017 році фінансування природоохоронної галузі здійснювалося за кошти підприємств 

та організацій (на 77,0%), кошти державного та місцевих бюджетів (на 8,2%), на інші джерела 

фінансування припадало 14,8% (рис. 15.9). 
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Рис. 15.9. Структура витрат на охорону навколишнього природного середовища за 

джерелами фінансування у 2017 році 

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  2017 рік» з 

урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, Міністерству екології  та природних ресурсів України затверджено бюджетні 

призначення в  обсязі 8 094,5 млн. грн., у тому числі: за загальним фондом – 4 809,0 млн. грн., за 

спеціальним фондом – 3 285,5 млн. гривень. 

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять шість бюджетних програм. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та управління у 

сфері екології та природних ресурсів» Міністерством екології та природних ресурсів України 

використано кошти у сумі 59,9 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 49,3 млн. гривень. 

Протягом року розглянуто 378 законопроектів, отримано та опрацьовано 50 962 шт. 

кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 463 звіти фінансово-господарської 

діяльності установ організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, 

розглянуто 2 437 шт. звернень, заяв, скарг громадян України, проведено 754 шт. експертиз 

препаратів та 786 шт. державної реєстрації препаратів. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у 

сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» 

Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 32,3 млн. грн., 

у тому числі за загальним фондом – 19,3 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів протягом року було завершено та впроваджено 

238 прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфері. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та 

перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-

педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти 

у сумі 29,8 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 14,8 млн. гривень.  

За рахунок використаних коштів протягом року забезпечено підвищення кваліфікації 

3 874 осіб та розроблено 12 науково – дослідних робіт. 
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За бюджетною програмою по КПКВК 2401160 «Збереження природно-заповідного фонду» 

Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у 

сумі 279,5 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 244,9 млн. гривень.  

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи заходів, 

спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, 

біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, в 

43 установах, що відносяться до сфери управління Мінприроди площею 1177,4 тис. га. На 

існуючих територіях природно-заповідного фонду збережено 284 види рослин і 175 видів 

тварин, занесених до Червоної книги України. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» 

розподіл коштів за напрямами (заходами) затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.07.2017 № 473 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті за програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2017 рік» зі 

змінами. Усього розподілено коштів у сумі – 356,8 млн. гривень. 

 Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у 

сумі 202,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 62,1 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за наступними 

напрямами, а саме: збереження природно-заповідного фонду; забезпечення участі у діяльності 

міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських 

внесків); охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів 

тваринного світу; організація і здійснення заходів з екологічної освіти, підготовки кадрів, 

проведення екологічної експертизи, організації праці, впровадження економічного механізму 

забезпечення охорони навколишнього природного середовища; охорона і раціональне 

використання водних ресурсів; забезпечення раціонального використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів та заходи з інформатизації. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації 

пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» розподіл коштів 

за напрямами (заходами) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 

№ 474 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 

2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища» на 2017 рік» зі змінами. Усього розподілено коштів у 

сумі – 201,1 млн. гривень 

 Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за спеціальним 

фондом у сумі 115,0 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за наступними 

напрямами, а саме: раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів, здійснення заходів у сфері науки, інформації і освіти, а також підготовки кадрів, 

проведення екологічної експертизи, організації праці, забезпечення участі у діяльності 

міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного 

механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорона і раціональне 

використання водних ресурсів. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності Національного 

центру обліку викидів парникових газів» Міністерством екології та природних ресурсів України 

використано кошти у сумі 2,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 2,1 млн. гривень.  

Протягом року Національним центром обліку викидів парникових газів отримано та 

опрацьовано 366 шт. кореспонденції (доручень, листів), оформлено 1 річний моніторинговий 

звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період та 5 

проміжних звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових 
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газів в секторах: енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського 

господарства, землекористування, зміни землекористування та лісового господарства, відходи.  

За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка заходів, спрямованих 

на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на 

утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного 

співробітництва з питань зміни клімату» Міністерством екології та природних ресурсів 

України використано кошти у сумі 235,2 млн. грн., в тому числі за загальним фондом у сумі 

117,2 млн. грн. та за спеціальним фондом у сумі 118, 0 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів у 2017 році реалізовувалось 2 проекти. У березні 2017 

року завершилась реалізація проекту «Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його 

модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен" 

(ІІ етап ІІІ черга)», відповідно до якого здійснено комплексну модернізацію 15 вагонів. Даний 

проект дасть змогу зменшити споживання електричної енергії поїздами майже на 41% і 

скоротити витрати енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії, а також продовжити 

термін експлуатації вагонів на 20 років. 

За проектом «Реконструкція системи теплозабезпечення групи будинків Шевченківського 

району м. Львова з впровадженням індивідуальних теплових пунктів «ІТП», який відповідно до 

договору на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації 

проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій передано для реалізації до Львівського 

міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго», у вересні 2017 року розпочато 

процедуру публічних закупівель, яка триває. Завершення реалізації вказаного проекту 

передбачається у 2018 році.  

За рахунок коштів загального фонду було забезпечено виконання Меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України та Організацією з 

розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія). 

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері 

геологічного вивчення та використання надр» Державною службою геології та надр України, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 30,2 млн. грн., у 

тому числі за спеціальним фондом – 11,3 млн. гривень. 

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 364 спеціальних дозволи, 

проведено 50 перевірок при видобуванні корисних копалин та 12 перевірок надрокористування 

при геологічному вивченні, отримано та опрацьовано 26 800 шт. кореспонденції (доручень, 

листів), опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» 

Державною службою геології та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної 

програми, використано кошти за загальним фондом у сум 100,0 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний об’єкт площею близько 

1 кв. км. з перспективними ресурсами 1000 тис. тонн умовного палива, отримано прирости 

запасів 6 видів корисних копалин, пробурені 3 артезіанські свердловини. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у сфері 

екологічного контролю» Державною екологічною інспекцією України, як відповідальним 

виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 242,7 млн. грн., у тому числі за 

загальним фондом – 241,5 млн. гривень. 

Протягом року проведено 32 195 інспекційних перевірок, стягнуто штрафів на суму 

5 360,2 тис. грн., стягнуто коштів на суму 61 951,3 тис. грн. за пред’явленими претензіями та 

позовами за екологічні збитки, проведено радіологічний контроль 220 062,4 тис. тонн вантажу 

та екологічний контроль 16 486,7 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний 
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кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 19 791 шт. 

кореспонденції (доручень, листів). 

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управління у сфері 

радіаційного захисту населення» Національною комісією з радіаційного захисту населення 

України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним 

фондом у сумі 0,8 млн. гривень. 

Протягом року отримано та опрацьовано 104 од. кореспонденції (доручень, листів). 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у сфері 

водного господарства» Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним 

виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 18,7 млн. гривень. 

Протягом року розглянуто та підготовлено 17 нормативно-правових актів, опрацьовано 

10 000 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 204 звіта фінансово-

господарської діяльності установ організацій та підприємств, що належать до сфери управління 

Агентства, проведено 37 од. аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства» 

Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної 

програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 0,2 млн. гривень. 

Протягом року виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок 

здійснювалося у 3 наукових установах, якими протягом року забезпечено виконання 

4 прикладних наукових та науково-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними 

напрямами. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації кадрів у сфері 

водного господарства» Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним 

виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 4,9 млн. грн., у тому числі за 

загальним фондом – 4,0 млн. гривень. 

Протягом року в інституті підвищили кваліфікацію 1 286 працівників водогосподарської 

галузі та проведено 12 короткострокових семінарів. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Державним агентством 

водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 

кошти у сумі 3 439,1 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 1 467,1 млн. грн., за 

спеціальним – 1 972,0 млн. гривень. 

Протягом року було підготовлено до поливу зрошувані землі на площі 650,3 тис. га, 

забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 1 890 904 тис. куб. м., здійснено 

водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2 806,4 тис. га., проведено 

моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу 

меліоративних систем на площі 4 558,6 тис. га., перекачано насосними станціями захисних 

споруд Дніпровського каскаду водосховищ 800 772,4 тис. куб. м води з метою запобігання 

затопленню територій, виконано 92 738 вимірювань показників якості води, на основі яких 

проводився аналіз екологічного стану та оперативно приймались управлінські рішення щодо 

покращення стану поверхневих вод, організовано 44 міжнародні зустрічі з питань 

співробітництва на прикордонних водах у рамках міжнародної співпраці. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських 

населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 

Закарпатській області» Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним 
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виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 0,2 млн. гривень. 

Протягом року розроблено робочі проекти в межах проектів «Покращення 

транскордонного протипаводкового захисту та захисту від внутрішніх вод в межиріччі річок 

Тиса-Тур» та «Вдосконалення та розвиток спільної українсько-угорської АІВС «Тиса». 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407120 «Розвиток та поліпшення екологічного 

стану зрошуваних та осушених угідь» Державним агентством водних ресурсів України, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 29,5 млн. гривень. 

Протягом року реконструйовано 5 насосних станцій, реконструйовано каналів 

протяжністю 3 309 пог. м, реконструйовано закритих водогонів протяжністю 2 180 пог. метрів. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд 

захисних масивів дніпровських водосховищ» Державним агентством водних ресурсів України, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 36,8 млн. гривень. 

Протягом року проведено реконструкцію 3 об’єктів захисних масивів дніпровських 

водосховищ та проведено реконструкцію гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських 

водосховищ на площі 6,8 тис. гектарів. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управління діяльністю у 

зоні відчуження» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 8,4 млн. гривень. 

Протягом року опрацьовано 12 334 од. документів і звернень громадян, доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та звернень народних 

депутатів; надано 590 роз’яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи; здійснено 8 відомчих комплексних перевірок з питань охорони 

праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, 9 

перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та 

радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та 

видано 51 спеціальний дозвіл на провадження окремих видів діяльності на території зони 

відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 «Внески України до Чорнобильського фонду 

«Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» Державним агентством України з управління 

зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у 

сумі 1 186,3 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 886,9 млн. грн. та за спеціальним – 

299,4 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів сплачено внесок України до Чорнобильського фонду 

«Укриття» на реалізацію програми SIP в т.ч. курсову різницю минулих років. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та 

екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» Державним 

агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної 

програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 2,8 млн. гривень. 

За рахунок використаних бюджетних коштів впродовж року здійснювався контроль за 

рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової 

продукції у 409 населених пунктах зони гарантованого добровільного відселення, відібрано та 

перевірено 39 950 одиниць проб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та 

продукції лісового господарства, надано населенню 4 342 консультації щодо рівнів забруднення 

продуктів харчування, забезпечено проведення семінарів. 
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Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за землями зони 

безумовного (обов'язкового) відселення було забезпечено утримання території у належному 

санітарно-екологічному та пожежно-безпечному стані загальною площею 22 449,83 га. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Збереження етнокультурної спадщини 

регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи» Державним агентством 

України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, 

використано кошти у сумі 4,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 4,6 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів Державним науковим центром захисту культурної 

спадщини від техногенних катастроф (далі – Центр) виконано роботи за 10 науковими темами (з 

них – 8 тем завершено), а також здійснено 3 науково-технічних послуги з впровадження 

результатів наукових досліджень та 2 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-

музейних фондів.  

Підготовлено річні наукові звіти про виконані НДР. Загальний обсяг наукової продукції, 

створеної Центром у 2017 році, становить 543,3 друк. арк. (у т. ч. звіти – 123,3 друк. арк., 

розшифровки – 360 друк. арк., опубліковані праці – 60 друк. арк.). 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з 

радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація 

його об'єктів» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 75,8 млн. грн., в 

тому числі за загальним фондом у сумі 56,4 млн. грн. та за спеціальним фондом у сумі 

19, 4 млн. гривень. 

У 2017 році бюджетні асигнування було направлено на фінансування робіт по збиранню та 

зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 

загальним обсягом  172,1 тонн, по дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту 

забрудненого радіоактивними речовинами загальним обсягом 11,3 тонни, по проведенню  82472 

дозиметричних та радіометричних вимірів, з розроблення 24 проектів  для забезпечення 

реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження 

з радіоактивними відходами, по виконанню робіт з проведення ДСП"ЦППРВ" 5961 технічного 

огляду, технічного обслуговування та ремонту обладнання, по виконанню робіт з прийняття на 

довгострокове зберігання 1154 джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від 

спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон". 

Експлуатація у 2017 році Централізованого сховища для довгострокового зберігання 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), що входить до складу 2-ї черги 

комплексу «Вектор» дозволила забезпечити прийом, ідентифікацію, сортування, обробку, 

комплектацію, перепакування, паспортизацію та наступне роздільне зберігання (до 50 років) 

1154 одиниці відпрацьованих джерел альфа-, бета-, гамма- і нейтронного (α , β, γ, η) 

випромінювання закритого типу, а також виключила можливість несанкціонованого доступу до 

самих джерел або до інформації про них. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у 

зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» Державним агентством України з 

управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, 

використано кошти у сумі 359,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 

339,0 млн. гривень. 

Протягом року за рахунок використаних коштів проводилось технічне обслуговування 

362 км дорожньої мережі зони відчуження; технічне обслуговування 133,2 км інженерних мереж 

(тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі); зроблено 38 933 вимірів (з 

радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю); зібрано, 

перероблено, переведено (захоронено) 4,8 тис.куб.м РАВ в екологічно безпечний стан з 
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ліквідацією траншей (буртів) пунктів тимчасової локалізації РАВ; здійснено закриття 7 758 кв.м 

сховища № 30 ПЗРВ «Буряківка». 

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані 

енергоблоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 991,6 млн. грн., у 

тому числі за загальним фондом – 893,8 млн. гривень. 

Протягом року за рахунок використаних коштів забезпечено на належному рівні безпеку 

блоків № 1,2,3 ДСП "Чорнобильська АЕС", сховища відпрацьованого ядерного палива № 1, 

фізичний захист ядерних матеріалів, що знаходяться на промисловому майданчику ЧАЕС, 

і дотримано гарантії МАГАТЕ з їх зберігання; виведено з експлуатації 712 систем та елементів 

енергоблоків Чорнобильської АЕС; передано до ДСП ЦППРВ на захоронення 7 тис.куб.м 

твердих радіоактивних відходів. 

Дебіторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Міністерства екології та 

природних ресурсів України, за загальним фондом станом на 01.01.2018 року 

становить 682,083 тис. грн., за спеціальним фондом станом на 01.01.2018 року становить 

3 711,953 тис. гривень  

Кредиторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Міністерства екології та 

природних ресурсів України, за загальним фондом станом на 01.01.2018 року становить 

14 686,140 тис. грн., за спеціальним фондом станом на 01.01.2018 року становить 

244 281,253 тис. гривень. 

Інформація про використання Міністерством екології та природних ресурсів України 

коштів Державного бюджету України у 2017 році (табл. 15.3.) розміщена на web-сайті 

Мінприроди України: www.menr.gov.ua. 

 

Табл. 15.3. Використання Мінприроди у 2017 році коштів за бюджетними програмами 

 (у порядку спадання обсягів використаних коштів) 

Назва бюджетної програми Сума коштів 

(у млн. грн.) 

КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та 

управління водними ресурсами» 

3 439,1  

КПКВК 2408040 «Внески України до Чорнобильського фонду «Укриття» та до 

рахунку ядерної безпеки ЄБРР» 

1 186,3  

КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта 

«Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС» 

991,6  

КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і 

безумовного (обов'язкового) відселення» 

359,2  

КПКВК 2401160 «Збереження природно-заповідного фонду» 279,5  

КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» 242,7  

КПКВК 2401530 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення 

обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на 

утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток 

міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» 

235,2  

КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» 202,2  

КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку 

сфери охорони навколишнього природного середовища» 

115,0  

http://www.menr.gov.ua/
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КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» 100,0  

КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними 

відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація 

його об'єктів» 

75,8  

КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та управління у сфері екології та 

природних ресурсів» 

59,9  

КПКВК 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів 

дніпровських водосховищ» 

36,8  

КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 

природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових 

кадрів» 

32,3  

КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та 

використання надр» 

30,2  

КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології 

та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» 

29,8  

КПКВК 2407120 «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та 

осушених угідь» 

29,5  

КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у сфері водного господарства» 18,7  

КПКВК 2408010 «Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження» 8,4  

КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного 

господарства» 

4,9  

КПКВК 2408080 «Збереження етнокультурної спадщини регіонів, 

постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи» 

4,6  

КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення 

території, що зазнала радіоактивного забруднення» 

2,8  

КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів 

парникових газів» 

2,2  

КПКВК 2406010 «Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту 

населення» 

0,8  

КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства» 

0,2  

КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області» 

0,2  

         

15.8. Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» державні 

стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов'язковими для 

виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, 

методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання 

забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов'язані з охороною 

навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів.  

Значну роль у розвитку екологічної стандартизації відіграє технічний комітет 

стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля», що був утворений в 1993 році. Функції секретаріату 

ТК 82 виконує Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. 
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Згідно Закону України «Про стандартизацію» ТК 82 створено з метою організації і 

виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у сфері захисту 

довкілля, екологізації економіки, систем екологічного управління, екологічного маркування,  

відходів, повітря, ґрунтів, води, захисту від опромінення тощо. 

Станом на 2017 рік до складу ТК 82 входило 33 колективних та 12 індивідуальних членів. 

За результатами роботи ТК 82 протягом 2017 року: 

1. Опрацьовано та узгоджено 21 проект ДСТУ різних секторів економіки, в частині що 

стосується питань охорони довкілля та екологічної безпеки. 

2. Проводились роботи з розроблення проектів державних стандартів у сфері якості 

атмосферного повітря: 

- ДCTУ Якість пoвiтpя. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначачення вологості 

газопилових потоків (кoд зaвдaння 2111.2.1.1-2017); 

- ДСТУ Якiсть пoвiтpя. Викиди стаціонарних джерел. Haстaнoви з вiдбору проб (кoд 

зaвдaння 2112.2.1.1-2017); 

- ДCTУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та 

об'ємної витрати газопилових потоків (на заміну ГОСТ 17.2.4.06-90); 

- ДCTУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску і 

температури газопилових потоків (на заміну ГОСТ 17.2.4.07-90). 

3. Велася активна робота у складі робочих груп міжнародних технічних комітетів 

стандартизації ISO/TC 207  з розробляння нових міжнародних стандартів серії ISO 14040 

«Оцінка життєвого циклу» та перегляду стандартів з екологічного маркування серії ISO 14020 

«Екологічні марковання та декларації».  

Експерти ТК 82 брали участь в розроблянні та обговорені проекту ISO/DIS 20400 

Sustainable procurement –  Guidance, який був прийнятий Міжнародною організацією 

стандартизації (ISO) у 2017 році. 

4. Проводились роботи по перевірянню та актуалізації екологічних критеріїв оцінювання 

життєвого циклу згідно вимог ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації – 

Екологічне маркування І типу – Принципи та методи.  

Зокрема, перевірялися екологічні критерії на такі категорії продукції:  

- бетон та вироби з бетону; 

- вироби керамічні; 

- вироби з полімерних матеріалів; 

- шпалери; 

- вироби санітарно-гігієнічні побутові; 

- харчові продукти та напої.  

5. Створена робоча група та розпочалася робота над розробленням стандарту, що 

встановить екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу для об’єктів будування.  

 

15.9. Державне регулювання у сфері природокористування  

Державне регулювання у сфері використання земельних ресурсів. 

У 2017 році Мінприроди розглянуто 70 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України 

щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо вилучення (викупу), 

надання, зміни цільового призначення земельних ділянок, рішення щодо яких приймаються 

Кабінетом Міністрів України, погоджуються Верховною Радою України. Також розглянуто 36 

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та 

водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; 2 

проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреаційного 

призначення. 
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Державне регулювання у сфері використання лісових ресурсів та об’єктів тваринного 

світу. 

Мінприроди опрацьовано матеріали та забезпечено видання 11 наказів:  

- від 05.01.2017 № 1-аг «Про затвердження розрахункових лісосік для лісогосподарських 

підприємств Вінницької та Житомирської областей»; 

- від 27.02.2017 № 2-аг «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Чернігівської та Івано-Франківської областей»; 

- від 28.03.2017 № 3-аг «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернівецької областей»; 

- від 25.04.2017 № 4-аг «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Рівненської областей»; 

- від 21.06.2017 № 225 «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Житомирської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей»; 

- від 08.08.2017 № 299 «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Полтавської та Сумської областей»; 

- від 23.08.2017 № 322 «Про затвердження розрахункових лісосік для державних 

підприємств Харківської області»; 

- від 05.10.2017 № 371 «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Волинської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Чернігівської областей»; 

- від 24.10.2017 № 389 «Про затвердження розрахункових лісосік для державних 

підприємств Луганської області»; 

- від 24.11.2017 № 441 «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Рівненської області»; 

- від 29.11.2017 № 450 «Про затвердження розрахункових лісосік для постійних 

лісокористувачів Сумської області» 

У 2017 році Мінприроди опрацьовано та погоджено ліміти спеціального використання 

лісових ресурсів для користувачів Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської областей. 

Опрацьовано та погоджено ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів 

для 3 областей – Чернігівської, Львівської та Закарпатської. Опрацьовано документи та 

підготовлено рішення щодо погодження матеріалів лісовпорядкування для 113 підприємств 

(постійних лісокористувачів) 

Мінприроди опрацьовано та видано такі документи: 

- наказом Мінприроди від 11.09.2017 № 333 затверджено Перелік видів тварин, що 

підлягають особливій охороні на території Донецької області, зареєстровано в Мін’юсті 

29.09.2017 за № 1202/31070;   

- наказом Мінприроди від 19.12.2017 № 481, зареєстрований в Мін’юсті 28.12.2017 за 

№ 1573/31441, лося європейського включено до Переліку видів тварин, що заносяться до 

Червоної книги України (тваринний світ); 

- зареєстровано у Мін’юсті 12.07.2017 за № 842/30710 спільний наказ Мінприроди та 

Мінагрополітики від 19.06.2017 № 301/222 «Про затвердження Такс для обчислення розміру 

відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського 

господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)»;  

 - видано наказ Мінприроди від 03.07.2017 № 247 «Про встановлення Норм відстрілу 

інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 

2017/2018 років» , зареєстровано у Мін’юсті 17.07.2017 за № 868/30736;   

- погоджено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Лімітів використання 

мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років». 

У 2017 році Мінприроди опрацьовано документи та видано 23 дозволи на спеціальне 
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використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу 

Мінприроди також опрацьовано документи та видано 20 дозволів на спеціальне 

використання видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України; 5 дозволів на 

спеціальне використання видів тварин, занесених до Червоної книги України.  

Затверджено 167 лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 

Державне регулювання у сфері використання водних ресурсів. 

Верховною Радою України прийнятий Закон України від 07.02.2017 № 1830-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з 

одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», яким 

внесено зміни до низки статей Водного кодексу України. Відповідно до цього Закону України 

внесено зміни до статті 49 Водного кодексу України, згідно із якими повноваження з видачі 

дозволів на спеціальне водокористування передані територіальним органам центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного 

господарства, встановлений вичерпний перелік документів, які юридична або фізична особа, 

фізична особа-підприємець має подавати разом із заявою для одержання дозволу на спеціальне 

водокористування. 

Форма дозволу на спеціальне водокористування та форма нормативного розрахунку 

водокористування і водовідведення затверджені наказом Мінприроди від 23.06.2017 №234, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. № 887/30755. У 2018 році 

наказом Мінприроди буде затверджена форма заяви для отримання дозволу на спеціальне 

водокористування. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1091 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне 

водокористування» внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 

№1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» та від 

13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування 

та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459». 

У 2017 році розглянуто та видано 8 дозволів на проведення робіт (крім будівельних) на 

землях водного фонду (в частині робіт на землях, зайнятих морями) 

 

15.10. Екологічний аудит 

Відносини в еколого-аудиторській сфері регулюються Законом України «Про екологічний 

аудит», який було прийнято 24 червня 2004 року. 

Міністерство екології та природних ресурсів України, як центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

забезпечує видачу сертифіката екологічного аудитора та реєстрацію екологічних аудиторів та 

юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту. 

Перші сертифікати про присвоєння кваліфікації екологічного аудитора були видані у 

травні 2005 року. 

У 2017 році проведено 6 засідань Комісії із сертифікації екологічних аудиторів та 1 

засідання Екзаменаційної комісії, за результатами роботи яких 13 особам продовжено термін 

чинності сертифіката екологічного аудитора, 05 особам присвоєно кваліфікацію екологічного 

аудитора, 4 організації внесено в реєстр юридичних осіб, що мають право на здійснення 

екологічного аудиту. Здійснювалось ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, 

що мають право на здійснення екологічного аудиту. Реєстр екологічних аудиторів розміщений 

на веб-сайті Мінприроди. 
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15.11. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля  

Наукові дослідження науково-дослідних установ, що входять до сфери управління 

Мінприроди. 

Протягом 2017 року виконанням прикладних науково-дослідних робіт у сфері довкілля 

займалися науково-дослідними установами, що входять до сфери управління Мінприроди, а 

саме: «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та «Український 

науковий центр екології моря». Усього, протягом року зазначені науково-дослідні установи 

виконали 38 прикладних науково-дослідних робіт у сфері довкілля в межах бюджетного 

фінансування. 

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 

проблем».  

У звітному році виконувались 20 науково-дослідних робіт на замовлення Мінприроди 

України.  

1. Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-

хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) 

водного законодавства України до права ЄС. 

2. Розроблення проекту  нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів 

оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище. 

3. Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих 

вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики. 

4. Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні 

екосистемні послуги та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та 

розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем. 

5. Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього 

природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, 

Полтавська, Сумська і Чернігівська області. 

6. Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та 

підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг). 

7. Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій 

України при спалюванні вугілля. 

8. Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. 

Методи визначення вологості газопилових потоків». 

9. Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. 

Настанови з відбору проб». 

10. Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми 

екологічного моніторингу дельти Дунаю.  

11. Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-

збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог 

ЄС. 

12. Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних 

об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів).  

13. Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для 

підвищення екологічної безпеки водних об’єктів. 

14. Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу 

на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів. 
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15. Наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованих 

постів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених 

пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС. 

16. Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за 

якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому 

числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС. 

17. Наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю 

атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС 

та 2004/107/ЄС. 

18. Визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного 

повітря відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС. 

19. Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і 

фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан 

екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро. 

20. Розроблення Положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та 

скасування деяких Директив». 

Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря».  

У 2017 році виконано 18 науково-дослідних робіт в межах бюджетної тематики, 20 робіт – 

за договорами з організаціями та установами, 5 робіт – за міжнародними проектами. Крім того, 

протягом звітного періоду було виконано низка оперативних завдань Міністерства та органів 

влади. 

Науково-дослідні роботи у 2017 році виконувались згідно Плану науково-дослідних робіт 

НДУ «Український  науковий  центр екології моря» (УкрНЦЕМ) на 2017 рік. Роботи 

проводились за 6 основними напрямками:  

1. Оцінка та діагноз стану морських екосистем. 

2. Науково-методичне забезпечення екологічно збалансованого використання ресурсів 

шельфу  та впровадження механізмів сталого розвитку прибережної зони  морів України. 

3. Оцінка та діагноз стану морських об’єктів природно-заповідного фонду України. 

4. Охорона довкілля Антарктики. 

5. Виконання функціональних обов'язків Регіонального активного центру по моніторингу  

та оцінці забруднення. 

6. Інформаційне забезпечення науково-технічних робіт в галузі морського 

природокористування. 

Кожний з напрямків складався з окремих НДР, спрямованих на досягнення мети та 

основних завдань. 

Значний обсяг виконаних досліджень, був направлений на виконання зобов’язань 

передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

До найбільш вагомих досліджень у цьому напрямі можна віднести:  

 розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-

хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) 

водного законодавства України до права ЄС; 

 розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих 

вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики»; 

 науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-

збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог 

ЄС; 
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 наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованих 

постів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених 

пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС; 

 наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за 

якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому 

числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС; 

 наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю 

атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС 

та 2004/107/ЄС; 

 визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного повітря 

відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС% 

 розробку положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС. 

Значну увагу приділено дослідженням спрямованим на оцінку та діагноз стану морського 

середовища, виявлення тенденцій та прогнозування подальшого екологічного стану морів 

України, а також науково-методичне забезпечення екологічно збалансованого використання 

ресурсів шельфу та впровадження механізмів сталого розвитку прибережної зони. Результати 

досліджень призначені для використання в контексті виконання національних і міжнародних 

зобов’язань України та при прийнятті управлінських рішень щодо поліпшення функціонування 

морських екосистем. 

Окрім цього, було розроблено ряд національних стандартів, зокрема проекти ДСТУ: 

«Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб» та «Якість повітря. 

Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків». 

Наукові дослідження у галузі лісового господарства 

Наукові дослідження в галузі лісового господарства здійснюють підвідомчі наукові 

установи: Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА), який є провідним науковим центром лісівничої науки й 

наукових шкіл в Україні, та Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. 

П. С. Пастернака (УкрНДІгірліс), який визначено в країні основною організацією щодо 

розробки науково-технічних питань ведення лісового господарства в гірських умовах. 

Дослідна мережа УкрНДІЛГА та УкрНДІгірліс охоплює всі природно-кліматичні зони 

України, а також унікальні об’єкти лісівничої науки, багато з яких створені понад 150 років 

тому. Наукові установи галузі мають значну дослідну базу, на об’єктах якої виконується 

переважаюча більшість досліджень. Біля третини загального обсягу наукової роботи проходить 

на постійних стаціонарних дослідних об’єктах, які розташовані не тільки на землях дослідної 

мережі інститутів, а і в  лісах підприємств галузі. На даний час існує до 1100 таких об’єктів 

загальною площею майже 2 тисячі гектарів. Наукова цінність подібних стаціонарів з часом лише 

зростає. Площа земель лісового фонду дослідних підприємств, що використовуються як 

дослідно-експериментальна база для проведення досліджень та впровадження результатів НДР 

на даний час складає 40,8 тис.га. 

Дослідження УкрНДІЛГА та УкрНДІгірліс охоплюють фундаментальні та прикладні 

аспекти за напрямками: 

– Розробка і вдосконалення систем ведення лісового господарства. 

– Лісовідновлення та лісорозведення. 

– Охорона і захист лісу. 

– Лісова селекція, вивчення і збереження генетичного потенціалу лісів України, їх 

біорізноманіття. 

– Екологія лісу та моніторинг лісових екосистем. 
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– Агролісомеліорація і лісова рекультивація. 

– Лісова радіологія. 

– Мисливствознавство. 

– Економіка, організація та управління лісового господарства. 

– Нові інформаційні технології в лісовому господарстві. 

УкрНДІЛГА та УкрНДІгірліс у 2017 році продовжували виконання досліджень відповідно 

до Тематичного плану наукових досліджень Держлісагентства на 2015–2019 рр., затвердженого 

наказом Держлісагентства та погодженого НАН України.  

1. За звітний період продовжено дослідження на мережі науково-виробничих об’єктів, 

створено нові дослідні об’єкти. Науковцями УкрНДІЛГА і дослідної мережі закладено понад 

500 постійних та тимчасових пробних площ та дослідних ділянок у різних природних зонах 

України з метою отримання даних щодо розробки і вдосконалення систем ведення лісового 

господарства, лісовідновлення та лісорозведення, лісової селекції, вивчення і збереження 

генетичного потенціалу лісів України, їх біорізноманіття, охорони та захисту лісу, екології лісу 

та моніторингу лісових екосистем, агролісомеліорації і лісової рекультивації, лісової радіології, 

мисливствознавства, економіки, організації та управління лісового господарства, а також нових 

інформаційних технологій в лісовому господарстві.  

2. Продовжено дослідження щодо впливу поступових, вибіркових, комплексних рубок та 

рубок догляду на стан, особливості формування лісових насаджень та процеси природного 

поновлення у різних природно-кліматичних зонах України. Закладено 2 досліди з проведення 

лісовідновних рубок в умовах Східного Полісся, стаціонарний дослідний об’єкт з випробування 

різних способів поступових рубок у соснових деревостанах. Апробовано методичний 

інструментарій комплексної оцінки економічного потенціалу використання лісових ресурсів, 

проведено розрахунки комплексної економічної оцінки лісових ресурсів з використанням 

розробленого методичного інструментарію. Уточнено «Схему інформаційно-аналітичної бази 

для здійснення комплексної оцінки економічного потенціалу використання лісових ресурсів 

лісогосподарського підприємства».  

3. Розроблено план першочергових заходів для запровадження національної інвентаризації 

лісів в Україні. Проведено узагальнення інформації щодо запасів вуглецю у лісовій підстилці та 

лісових ґрунтах. Підготовлено першу редакцію рекомендацій щодо моніторингу лісової 

рослинності та лісових ґрунтів. Проведено інвентаризаційну ревізію списків флори (деревостан, 

підріст, підлісок, надґрунтовий покрив) ділянок моніторингу І рівня в межах Дністровсько-

Дніпровського лісостепового лісогосподарського округу Лісостепової області України. 

Проведено моніторинг вертикального перерозподілу 137Cs у лісових ґрунтах Українського 

Полісся в умовах вологих субору та сугруду. Виконано моніторинг накопичення 137Cs 

тканинами та органами сосни у лісорослинних умовах свіжого та вологого субору. Досліджено 

особливості акумуляції 137Cs дикорослими ягідними та лікарськими рослинами на постійних 

пробних площах. 

4. Проаналізовано поширення та біологічні особливості адвентивних і місцевих шкідників 

і хвороб кленів, берези, ясена, сосни. Визначено параметри динаміки площ осередків масового 

розмноження рудого соснового пильщика у Нижньодніпров’ї за 2010–2017 рр. Проведено 

обстеження соснових насаджень в умовах Західного Полісся на предмет поширення всихання 

сосняків від дії комплексу верхівкових короїдів. Загалом обстежено близько 19 тис. га соснових 

лісів, закладено 210 пробних площ, на яких зрубано та обстежено понад 130 модельних дерев з 

метою дослідження видового складу стовбурових шкідників, їхніх поколінь, щільності 

заселення та масштабів їхнього поширення.  

5. Продовжено дослідження з визначення показників пожежостійкості лісів та аналізу 

аномальності рівнів опадів та температури повітря в порівнянні з середніми багаторічними за 
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природними зонами України. Проаналізовано аномальність рівнів опадів та температури повітря 

в порівнянні із середніми багаторічними показниками природних зон України. Продовжено 

формування бази даних лісових пожеж та аналіз просторових та часових особливостей і 

закономірностей їх виникнення. Визначено основні показники вогнестійкості дерев сосни. 

Досліджено основні морфометричні показники сосняків, пошкоджених низовими пожежами, та 

визначення критеріїв прогнозування їхнього розвитку в умовах Херсонської та Харківської 

областей. 

6. Визначено перелік основних мисливських тварин України, що підлягають обліку 

чисельності у мисливському господарстві. Проведено розподіл різноманіття категорії 

мисливських птахів. Проведено обліки мисливських ратичних тварин за слідами на снігу після 

сезону полювання та проаналізовано їхні переваги і недоліки. Проведено обліки чисельності 

мисливських хутрових хижих звірів та картографію їхніх жител (нір) у Поліській та 

Лісостеповій лісомисливських областях, проаналізовано види обліків водоплавних та 

навколоводних видів мисливських птахів на базі господарств різного сектору у Поліській 

лісомисливській області. 

7. Досліджено особливості росту та стану захисних лісових насаджень різного цільового 

призначення та насаджень на рекультивованих землях, вплив смугових захисних лісових 

насаджень різного віку на сніговідкладення і розподіл снігового покриву на шляхах 

залізничного транспорту в умовах Лівобережного Лісостепу. Продовжено дослідження 

динаміки та особливостей росту садивного матеріалу сосни звичайної та дуба звичайного із 

закритою кореневою системою та лісових культур, створених таким садивним матеріалом, з 

різними варіантами підживлення.  

У 2017 році на засіданнях Науково-технічної ради Держлісагентства розглянуті 34 

документи, з них 32 схвалені. 

Найбільш вагомими отриманими результатами виконання прикладних досліджень у 2017 

році є роботи, виконані з геопорталом «Ліси України». У 2017 році було спроектовано 

архітектуру геопорталу, розроблено та протестовано програмне забезпечення для введення та 

поновлення даних лісовпорядкування для геопорталу, систему запитів для обміну інформацією 

на різних рівнях управління лісовим господарством. 

Наукові дослідження в системі Національної академії наук України. 

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України. 

ДУ «ІГНС НАН України» є  провідним науковим закладом України з проблем розвитку 

мінерально-сировинної бази ядерної енергетики,  радіаційної та екологічної безпеки, 

поводження з радіоактивними і токсичними відходами, геохімії навколишнього середовища, 

радіохімії, цивільного захисту тощо, виконуючи в значних обсягах фундаментальні та прикладні 

дослідження і підтримуючи активні міжнародні зв’язки. 

Основними науковими напрямами діяльності ДУ «ІГНС НАН України» є: 

• фундаментальні проблеми комплексного розвитку мінерально-сировинної бази ядерної 

енергетики; 

• геохімія навколишнього середовища, радіогеохімія, радіоекологія; 

• фізико-хімічні, технічні та геологічні проблеми поводження з радіоактивними і 

токсичними відходами;  

• цивільний захист, комплексний моніторинг і науково-технологічні основи радіаційної та 

техногенно-екологічної безпеки. 

Лабораторна база Інституту використовувється як Центр колективного користування 

унікальними науковими приладами НАН України за напрямом «Мінерало-геохімічні 

дослідження». 
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Фундаментальні та прикладні дослідження Інституту проводяться за 4-ма основними 

науковими напрямами. 

1. Фундаментальні проблеми комплексного розвитку мінерально-сировинної бази ядерної 

енергетики. 

За напрямом у 2017 році виконувалися 4 науково-дослідні роботи. 

2. Геохімія навколишнього середовища, радіогеохімія, радіоекологія. 

За напрямом у 2017 році виконувалися 5 науково-дослідних робіт.  

3. Фізико-хімічні, технічні та геологічні проблеми поводження з радіоактивними і 

токсичними відходами. 

За напрямом у 2017 році виконувалися 4 науково-дослідні роботи.  

4. Цивільний захист, комплексний моніторинг і науково-технологічні основи радіаційної 

та техногенно-екологічної безпеки. 

За напрямом у 2017 році виконувалися 24 науково-дослідні роботи.  

Більшість найбільш вагомих результатів прикладних досліджень, які отримані в 2017 році, 

відносяться до галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого 

розвитку. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 

У 2017 році в Інституті виконувались наукові дослідні роботи за бюджетною програмою 

НАН України та на замовлення органів виконавчої влади, зокрема за темою «Розвиток відносин 

власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України» 

отримано наукові результати:  

  на основі інклюзивного підходу розвинуто інституційні, економічні та адміністративні 

інструменти в напрямі забезпечення вільного доступу кожного члену суспільства до 

ефективного виробничого та невиробничого (рекреаційного, оздоровчого, лікувального, 

естетичного) використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів (ПРТР); обґрунтовано 

доцільність встановлення економіко-екологічних обмежень у формах привласнення ПРТР в 

системі економічних відносин рекреаційно-туристичного природокористування, визначено їх 

сутність, принципи, функції та специфічні особливості; 

  запропоновано застосування інструментів функціонального зонування рекреаційних 

територій та їх паспортизація на локальному рівні (методичні підходи).  

У 2017 році в Інституті виконувалась науково дослідна робота за бюджетною програмою 

НАН України та на замовлення органів виконавчої влади, зокрема за темою «Загрози та ризики 

екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор’я» отримано такі 

результати: 

 розроблено теоретичні основи систематизації ризиків, визначення їх суб’єктно-

об’єктної структури, властивостей та функцій, ідентифікації  ризик-факторів стосовно 

екологоорієнтованого секторального розвитку, що дозволило визначити ризик-події 

(інценденти), як передумови виникнення економічних збитків і втрат суб’єктів господарювання 

внаслідок погіршення стану та якості навколишнього середовища; 

 запроваджено типізований аналітичний алгоритм оцінки впливу можливих ризиків 

секторального екологоорієнтованого розвитку, що базується на ідентифікації ризик-факторів, 

кількісному вимірі ризикового навантаження та запровадження заходів ризик-менеджменту, 

адаптованих до умов функціонування відповідних секторів; 

 теоретично обґрунтовано концептуальну модель адаптивного управління ризик-

подіями в соціо-економіко-екологічних системах, в основу якого покладено принципово нові 

методологічні принципи їх розвитку, які базуються на врахуванні минулого досвіду прояву 

факторів ризику, нелінійної однозначності процесу екологізації та типізації  бінарних зв’язків 

(взаємодій) в об’єкті дослідження. 
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15.12. Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються 

довкілля  

15.12.1 Діяльність громадських екологічних організацій 

Українське товариство охорони природи.  

Українське товариство охорони природи (Укрприрода) – найстарша і наймасовіша 

всеукраїнська громадська організація із 72-річною історією, що об’єднує понад 1 млн. громадян. 

Утворене 26 липня 1946 р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР. 

Основні завдання – охорона сприятливого для життя навколишнього природного 

середовища, збереження здоров’я народу України, здійснення просвітньої діяльності, захист 

екологічних прав громадян, організація й участь у заходах по охороні природи, забезпеченню 

екологічної безпеки, раціональному використанню природних багатств, реалізація екологічної 

політики України. 

Укрприрода щорічно видає власний «Екологічний календар» («Шевченко і Природа», 

«Україна заповідна», «Природна єдність України»), згідно з яким проводить більше 50 масових 

природоохоронних акцій – всеукраїнських, регіональних та місцевих, проводить конференції, 

конкурси та інші заходи. 

У 2017 році Товариством було приділено багато уваги вирішенню проблем формування 

цивілізованого ринку української землі, розвитку природно-заповідних об’єктів, глобальній 

зміні клімату та адаптації до її негативних наслідків, поводженню з відходами та іншим 

питанням, що розглядались на засіданнях Президії Всеукраїнської ради та наукових секціях 

Товариства. 

30 травня 2017 р. в актовій залі Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка 

Національної академії наук України було проведене спільне засідання Всеукраїнської ради 

Українського товариства охорони природи, ВГО «Асоціація природоохоронних територій 

України», проекту ЄС «ClimaEast: Збереження та стале використання торфовищ», що 

впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. 

Спільною Постановою Товариства і Асоціації було утворено «Всеукраїнську експертно-

консультативну раду з проблем заповідної справи». Інформацію було направлено Верховній 

Раді та Кабінету Міністрів України. 

12 вересня 2017 р. на перших шпальтах всеукраїнської газети «Сільські вісті» було 

опубліковано статтю «Як сформувати цивілізований ринок землі», у якій підведені підсумки 

обговорення даної проблеми в системі Товариства, викладено рекомендації Уряду та народу 

України. 

При Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи у 2017 році 

діяли 12 всеукраїнських секцій, куди входять провідні вчені країни: 

- охорони надр та екологічної геології імені О. С. Щириці; 

- охорони рослинного світу; 

- водних ресурсів та атмосферного повітря; 

- правових основ природокористування; 

- природно-заповідних територій; 

- екологічної політики і освіти; 

- екологічного аудиту; 

- біологічної та генетичної безпеки; 

- юннатів; 

- охорони і раціонального використання земель; 

- захисту мисливської фауни і тваринного світу; 
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- ноосферогенезу і гармонійного розвитку Наукової ради НАН України з навколишнього 

середовища і сталого розвитку. 

В єдиній системі Українського товариства охорони природи працюють 23 обласних і 

Київська міська організації, які об’єднують більше 1 млн. громадян. 

Українська кліматична мережа. 

Українська кліматична мережа (УКМ) – це мережа громадських організацій з різних 

регіонів України, що працюють в сферах, дотичних до проблеми зміни клімату: енергетиці, 

транспорті, екологічній освіті. 

24 березня 2000 року – це дата створення Української кліматичної мережі – одного з 

перших об’єднань неурядових організацій (НУО) в Україні. На той момент до неї входило 17 

екологічних НУО. До 2016 року Українська кліматична мережа мала назву Робоча група НУО з 

питань зміни клімату. Сьогодні до Мережі входить 25 громадських організацій. 

 У 2017 році стежити за ходом міжнародних кліматичних переговорів мали змогу 

представники та представниці кількох організацій мережі – від ГО «Екоклуб» і МБО «Екологія-

Право-Людина». Після закінчення цьогорічних перемовин відбулась прес-конференція УКМ 

про результати COP23 у Бонні для України. 

За 2017 рік УКМ підготувала наступні позиції та коментарі до наступних документів: 

- Маніфест з енергоефективності Української кліматичної мережі; 

 
- Позиція стосовно запровадження системи торгівлі викидами (СТВ) в Україні; 

- Пропозиції до проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 

року та до Плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року на першому 

етапі (спільно з партнерами); 

- Звернення української громадськості про підтримку участі США у Паризькій Угоді; 

- Коментарі УКМ до проекту Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у 

сфері зміни клімату на період до 2030 року; 

- Коментарі до законопроекту «Про енергоефективність»; 

- Коментарі до методології з розробки Революційного енергетичного сценарію для 

України, що був розроблений за участі Фонду ім. Гайнріха Бьолля; 

- Заява стосовно Міжнародних кліматичних переговорів COP23; 

- Коментарі щодо внесення змін до Закону «Про енергетичний ринок», якими вводиться 

застосування зеленого тарифу до установок зі спалювання сміття; 

- Звернення до міністра енергетики щодо недоліків фінансування галузі вуглевидобування 

2017 року. 

У 2017 році громадські організації, що входять в УКМ, провели ряд спільних заходів: 



398 

 

 

- НЕЦУ, ЕПЛ, УМКА, ЕГО «Зелений Світ», WWF, АВК, ГО УЕК «Зелена Хвиля», ГО 

«ФОРЗА» у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 

Docudays UA, центральна тема якого була ЧОТИРИ ГРАДУСИ, провели просвітницькі події про 

активізм і зміну клімату (м. Київ, 24-31 березня, та м. Ужгород, листопад). 

- Світ Освіт, Екоклуб Рівне, Еколтава, «Зелена Країна», УМКА, ФОРЗА й ін.1-2 листопада 

провели Форум кліматичної освіти 2017: Молодь вирішує! 100 спеціалістів і спеціалісток у 

сфері освіти з питань змін клімату знаходили спільні точки перетину й об’єднання зусиль задля 

вирішення проблеми зміни клімату. 

 
 

- Екоклуб Рівне, НЕЦУ, Громадянська мережа ОПОРА, Світа Освіт, АВК й ін. 22-31 

травня був проведений інформаційний тур «Енергонезалежність – наша спільна справа!». У 

Херсоні, Миколаєві, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську й Ужгороді активісти розповідали про 

зміну клімату, енергоефективність і відновлювані джерела енергії. 

- УМКА, Еколтава, Екоклуб Рівне, АВК, НЕЦУ у рамках події 350.org: День Дій: від слів 

до дій! 1-6 червня у рамках кліматичної кампанії «Міста для життя». Одночасні практичні акції 

в 11 містах України, де активісти і місцева громада показали, що таке зелені та сталі міські 

рішення. 

Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86». 

Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» залишається одним 

з лідерів екологічного громадського руху України, з широким спектром форм роботи 

(аналітичної, адвокаційної, інформаційно-просвітницької) та активністю на усіх рівнях – від 

місцевого до міжнародного, впевнено продовжуючи рух до своєї мети – екологізації політики та 

практики задля переходу України до сталого розвитку. 

Проект «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької 

Декларації, що стосуються екологічного врядування» виконувався за сприяння Європейського 

Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під 

егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

Партнерства. В рамках проекту, 18 жовтня 2017 року, до першої річниці прийняття Декларації 

міністрів країн-членів ЄС та країн Східного партнерства щодо співробітництва з охорони 

довкілля та протидії зміні клімату, ВЕГО «МАМА-86» у партнерстві з Міністерством екології та 

природних ресурсів, провели круглий стіл «Цілі та завдання належного екологічного 

врядування в контексті впровадження Люксембурзької декларації», за підтримки проекту 

«Сприяння прогресу Білорусі, Молдови та України у європейській реформі екологічного 

врядування», що фінансується в рамках схеми ре-грантингу ФГС СхП. 

«МАМА-86» працювала в складі ініціативної групи ГВП-Україна з підготовки коментарів 
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та змін до проектів законодавчих та нормативно-правових актів в рамках завдань гармонізації 

українського водного законодавства до вимог водних директив ЄС. зокрема: ВРД ЄС, 

Директиви про питну воду. «МАМА-86» надала коментарі до проектів Законів про внесення 

змін до: ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання», проекту наказу Мінприроди «Про 

затвердження Типового положення про басейнові ради», проекту розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції реформування організаційної структури Державного агентства водних 

ресурсів України», проекту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення 

державного моніторингу вод», які частково були враховані. Інформацію про результати 

діяльності організації за водним напрямком, актуальні проблеми управління водними ресурсами 

та водної безпеки, необхідність розробки водної стратегії України ВЕГО «МАМА-86» 

регулярно надавала під час публічних заходів (круглих столів, конференцій, семінарів, засідань 

експертних або робочих груп), поширювала за допомогою інтернет ресурсів (вебсторінка, ФБ), 

ЗМІ на національному рівні та в регіонах, де працюють осередки ВЕГО «МАМА-86». 

Представник ВЕГО «МАМА-86» – член громадській раді при Держводагентстві України в 

2017 році доповідала по 4 питаннях порядку денного засідань громадської ради: 

Переосмислення водної безпеки для України – результати НПД-2016 (19.01.2017); Прибережні 

захисні смуги – зміни до деяких законодавчих актів щодо земель водного фонду (02.03 2017); 

Управління посухами: міжнародні та українські підходи (18 05.2017); Обережно, «цвітіння 

води»! (20.07.2017). 

У 2017 році ВЕГО «МАМА-86» брала участь у підготовці частини щодо якість води та 

управління водними ресурсами, включаючи морське середовище Розділу 2. Аналізу процесу 

адаптації екологічного законодавства України Доповіді «Охорона довкілля в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС» для зустрічі Платформи громадянського суспільства Україна-

ЄС (Брюссель, 18 травня 2017 р.). Також організація виконала дослідження (розробку таблиці 

оцінювання за методикою визначення «дерева цілей», тестування таблиці стейкхолдерами, 

аналіз результатів тестування, підготовку оцінки) щодо гармонізації українського законодавства 

та імплементації вимог Водної рамкової Директиви ЄС в рамках «Комплексного звіту з оцінки 

виконання пріоритетних питань Угоди про асоціацію» Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС в липні 2017 року. 

Лобіювання затвердження підготовлених МОЗ України Державних санітарних норм і 

правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, 

що містять азбест» (листи до ЦОВВ, прес-брифінг «Здоров’я без компромісів – МОЗ забороняє 

використання азбесту та виробів з нього» в УКМЦ 26 червня 2017 р.; співробітництво з 

RightOnCanada (громадська адвокаційна кампанія Rideua Institute), International Ban Asbestos 

Secretariat (UK) та IPEN 

Кампанія «Міжнародний тиждень дій проти отруєння свннцем-2017» (діяльність в 

регіональних осередках; спільно з Асоціацією українських виробників лакофарбової продукції 

(АУВЛП) робота над проектом Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у 

лакофарбових матеріалах. ВЕГО «МАМА-86», яка впродовж 10 останніх років проводить 

кампанію за заборону використання азбесту, у грудні 2017 р. надала заяву про залучення ВЕГО 

«МАМА-86» до адміністративної справи №826/15456/17 у якості третьої особи на стороні 

позивача – МОЗ. Судовий процес триває. 

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета». 

У 2000 році громадські активісти-засновники Всеукраїнського форуму громадських 

організації «Жива планета» об’єдналися для консолідації зусиль у вирішенні актуальних 

проблемних питань у сфері охорони навколишнього природного середовища, освіти та 

культури. З 2002 року «Жива планета» об’єднавши однодумців з 19 регіонів України отримала 

статус Всеукраїнської громадської організації. 
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У 2017 році експерти «Живої планети» приймали активну участь в розроблянні та 

обговоренні перед прийняттям Стратегій, планів їх реалізації та проектів нормативно-правових 

актів. Переважно робота велась у профільних Комітетах громадських рад при 

Мінекономрозвитку та Мінприроди. 

Майже усі надані пропозиції були враховані до: 

- проекту Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища в Україні (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р); 

- проекту Закону України «Про оцінку впливів на довкілля» (діє з 18.12.2017 р); 

- проекту Національної стратегії поводження з відходами в Україні до 2030 року (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р). 

З метою забезпечення управління об’єктами природно-заповідного фонду під 

керівництвом кваліфікованих і досвідчених керівників, експерти «Живої планети», разом з 

представниками інших організацій – членів громадської ради при Мінприроди та Міністерства, 

приймали активну участь в розроблені оновленого Порядку проведення конкурсу та 

призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери 

управління Міністерства екології та природних ресурсів України (затверджений наказом 

Мінприроди від 17 квітня 2018 року № 123, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

09.07.2018 р. за № 797/32249). 

Разом з іншими експертними організаціями були опрацьовані зміни до: 

• Положення про сертифікацію екологічних аудиторів (зміни внесені наказом Мінприроди 

від 10.07.2017 № 254); 

• Порядку справляння збору за спеціальне використання об’єктів тваринного світу та його 

розміру; 

• деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне 

водокористування (внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1091); 

• законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстрац. № 6235 від 24.03.2017). 

У вересні 2017 року експерти «Живої планети» разом з експертами Комітету громадської 

ради при Мінприроди з питань експертизи та оцінки впливів на довкілля та Національного 

екологічного центру України провели громадську екологічну експертизу матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище «Підняття рівня Олександрівського водосховища до 

проектної відмітки 20,7 м» передбаченого проектом «Завершення будівництва Ташлицької 

ГАЕС». Результати експертизи містили 76 зауважень і були оголошені на засіданні громадської 

ради 14 грудня 2017 року. Громадська рада схвалила висновок підготовлений експертною 

групою: матеріали ОВНС базуються на описаних неповних або хибних даних, яки не можуть 

вважатися достовірними та бути підставою для погодження запланованої діяльності в рамках 

державної екологічної експертизи проекту. Громадська рада рекомендувала Мінприроди не 

надавати позивний висновок державної екологічної експертизи, виходячи з того, що даний 

проект не відповідає чинному законодавству, а його реалізація є неприпустимою з точки зору 

екологічної безпеки. Рекомендації громадської ради були враховані. 
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«Жива планета» постійно проводить інформаційні заходи для споживачів з питань 

раціонального споживання, енергозбереження та ефективного використання ресурсів, значень 

тих чи тих видів маркувань, як споживати, піклуючись про здоров’я і довкілля. З метою 

забезпечення цього напрямку діяльності був створений портал споживача зі сталого споживання 

gpp.in.ua на якому розміщені поради на всі випадки життя, відеоролики-мотиватори та 

інформація про значення різноманітних маркувань що можна зустріти на етикетках чи упаковці 

продукції. 

«Жива планета» активно пропагує підходи сталого виробництва та інструменти 

спрямовані на підтримку зеленої модернізації економіки. У 2017 році GREEN MIND став 

складовою Міжнародного форуму INNOVATION MARKEТ що проводиться також щорічно на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 864-р, 21-24 листопада 

2017 року на платформі GREEN MIND – 2017 відбулись заходи присвячені зеленим інноваціям 

для посилення потенціалу розвитку бізнесу. 

  
«Жива планета» впроваджує діяльність зі стандартизації будучи з 2005 року колективним 

членом національного технічного комітету ТК 82 «Охорона довкілля» й виконуючи функції 

одного з підкомітетів ТК – «Оцінка життєвого циклу». На початку 2017 року на базі підкомітету 

ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» була створена робоча група з розробки екологічних критеріїв 

та метода оцінювання життєвого циклу для об’єктів будівництва. У грудні 2017 року експерти 

«Живої планети» увійшли до складу робочої групи ТК 82 з розробляння перших стандартів серії 

«Оцінка впливів на довкілля». Стандарти цієї серії передбачають встановлення детальних 
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критеріїв та показників впливів на довкілля до тих чи тих об’єктів, що підлягають оцінці впливу 

на довкілля, враховуючи галузеву специфіку та найкращі доступні технології виробництва. 

 

15.12.2 Діяльність громадських рад  

Громадська рада при Мінприроди. 

Громадську раду при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – 

громадська рада) було створено у 2016 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики». 

До складу громадської ради входять 35 представників інститутів громадянського 

суспільства. Очолює громадську раду – Берзіна С.В. (президент ВГО «Жива планета»). Склад 

громадської ради затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 28.11.2016 № 446. 

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим 

органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, 

здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерстві екології та природних ресурсів 

України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, урахування громадської думки 

під час формування та/або реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції 

Міністерства. 

У 2017 році було проведено 13 засідань громадської ради та її Комітетів (постійно діючі 

структурні підрозділи громадської ради, до складу яких входять члені громадської ради та 

запрошені експерти ) під час яких було розглянуті: 

проекти Законів України: 

- Про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року»; 

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та 

оцінки відповідності» (реєстрац. № 6235 від 24.03.2017); 

- Про систему моніторингу, звітування та верифікації парникових газів; 

проекти постанов Кабінету Міністрів України: 

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі 

дозволів на спеціальне водокористування; 

- Про затвердження порядку справляння збору за спеціальне використання об’єктів 

тваринного світу та його розміру; 

-  Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів із розподілу 

часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин; 

проекти наказів Міністерства екології та природних ресурсів України: 

- Про внесення змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів; 

- Про деякі питання здійснення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів; 

- Про затвердження принципів розробки плану скорочення викидів забруднюючих речовин 

від підприємств гірничо-металургійного комплексу та інші. 

Також під час засідань були розглянуті питання: 

- позицію України на переговорах в рамках  23-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 13-ої 

зустрічі сторін Кіотського протоколу; 

-  результатів 23-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 13-ої зустрічі сторін Кіотського 

протоколу; 

- забезпечення виконання окремих норм Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

та відповідних проектів постанов Кабінету Міністрів України; 
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- ефективності реалізації екологічної політики та використання бюджетних коштів на 

провадження природоохоронних заходів на регіональному рівні; 

-  ознак корупції в системі отримання довідок на транскордонне перевезення безпечних 

відходів; 

- протидії незаконній вирубці лісу; 

- результатів громадської екологічної експертизи матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м» 

передбаченого проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС»; 

- проблем управління об’єктами природно-заповідного фонду та формування екомережі 

України; 

- результатів громадської оцінки діяльності окремих об’єктів природно-заповідного фонду; 

- необхідності внесення  змін до додержавних будівельних норм на дитячі садки, школи та 

лікарні (ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4), в частині що стосується екологічних вимог; 

- розвитку в Україні екологічного маркування згідно вимог міжнародних стандартів; 

- проект сценарію переходу України на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року 

та інші. 

 
Підготовлені за результатами засідань рекомендації були внесені на розгляд до 

Мінприроди та інших компетентних органів влади. 

Також у 2017 році члени та експерти громадської ради приймали активну участь у 

громадському обговоренні пріоритетних дій Уряду у сфері охорони довкілля, проектів 

Національної стратегії поводження з відходами та оновленої Стратегії державної екологічної 

політики до 2030 року. 

Члени громадської ради приймали активну участь у роботі  робочих груп (комітетів, 

комісій, рад тощо) створених при Міністерстві екології та природних ресурсів України. 

У 2017 році вперше за історію існування Мінприроди громадською радою спільно з ГО 

«Українська Демократія» була проведена громадська експертиза діяльності Міністерства (за 

напрямком взаємодії з громадськістю). Експертиза проводилась згідно вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про порядок сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». За результатами експертизи з 19 

пропозицій наданих Міністерству щодо розв’язання суспільно значущих проблем по взаємодії з 

громадськістю було враховано 18. 

Діяльність громадської ради висвітлюється на офіційному сайті Мінприроди у відповідній 

рубриці, де оприлюднюються протоколи та інформаційні довідки, правоустановчі  документи 
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(положення, регламент, структура). Також, активно діє сторінка громадської ради у соціальній 

мережі Facebook «Громадська рада при Мінприроди України_2016». 

Громадська рада при Держлісагентстві. 

Протягом 2017 року Громадською радою було проведено 9 засідань.  

За підсумками засідань Громадською радою були направлені звернення до Президента 

України, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Антимонопольного комітету, голів обласних рад України щодо:  

 - недопущення грубих порушень під час проведення торгів з продажу необробленої 

деревини; 

- надзвичайно критичного стану щодо фінансування лісового господарства на Півдні та 

Сході України; 

- передчасної відміни розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610-р 

«Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»; 

- передачі в концесію майнових комплексів лісогосподарських підприємств; 

- щодо підтримки позиції профспілки працівників лісового господарства у зв’язку із 

схваленням Кабінетом міністрів України Стратегії реформування лісового господарства на 

період до 2022 року. 

Громадська рада при Держатомрегулювання. 

Протягом звітного періоду Держатомрегулюванням здійснювалася системна робота із 

Громадською радою. 24 лютого 2017 р. були проведені установчі збори, в яких взяли участь 11 

інститутів громадянського суспільства. Наказом Держатомрегулювання від 20.03.2017 №99 

затверджено склад, Голову та заступників Голови Громадської ради при Державній інспекції 

ядерного регулювання України. Загалом було проведено 5 засідань Громадської ради, в ході 

яких обговорювалися актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки, зокрема:  

 стан реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива; 

 стан культури безпеки у сфері використання ядерної енергії; 

 продовження експлуатації енергоблоку №3 Запорізької АЕС; 

 нові тарифи від НКРЕКП для НАЕК «Енергоатом», чи забезпечують вони безпеку 

експлуатації станцій й будівництво сховищ?; 

 стан реалізації проектів Нового безпечного конфайнменту та Сховища відпрацьованого 

ядерного палива - 2; 

 стан інспекції з ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС; 

 питання радіоактивного забруднення Ru-106. 

 

15.13. Екологічна освіта та інформування  

Екологічна освіта. 

У 2017 році Мінприроди до Дня довкілля організовано масштабну кампанію «Місячник 

довкілля», в рамках якої 43 установами ПЗФ проведено 336 заходів, спрямованих на підвищення 

інтересу бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, збереження та 

примноження природної спадщини, а також присвячених екологічним датам та подіям: 

Всесвітньому дню Землі; Міжнародному дню лісів; Міжнародному дню водних ресурсів; 

Всесвітній кампанії «Година Землі». До Всесвітнього дня водно-болотних угідь (02.02.2017) в 

установах природно-заповідного фонду проведено еколого-просвітницькі заходи та 

інформаційні кампанії для ЗМІ, розповсюджено інформаційні плакати та розміщено прес-релізи.  

Організовувались інформаційно-просвітницькі заходи, в рамках яких прочитані лекції, 

проведено тематичні семінари та конференції (в тому числі з нагоди ювілейних дат створення 

установ природно-заповідного фонду). 
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Мінприроди підтримало громадську ініціативу та сприяло проведенню безстрокової 

екологічної акції «Посади дерево на Алеї миру», направленої на озеленення парків та скверів. 

До проведення акції приєдналися національні природні парки, заповідники за підтримки 

місцевих органів влади. 

У листопаді 2017 року на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ) відбувся 

XV Міжнародний водний форум “AQUA UKRAINE” (у складі спеціалізованої виставки та 

науково-практичних конференцій) та V Спеціалізована виставка «Екологія підприємства». 

Форум щорічно проходить згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 

№ 268-р «Про підготовку і проведення Міжнародного водного форуму «AQUA UKRAINE» за 

підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства 

водних ресурсів України на базі ТОВ «Міжнародний виставковий центр». 

 

 
 

 

У 2017 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 №51 

Міністерство екології та природних ресурсів за сприяння Міністерства освіти і науки провело 

конкурс «До чистих джерел» (проводиться щорічно, починаючи з 2001 р.). Метою зазначеного 

конкурсу є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, 

спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне 

використання водних ресурсів, підвищення рівня екологічної і правової обізнаності громадян 

щодо охорони водних ресурсів, шляхом розвитку громадянських екологічних ініціатив. Порядок 

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» затверджений наказом 

Мінприроди від 16.08.2012 №407, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 7 вересня 

2012 р. за№ 1552/21864. 

У 2017 році за сприяння Мінприроди Всеукраїнська громадська організація «Українське 

водне товариство «WaterNet» провела конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз» 

(проводиться щорічно, починаючи з 2003 р.), який є національним етапом Міжнародного 

конкурсу «Stockholm Junior Water Prize». Основною метою конкурсу є залучення молоді до 

вирішення проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів. 

Розуміючи необхідність виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до 

природи, роз’яснення широким колам громадськості важливості створення лісових насаджень, 

як одного з основних компонентів збереження екологічної рівноваги на планеті, 

Держлісагентство, за підтримки Товариства лісівників України, з 2006 року проводить щорічну 

Акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках». Акція стартує 21 березня у Всесвітній день лісів й триває 

до Дня довкілля, який щороку в Україні відзначається в третю суботу квітня. Головним заходом 
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Акції є садіння дерев і створення нових лісів за широкої участі учнівської та шкільної молоді, 

громадськості, представників органів влади та ЗМІ. 

З 21 березня по 15 квітня 2017 року лісогосподарські підприємства проводили заходи в 

рамках започаткованої Держлісагентством акції "Майбутнє лісу у твоїх руках". Участь у заходах 

Акції взяли близько 22 тисяч  представників  шкільної та студентської молоді. Крім того до акції 

долучились понад 13 тис. представників громадських організацій, засобів масової інформації, 

органів влади. В рамках акції за допомогою та під керівництвом лісівників-професіоналів на 

площі майже 3 тис га створено лісові насадження. Учасниками акції проведено понад 1.5 тис. 

заходів з благоустрою територій. 

Спеціалістами лісової галузі для шкільної та студентської молоді, представників 

громадськості проведено майже 1.5 тис ознайомчо-пізнавальних заходів, під час яких значна 

увага приділялась особливостям вирощування лісових насаджень, ознайомлення з флорою та 

фауною кожного регіону, правилам поведінки в лісі.  

Інформування населення. 

У 2017 році Мінприроди розроблено проект Концепції створення Загальнодержавної 

автоматизованої системи та загальнодержавний портал «Відкрите довкілля», яка включатиме 

підсистеми, зокрема: видача дозволів, ліцензій; статистичні звіти; матеріали перевірок; 

моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища та інші. У проекті 

Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи та загальнодержавний портал 

«Відкрите довкілля» передбачено створення структурних компонентів автоматизованої системи 

«Відкрите довкілля» у процесі комплексного впровадження механізмів електронного 

урядування і формування національної базової багаторівневої цифрової геоінформаційної 

інфраструктури у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема: 

- підсистем – геопортал доступу до екологічної інформації; «Центр адміністративних 

природоохоронних послуг»; підсистема управлінської діяльності, планування та звітності (в 

тому числі для національної звітності за Протоколом РВПЗ); аналітична підсистема. 

- реєстрів – викидів та перенесення забруднювачів відповідно до Протоколу РВПЗ; 

природоохоронних програм і проектів, в тому числі, з мінімізації  наслідків діяльності сектору 

безпеки і оборони України, транскордонних/міжнародних проектів; природних ресурсів, 

управління якими здійснює Мінприроди; 

- модулів – аналітичного забезпечення; оброблення, експертизи, співставлення даних про 

стан довкілля; системи оцінки та управління екологічними ризиками, моделювання екологічних 

ситуацій і ризиків, створення прогнозних моделей; автоматизованої підтримки прийняття 

управлінських рішень; адміністратора системи для підтримки його функціонування та надання 

прав доступу до системи; електронного документообігу; «Викиди парникових газів» із 

системою торгівлі квотами (рис. 15.10.). 
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Рис. 15.10. Структура системи «Відкрите довкілля» 

 

У 2017 році також здійснено оновлення офіційного веб-сайту Мінприроди, сформовано 

нові 42 теги, забезпечено їх наповнення інформаційними матеріалами. Попередня версія веб-

сайту Мінприроди підтримується в робочому стані через значний об’єм розміщеної інформації.  

На постійній основі забезпечено розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті 

міністерства. У 2017 році оприлюднено 736 інформаційних матеріалів. На веб-сайті Мінприроди 

підтримується в робочому стані електронний сервіс ecomapa.gov.ua, здійснюється моніторинг 

результатів його впровадження, удосконалено його функціональні можливості (додано два нові 

інформаційні шари). 

Для підсистеми «Центр адміністративних природоохоронних послуг» сформовано Перелік 

адміністративних послуг у природоохоронній сфері діяльності. Він містить 38 пунктів, серед 

яких: 17 пунктів відносяться до сфери екобезпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності; 7 – 

охорони природних ресурсів; 5 – заповідної справи; 2 – кліматичної політики; 3 – фінансово-

економічної діяльності міністерства; 2 – кадрового забезпечення; 2 – зв'язків з громадськістю та 

ЗМІ, в тому числі - спеціалізований сервіс Мінприроди «Єдине вікно». 

На веб-сайті Мінприроди за посиланням «Головна»-«Бізнесу» функціонують теги:  

- адміністративні послуги https://menr.gov.ua/content/administrativni-poslugi.html: 

- електронні послуги https://e-eco.gov.ua/; 

- для проектованої підсистеми «Дозвільно-ліцензійна діяльність» впроваджено окремі 

компоненти єдиних стандартів управління, які синхронізовані з етапами формування новітньої 

нормативно-правової бази поводження з відходами та процедурою подання проектів 

нормативно-правових актів на розгляд Уряду та до Верховної Ради України.  

З метою інформування громадськості щодо проведення лісогосподарських заходів у 

Держлісагентстві прийнято рішення про оприлюднення на офіційних веб-сайтах обласних 

управлінь лісового та мисливського господарства та веб-сайтах лісогосподарських підприємств  

інформації про лісові ділянки, які відведені для заготівлі деревини в порядку рубок головного 

https://menr.gov.ua/content/administrativni-poslugi.html
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користування та для проведення всіх інших рубок, а також інформації про видачу спеціальних 

дозволів (лісорубних квитків) на заготівлю деревини. 

 

15.14. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля  

15.14.1 Європейська та євроатлантична інтеграція  

 Юридичною засадою для євроінтеграційних процесів у природоохоронній галузі є Розділ 

V, Глава 6 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Згідно із Додатком ХХХ до Угоди 

Україна зобов’язується імплементувати у своє законодавство положення 26 директив та 3 

регламентів ЄС у таких секторах як: управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у 

інші галузеві політики, якість атмосферного повітря, управління відходами та ресурсами, якість 

води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, охорону природи, 

промислове забруднення та техногенні загрози, зміну клімату та захист озонового шару, 

генетично модифіковані організми. 

У 2017 році у рамках виконання цих зобов’язань тривала робота щодо ухвалення 

горизонтального законодавства. Так, на початку 2017 року прийнято Закон України «Про оцінку 

впливу на довкілля», що дає можливість втілити прогресивну, оновлену та проєвропейську 

модель оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС про оцінку 

впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація). На 

виконання норм зазначеного Закону України прийнято низку підзаконних нормативно-правових 

актів, спрямованих на його реалізацію. Проект Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» (реєстр. № 6106), який враховує вимоги Протоколу про Стратегічну екологічну оцінку, 

а також Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 

середовище, передано на повторне друге читання. 

Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

питну воду та питне водопостачання» № 2047-VIII, який імплементує окремі положення 

Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною та Директиви 

91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод. Презентовано новий сучасний геопортал «Водні 

ресурси України», до якого наразі занесено дані понад 3000 річок. Планується, що портал буде 

однією із складових загальної інформаційної системи «Відкрите довкілля». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р схвалено 

Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030, положення якої визначили цілі 

та принципи політики у цій сфері відповідно до зобов’язань України за Угодою про асоціацію. 

Презентовано електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua», який включає інтерактивну мапу 

сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявленні 

сміттєзвалища. 

Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища 

рідкісних видів тварин і рослин», метою якого є захист від знищення середовища перебування 

(зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України. 

На виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, Верховною 

Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

охорони пралісів», який забороняє рубки лісу в пралісах, вводить адміністративну 

відповідальність за знищення та пошкодження пралісів. 

Розроблено проекти нормативно-правових актів щодо внесення змін до законів України 

«Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну 

мережу України». Визначено 271 об’єкт Смарагдової мережі Європи в Україні для збереження 

рідкісних та зникаючих природних оселищ, видів флори і фауни, у тому числі птахів у межах 

всіх об’єктів, що підлягають збереженню за Бернською конвенцією. 
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Проведено аналіз списку видів птахів наведених в додатках I, II, III до Директиви 

2009/147/ЄС про захист диких птахів, щодо наявності цих видів на території України та 

характеру їх перебування, а також включення цих видів до Червоної книги на основі наявних 

наукових даних. 

8 листопада 2017 року прийнято розпорядження КМУ № 796-р «Про Національний план 

скорочення викидів від великих спалювальних установок», який спрямовано на поступове та 

неухильне скорочення викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок від великих спалювальних установок, загальна номінальна 

теплова потужність яких становить 50 і більше МВт.  

Також прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р 

«Про схвалення Концепції реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища України». У зв’язку з цим відбувається процес 

реформування Державної екологічної інспекції шляхом ліквідації останньої та створення нового 

органу – Державної природоохоронної служби України (єдиного контролюючого органу у сфері 

довкілля) та передачу йому всіх контрольних функцій, врахування в його компетенції вимог 

Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, Директиви 2008/50/ЄС а також здійснення 

функції екологічного моніторингу. 

Першим кроком у напрямку реалізації Україною Паризької угоди стало затвердження 

Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, метою 

якої є вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого розвитку 

держави, створення правових та інституційних передумов для забезпечення поступового 

переходу до низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної 

безпеки і підвищення добробуту громадян. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 р. № 878-р затверджено план заходів щодо виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. 

Проведено аналіз відповідності існуючої мережі спостережень вимогам директиви 

2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС, розпочато роботу із вдосконалення порядку розміщення 

постів спостережень за якістю повітря. 

Мінприроди розроблено нову редакцію Закону України «Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів». Наразі законопроект опрацьовується представництвом 

Європейського Союзу в Україні та Офісом ефективного регулювання. 

30-31 травня 2017 року в Оргуському центрі Мінприроди Консалтинговою групою 

«Association4U (Association for Ukraine & for you)» за участі представників Мінприроди 

проведений семінар на тему «Правове наближення законодавства України до законодавства 

ЄС». З 03 по 09 вересня 2017 року представники Мінприроди взяли участь у навчально-

ознайомчій поїздці до національних парків Чеської Республіки, Словацької Республіки та 

Республіки Польща в рамках проекту ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС 

у сфері навколишнього середовища». На базі Шацького національного природного парку з 04 по 

06 жовтня 2017 року проведено семінар «Імплементація Оселищної директиви Європейського 

Союзу: фауна». У Мінприроди 12 жовтня 2017 року проведено робочу нараду щодо наближення 

природоохоронного законодавства (внесення змін до законів України) до директив ЄС щодо 

збереження птахів та збереження природних оселиш в рамках виконання Угоди про асоціацію 

України з ЄС за участі експертів проекту ЄС. 

Координація виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат та Протоколу про охорону і стале використання біологічного і ландшафтного 

різноманіття. 
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За участі Мінприроди Мінекономрозвитку забезпечило підготовку та прийняття Закону 

України від 22.02.2017 № 1905-VIII про приєднання України до Протоколу про сталий туризм 

до Карпатської конвенції. 

Мінприроди забезпечено підготовку документів та  участь делегації Уряду України у 

П’ятій нараді Конференції Сторін Карпатської конвенції (10-12.10.2017, м. Ліллафюред, 

Угорщина). З метою підготовки до П’ятої наради Конференції Сторін Карпатської конвенції: 

- взято участь у Восьмому засіданні Впроваджувального комітету Карпатської конвенції 

(14-16.06.2017, м. Модра, Чеська Республіка); 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 708 затверджено склад 

делегації Уряду України та директиви делегації Уряду України для участі у Конференції Сторін 

Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат; 

- забезпечено погодження з центральними органами виконавчої влади остаточного тексту 

проекту нової статті про зміну клімату до Карпатської конвенції; 

- визначено за погодженням з державними обласними адміністраціями в Чернівецькій, 

Івано-франківській, Львівській та Закарпатській областях, територіальні одиниці, на яких 

впроваджується Карпатська конвенція, та надіслано інформацію Секретаріату Карпатської 

конвенції; 

- опрацьовано питання щодо організації Мінагрополітики процедури погодження з 

центральними органами виконавчої влади остаточного тексту проекту Протоколу про стале 

сільське господарство та сільський розвиток до Карпатської конвенції (Мінприроди підготувало 

переклад проекту протоколу українською мовою). 

Розроблення та погодження законопроекту про збереження природних оселищ та видів 

природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі, в рамках виконання Плану заходів 

щодо імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992  про збереження природного 

середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними 

Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС. 

За підтримки проекту ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері 

навколишнього середовища» (EPTISA) відбулися такі заходи: 

- з метою підготовки законопроекту «Про збереження природних оселищ та видів 

природної фауни і флори європейського значення в Україні» 17-18.01.2017 та 07.03.2017 

проведено робочі наради з наближення природоохоронного законодавства до директив ЄС щодо 

збереження птахів та природних оселиш. У рамках обговорення законопроекту 23.03.2017 у 

Будинку Уряду проведено відео-конференцію представників Мінприроди та Національного 

екологічного центру України за участю представників облдержадміністрацій, наукових 

інституцій, вищих навчальних закладів і громадських організацій Вінницької, 

Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, Харківської областей; 

- на базі біосферного заповідника «Асканія-Нова» організовано і проведено семінар 

«Імплементація Пташиної директиви Європейського Союзу» (19-21.04.2017); 

- в Мінприроди за участю експертів проекту EPTISA проведено робочу нараду з питань 

виконання вимог Угоди з ЄС (15.05.2017); 

- на базі національного природного парку «Синевир» проведено семінар для керівників 

підрозділів екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій «Імплементація 

вимог Директив Європейського союзу у сфері захисту природи» (07-09.06.2017); 

- на базі національного природного парку «Північне Поділля» проведено семінар для 

науковців об’єктів ПЗФ «Імплементація вимог Директив Європейського союзу: флора і 

природні оселища» (21-23.06.2017). 

Координація виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) 
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Представниками Мінприроди взято участь у: 

- засіданні Бюро комітету; 

- засіданні Групи спеціалістів Європейського диплому для природоохоронних територій 

(08.03.2017, 21.03.2017 м. Страсбург, Франція); 

- 2-ому засіданні Спеціальної окремої групи експертів із звітування щодо Смарагдової 

мережі територій особливого природоохоронного значення; 

- 8-ому засіданні Групи експертів з питань природно-заповідних територій та екологічних 

мереж (26-28.09.2017, м. Белград, Республіка Сербія); 

- 37-ому засіданні Постійного комітету Бернської конвенції (05-08.12.2017, м. Страсбург, 

Франція). 

На сьогодні взаємозв’язок проблем захисту довкілля та безпеки є безумовною складовою 

сталого розвитку нашої держави. Такий взаємозв’язок обумовлює необхідність співпраці 

організацій, що опікуються проблемами безпеки, з усіма країнами Європи та світу. В цьому 

контексті Україна, чітко визначивши свій курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, 

активно співпрацює з НАТО. 

2 жовтня 2017 року на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління створено Центр європейської та євроатлантичної інтеграції. Власне, це відновлення 

на якісно новому рівні створеного ще в травні 2006 р. на базі Державного екологічного 

інституту Центру екобезпеки та євроатлантичного співробітництва, який брав активну участь у 

програмах Україна-НАТО.  Проте через зміну політичного курсу країни в 2012 р. діяльність 

Центру була призупинена.   

Пріоритетними напрямками діяльності Центру є: 

1. Розвиток міжнародної співпраці у сфері екобезпеки, екології, збалансованого розвитку 

та екологічної освіти з країнами-членами ЄС і НАТО. 

2. Інтеграція зусиль Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства 

оборони України, Ради національної безпеки і оборони України та інших відповідних структур 

для вирішення проблем екобезпеки як складової національної безпеки України. 

3. Участь спільно з Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗС України у 

вирішенні проблем екобезпеки, пов’язаних з діяльністю оборонного комплексу. 

4. Консультативна, інформаційно-аналітична і експертна допомога Міністерству екології 

та природних ресурсів щодо екологічних проблем, екобезпеки та прийняття оптимальних 

рішень з урахуванням досвіду країн ЄС та НАТО, а також сприяння у реалізації курсу України 

на пожвавлення процесу її європейської та євроатлантичної інтеграції. 

5. Налагодження зв’язків, інформаційних потоків та співробітництва з Центром Інформації 

та документації НАТО в Україні; відповідними структурами ЄС та НАТО. 

6. Сприяння імплементації стандартів ЄС та НАТО в галузі екобезпеки в контексті 

європейської та євроатлантичної інтеграції України; допомога Міністерству оборони України у 

розробці та реалізації плану щодо спільного вирішення екологічних проблем, пов’язаних з 

військовою діяльністю та імплементацією стандартів НАТО з управління станом середовища у 

військовому секторі. 

7. Експертна оцінка проектів, пов’язаних з істотним впливом на довкілля, розрахунок 

екологічних ризиків та економічної доцільності прийняття рішень з урахуванням досвіду 

провідних країн Євросоюзу та НАТО. 

8. Розробка програм та проведення освітніх курсів з екологічних проблем сектору безпеки 

і оборони, досвіду ЄС і НАТО у цій царині; організація та проведення семінарів, круглих столів, 

підготовка відповідних видань; аналіз та узагальнення міжнародного досвіду природоохоронної 

діяльності за конкретними напрямками. 
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15.14.2. Залучення міжнародної технічної допомоги та координація діяльності 

програм/проектів зовнішньої допомоги  

Станом на 2017 рік реалізується 16 проектів міжнародної технічної допомоги, 

беніфіціаром яких є Мінприроди. Щопівроку здійснюється звітування до Мінекономрозвитку 

про стан реалізації проектів, які зареєстровані у встановленому порядку 

Україна на систематичній основі інформує Генерального секретаря ООН про національні 

заходи у рамках виконання резолюції ГА ООН 72/47 «Дотримання норм щодо охорони 

довкілля в процесі підготовки та імплементації угод у сфері роззброєння та контролю над 

озброєннями».  

Згідно з Імплементаційною угодою між Кабінетом Міністрів України та Організацією 

НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування про утилізацію стрілецької 

зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 

(ратифікованої Законом України № 4338-VI від 13.01.2012 р.) в Україні триває знищення 

протипіхотних мін. Роботи виконуються у рамках проекту Трастового фонду НАТО з 

утилізації в Україні стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та 

протипіхотних мін типу ПФМ-1.  

Згідно з рамковою Угодою між Україною і США щодо надання допомоги Україні у 

ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї 

(25.10.1993 р.) триває утилізація твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних 

ракет РС-22, які зберігаються в Україні. Роботи виконуються у рамках Проекту міжнародної 

технічної допомоги Надання допомоги зі зберігання, технічного обслуговування і утилізації 

палива твердопаливних ракетних двигунів українських ракет SS-24 (затвердженого 

постановою КМУ № 1684 від 23.10.2003 р. «Про затвердження Програми утилізації твердого 

ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22»).  

Зазначені роботи, які сертифіковані згідно з міжнародними стандартами, у т.ч. ISO 14001: 

2015 (система управління довкіллям), здійснює Державне підприємство «Науково-виробниче 

об'єднання «Павлоградський хімічний завод».   

У лютому 2017 р. завершено перший етап проекту за підтримки Трастового фонду НАТО, 

в рамках якого здійснюють безпечне перезахоронення радіоактивних джерел, що утворилися 

внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні (ліквідація могильника 

РАВ Держприкордонслужби України у Житомирській області). Бюджет проекту становить 950 

тис. євро, а його головним контрибутором виступають відповідні державні установи ФРН.  

У листопаді 2017 р. оголошено початок другого етапу проекту на об’єкті Цибулеве на 

території в/ч А-0981 Міноборони України (провідна країна – Німеччина, відповідальний в 

Україні – Державне агентство України з управління зоною відчуження, виконавець робіт – 

Агентство НАТО з підтримки та постачання). Орієнтовний бюджет – 1,5 млн. євро. Внесок 

Німеччини у ІІ етап проекту складає 500 тис. євро. Наразі триває опрацювання фінансової угоди 

між ФРН та Агентством НАТО з підтримки та постачання. 

 

15.14.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво 

Для вирішення актуальних питань сьогодення, а також з метою інтеграції України до 

світового співтовариства для розв’язання глобальних екологічних проблем наша держава 

активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Діяльність у рамках двосторонніх та багатосторонніх угод дає змогу брати активну 

участь у переговорному процесі, залучати фінансову допомогу для вирішення нагальних 

внутрішніх екологічних проблем. 

Багатостороннє співробітництво. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP031684.html
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Нині Мінприроди виступає відповідальним за виконання міжнародних зобов’язань 

України у 24 міжнародних конвенціях і угодах. 

Впродовж 2017 року забезпечено участь у Нараді Сторін Базельської, Роттердамської та 

Стокгольмської Конвенцій (травень  2017 року), Нараді Сторін Конвенції Еспо (червень 2017 

року) та Нараді Сторін Орхуської Конвенції (вересень 2017), 23-ї сесії Конференції Сторін 

Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (листопад 2017), Асамблеї 

вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки, 

Саміт однієї планети (грудень 2017 року). 

В рамках координації виконання зобов’язань України перед Рамсарською конвенцією про 

водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення взято участь у міжнародному 

навчальному семінарі «Навчальний семінар-тренінг 2017 року з питань збереження та 

управління водно-болотними угіддями для країн, що розвиваються», який відбувся з 04 по 25 

вересня 2017 року у м. Ханчжоу, Китайська Народна Республіка. 

З метою розроблення баз даних щодо потенційних об’єктів Смарагдової мережі 

ініціативна група «Emerald-Natura 2000 in Ukraine» підготувала пропозиції щодо включення до 

Смарагдової мережі ще 87 об’єктів загальною площею понад 2 млн. га. Відповідні матеріали 

опрацьовуються в Мінприроди. 

Координація виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини. Мінприроди надало дозвіл Постійному представнику України 

при ЮНЕСКО на супровід проекту Спільної декларації про наміри для міністерств 13 країн 

Європи щодо співробітництва у сфері охорони та управління спільним об’єктом Всесвітньої 

спадщини «Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи». 7 липня 2017 року на 41-й сесії 

Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в м. Краків, Республіка Польща прийнято рішення 

про включення до складу українсько-словацьки-німецького об’єкта всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 63 ділянок давніх букових 

лісів з 10-ти європейських країн, формуючи таким чином серійний транснаціональний об’єкт 

«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» (Ancient and Primeval Beech 

Forests of the Carpathians and Other Regions in Europe). Взято участь у засіданні міжнародної 

робочої групи з питання розширення об’єкта всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси 

Карпат та інших регіонів Європи», яка відбулася з 3 по 5 жовтня 2017 року в м. Відень, Австрія. 

Організовано і проведено 24 жовтня 2017 року в Мінприроди нараду щодо належного 

виконання рекомендацій, викладених у рішенні 41-й сесії Комітету всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО (41 СОМ 6В.7), та ефективного управління об’єктом «Букові праліси і давні ліси 

Карпат та інших регіонів Європи» в Україні 

Координація заходів в рамках Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». 

Надано номінаційну форму транскордонного українсько-польського біосферного 

резервату «Розточчя» до національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і 

біосфера» для подальшої передачі до Постійного представництва України при ЮНЕСКО. 

Організовано та 4-5 жовтня 2017 року проведено Пʼяте засідання Координаційної ради 

транскордонного україно-білорусько-польського біосферного заповідника «Західне Полісся» на 

території Шацького національного природного парку. Підготовлено проект Плану заходів щодо 

впровадження Стратегії програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та Лімського плану дій в 

Україні на період до 2025 року, які 6 червня 2017 року розглянуто на засіданні робочої групи 

Сектору природничих наук та природної спадщини Мінприроди. Доопрацьовані проекти планів 

14 грудня 2017 року погоджено на засіданні Сектору природної спадщини Національної комісії 

з питань ЮНЕСКО при Мінприроди 

Координація виконання зобов’язань України перед Конвенцією про біологічне 

різноманіття та Картахенського протоколу про біобезпеку. 
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Підготовлено пропозиції щодо врахування завдань Стратегічного плану дій з 

біорізноманіття та його Цілей Айті (2010) при підготовці законопроекту «Про Основні засади 

(стратегію) держаної екологічної політики України на період до 2030 року». Опрацьовано 

документи та взято участь у: регіональних консультаціях, зустрічі заінтересованих сторін на 5-

му пленарному засіданні Міжурядової науково-аналітичної платформи з біорізноманіття та 

екосистемних послуг (6-10.03.2017, м. Бонн, Німеччина); 21-у засіданні допоміжного органу з 

наукових, технічних та технологічних консультацій (11-14.12.2017, м. Монреаль, Канада); 10-у 

засіданні робочої групи щодо забезпечення виконання статті 8 (j) (13-16.12.2017, м. Монреаль, 

Канада) 

Координація виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. 

Забезпечено участь у Програмі підтримки встановлення національних цілей щодо 

досягнення нейтрального рівня деградації земель, яка реалізується під егідою Конвенції ООН 

про боротьбу з опустелюванням і до якої вже приєдналися понад 100 країн світу. За допомогою 

Програми: проведено міжвідомчу нараду на тему: «Опрацювання шляхів досягнення 

нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань» 

(03.03.2017, м. Київ); взято участь у семінарі на тему: «Створення можливостей для 

встановлення національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації  земель», 

який проходив у м. Конья, Туреччина з 20 по 21 травня 2017 року; взято участь у 16-ій сесії 

Комітету з огляду впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, а також 

регіональній нараді країн Центральної та Східної Європи (04 - 13 вересня 2017 року, м. Ордос, 

Китайська Народна Республіка). 

Координація виконання положень Конвенції про захист Чорного моря від забруднення 

Взято участь у роботі консультативних органів: спільному 22-му засіданні 

Консультативної групи щодо збереження біорізноманіття та 20-му засіданні Консультативної 

групи щодо екологічних аспектів менеджменту рибальства та інших морських живих ресурсів 

Комісії з питань захисту Чорного моря від забруднення (20-21.06.2017, м. Стамбул, Туреччина); 

21-му засіданні Консультативної групи з інтегрованого управління прибережною смугою морів 

Комісії із захисту Чорного моря від забруднення (12-13.07.2017, м. Стамбул, Турецька 

Республіка), на якому обговорено питання впровадження інтегрованого управління 

прибережною смугою у Чорноморській програмі комплексного моніторингу і оцінки 

забруднення Чорного моря (BSIMAP) та національного моніторингу. 

Держлісагентство в межах своєї компетенції на рівні експертів та керівних працівників у 

2017 році брало активну участь у роботі міжнародних організацій та процесів лісівничого 

профілю. 

Форум ООН з лісів (ФЛООН). 

В 2017 році в рамках роботи ФЛООН було завершено процедуру розробки та схвалення 

Стратегічного плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки (далі – Стратегічний план). 

Стратегічний план було схвалено на спеціальній сесії Форуму у січні 2017 року, резолюцією 

Економічної та Соціальної Ради ООН E/RES/2015/33 та резолюцією Генеральною Асамблею 

ООН А/RES/71/285. Також в цьому році було продовжено роботу в рамках глобальної мережі 

сприяння фінансовій підтримці лісового господарства. Секретаріатом ФЛООН підтримано 

проведення робіт з картування можливих джерел фінансової підтримки лісовому господарству 

України та розробку проектних пропозицій для подачі донорським організаціям.У 2017 році 

взято участь у засіданні робочої групи з метою остаточного узгодження означеного вище 

Стратегічного плану, 12 сесії ФЛООН та тренінгу щодо впровадження Лісового інструменту 

ООН, який проводився за сприяння КНР.  

Європейська лісова комісія ФАО та Комітет по лісу та лісовій галузі ЄЕК ООН (COFFI). 
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У 2017 році взято участь: в узгодженні інтегрованого плану робіт секції лісового 

господарства та лісоматеріалів ЄЕК ООН/ФАО на період 2018-2021 роки; у роботі 39-й сесії 

робочої групи з питань лісової статистики, економіки та управління ЄЕК ООН/ФАО: спільному 

засіданні сесії COFFI та Європейської лісової комісії ФАО (EFC). На постійній основі 

виконуються зобов’язання члена спільного бюро EFC і COFFI.  

Процес «Ліси Європи» (нова комунікативна назва Міністерської конференції по захисту 

лісів Європи). 

Взято участь у роботі експертних груп по критеріях та індикаторах збалансованого 

лісоуправління, зелених робочих місцях та оцінки екосистем них послуг (січень та вересень 

2017, Словацька Республіка). У 2017 році за співголовування України завершено процес 

перегляду формату діяльності процесу «Ліси Європи» та забезпечено участь представників 

Держлісагентства у роботі експертних груп по інших напрямках, визначених робочим планом 

процесу. 

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. 

У 2017 році продовжувалась співпраця з імплементації Протоколу про стале управління 

лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та взято участь у 5-й 

Конференції Сторін Карпатської Конвенції. Підготовлена база даних пралісів Карпатського 

регіону направлена секретаріату Карпатської конвенції. Взято участь у засіданні робочої групи 

Карпатської конвенції зі сталого управління лісами та участь у 5-й Конференції Сторін 

Карпатської конвенції (жовтень 2017, Угорщина). 

Двостороннє співробітництво. 

Австралія. Основна взаємодія з австралійською стороною у сфері навколишнього 

середовища стосується співпраці у сфері захисту довкілля в Антарктиці і відбувається у рамках 

міжнародних організацій. 

Відбулося пожвавлення антарктичного напрямку двостороннього співробітництва. 

Зокрема у травні 2017 року проведено візит і зустрічі високого рівня делегації Міністерства 

освіти і науки України на чолі з представником Уряду України в Секретаріаті Договору про 

Антарктику, директором Департаменту науково-технічного розвитку МОН Д.Чеберкусом. У 

рамках візиту до Австралії українська делегація обговорила питання співробітництва у сфері 

антарктичних досліджень, покращення функціонування наукових станцій в умовах Антарктики, 

впровадження енергозберігаючих технологій, а також існуючі проблеми у згаданій галузі. 

Досягнуто домовленості про обмін досвідом щодо проведення антарктичних експедицій 

(green expeditions) і ефективного управління антарктичними станціями. Крім того, попередньо 

погоджено можливість участі українських вчених у конкурсах наукових проектів, які 

фінансуються австралійською стороною. 

Водночас австралійська сторона повідомила про неготовність укласти Угоду між 

Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством навколишнього 

середовища Австралійського Союзу про співпрацю у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Натомість австралійці готові обговорювати будь-які питання у сфері обміну досвідом чи 

захисту довкілля, які можуть становити взаємний інтерес чи бути імплементовані у практичній 

площині. 

З огляду на те, що співпраця з Австралією у сфері захисту навколишнього середовища 

перебуває у початковій стадії, залучення міжнародної технічної допомоги у звітному періоді не 

було. 

Казахстан. Під час 13-го засідання Спільної українсько-казахстанської Комісії з 

економічного співробітництва (14-16 червня 2017 року) українська сторона надала 

казахстанській стороні інформацію про потенційні можливості розвитку поновлюваної 
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енергетики у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Сторони відзначили необхідність 

активізації співпраці між Міністерством екології та природних ресурсів України і 

Міністерством енергетики Республіки Казахстан у сфері охорони навколишнього середовища та 

домовилися продовжити співробітництво у сфері адаптації до змін клімату, поліпшення стану 

навколишнього середовища, екологічної освіти, оцінки впливу на навколишнє середовище і 

стратегічної екологічної оцінки, а також обміну інформацією з питань правового регулювання у 

сфері охорони навколишнього середовища. 

Японія. З 2016 року реалізовується масштабний українсько-японський проект 

реконструкції Бортницткої станції аерації поблизу м. Київ, який покликаний покращити 

екологічну ситуацію навколо столиці та відвернути ризики техногенної катастрофи у зв’язку із 

критичним зношенням застарілого обладнання станції. Проект здійснюється в рамках допомоги 

уряду Японії на основі пільгового довгострокового кредитування на суму близько 1 млрд. дол. 

США. 

4 квітня 2017 року під час офіційного візиту української делегації на чолі з Президентом 

України Петром Порошенком до Латвійської Республіки між Міністерством екології та 

природних ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього середовища та 

регіонального розвитку Латвійської Республіки підписано Угоду про співробітництво у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

Триває погодження міжурядової Угоди з Румунією на виконання ст. 8 Конвенції Еспо та 

міжвідомчих угод з Чехією, Грузією, Молдовою, Іраном, Іраком 

У сфері лісового господарства, охорони та раціонального використання лісів. 

Україна-Туреччина. Прийнято участь у двох тренінгах у Турецькій Республіці для 

спеціалістів Держлісагентства щодо вивчення системи протипожежного захисту лісів (2-8 

липня) та біологічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу. Ведуться переговори 

щодо отримання обладнання для лабораторії по біологічних заходах боротьби. Розпочато 

підготовку тренінгу з питань лісорозведення в Україні. 

Україна-Польща. Проведено презентацію польської системи інвентаризації лісів та 

лісогосподарського планування. В червні підготовлено та проведено візит представників 

Держлісагентства до державного лісового холдингу  

Україна-Австрія. Підготовлено та проведено візит делегації Федерального міністерства 

сільського, лісового, водного господарства та екології Австрійської Республіки в галузі лісового 

господарства до України з метою обміну досвідом та обговорення напрямків подальшого 

співробітництва. В рамках візиту проведено нараду з метою обміну досвідом щодо ведення 

лісового господарства в Україні та Австрії. 

Україна-Словенія. Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі 

лісового господарства з Лісовою Службою Словенії та проведено візит делегації 

Держлісагентства до Словенії з метою обміну досвідом в веденні лісового господарства. 

Україна-Баварія. Узгоджено напрямки двостороннього співробітництва у галузі лісового 

господарства. 

Україна-Шотландія.  Проведено міжнародний круглий стіл «Лісова політика, технології, 

освіта і наука для лісового комплексу: потенціал співпраці між Україною і Великою 

Британією»Делегація Держлісагентства взяла участь у візиті до Лісової Комісії Шотландії з 

метою обміну досвідом. 

Україна-Словакія. Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі 

лісового господарства з державним підприємством «Ліси Словацької Республіки» і 

Національним лісовим центром Словацької Республіки. Підготовлено та подано на розгляд 

проект транскордонного співробітництва. 
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Україна-Німеччина. За підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського 

господарства Німеччини проведено роботи з аналізу можливості запровадження національної 

лісової інвентаризації в Україні та проведено круглий стіл з обговорення результатів та 

презентації досвіду Німеччини у цьому зв’язку. Підготовлено та проведено візит делегації 

Держлісагентства в Німеччину (17-22 вересня 2017 року). У жовтні відбувся візит в Україну 

делегації Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини. В 

рамках цього візиту було проведено круглий стіл з метою обміну досвідом. У грудні відбувся 

тренінг для українських фахівців з питання використання космічних знімків. 
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Соціально-економічний стан України у 2017 році відзначився, перш за все, формуванням 

нової моделі розвитку в напрямку реалізації структурних реформ, макрофінансової 

стабільності та запуску масштабних інвестиційних проектів. Щодо зовнішніх факторів 

розвитку, то вони теж були сприятливими, завдяки позитивним ціновим трендам на світових 

ринках і зростаючому попиту. 

 У 2017 році індекс промислової продукції було збережено майже на рівні попереднього 

року. 

Позитивна динаміка спостерігалася у ключових галузях промисловості, а саме:  

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 117,4%;  

- виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – 109,5%; 

- машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 107,3%; 

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

– 106,6%;  

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – 106,3%;  

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 

102,8%. 

Чорна металургія, разом з енергетичною, хімічною та гірничодобувною галузями 

залишилися основними забруднювачами навколишнього природного середовища. Застарілі 

технології, зношене устаткування, низький рівень використання ресурсозберігаючих і 

природоохоронних технологій сприяли постійному збільшенню екологічного навантаження 

на навколишнє середовище. 

Зменшення шкідливого впливу промислового виробництва має вирішується за кількома 

напрямками: 

1) шляхом удосконалення очищення шкідливих викидів і відходів промислового 

виробництва, підвищення ефективності роботи очисних споруд, суворого дотримання 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище;  

2) шляхом удосконалення технологічних процесів з метою очищення відходів 

виробництва, випуску екологічно чистої продукції;  

3) шляхом запровадження маловідходної і безвідходної технології, заснованої на 

комплексному використанні природних ресурсів, при замкнутому циклі виробництва. 

Таким чином оцінюючи позитивну динаміку основних показників розвитку 

промисловості України у 2017 році, залишаються проблеми ї негативного впливу на довкілля. 

 

Атмосферне повітря 

Забруднення атмосферного повітря в Україні є одним із провідних факторів, що 

спричинює шкідливий вплив на здоров’я людини та біорізноманіття. 

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в Україні залишаються 

підприємства чорної металургії, теплової енергетики, вугільної, нафтогазовидобувної, 

цементної промисловості, що зумовлена сировинною орієнтацією національної економіки. 

Відповідно найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин спостерігались у місцях 

концентрації підприємств цих галузей промисловості, а саме у Донецькій (784,8 тис. тонн), 

Дніпропетровській (657,3 тис. тонн), Івано-Франківській (198,3 тис. тонн), Запорізькій 

(180,9 тис. тонн), Вінницькій (155,8 тис. тонн) та у Львівській (109,1 тис. тонн) областях. 

Основними забруднювачами навколишнього середовища від стаціонарних та 

пересувних джерел є оксид вуглецю – (28,2%), діоксид сірки – (28,1%), метан – (19,3%), 

речовини у вигляді суспендованих твердих часток – (12,4%) та сполуки азоту – (9,5%). 

Аналіз динаміки викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення показує позитивну динаміку із зниженням обсягів викидів. У більшості 

населених пунктів України спостерігається тенденція до зниження обсягів викинутих в 
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атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Виняток 

становлять такі міста України як Ладижин (на 71,4 більше, ніж у попередньому році), Курахове 

(на 22,4%), Покровськ (на 33,3%), Маріуполь (на 12%), Енергодар (на 15%) та деякі інші. 

Незважаючи на такі тенденції, загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні 

залишається високим ( ІЗА у 2017 р становив 7,2 і оцінювався, як високий). Порівняно з 

попереднім роком, він майже не змінився.  

Забезпечення якості повітря на безпечному рівні залишається одним з відповідальних 

завдань держави. З метою охорони атмосферного повітря та клімату підприємства у 2017 році 

виконано 353 природоохоронних заходів, що  на 16 % більше, ніж  у попередньому  році. 

Актуальним залишається підвищення ефективності державного управління та регулювання за 

цим напрямком, залучення механізмів щодо удосконалення технологічних процесів, 

впровадження інноваційних технологій. 

 

Зміни клімату 

Серед основних ознак сучасних змін клімату є підвищення температури повітря, яка 

починаючи з 1988 року майже щорічно була вища кліматичної норми. Так, протягом 2017 року 

середньорічна температура повітря збільшилась в середньому на 1,4оС. Відчутне підвищення 

температури повітря відбулось і в зимові місяці, а саме на 1,2оС у грудні і лютому, у січні 

відповідно на 0,9 оС. Суми ефективних температур >5оС і >10оС в середньому за останні 20 

років зросли на 229оС (12%) і на 196оС (22%) відповідно. У 2017 році дані показники вже 

склали 2133,2  і 1159,5 оС відповідно. 

Змінилась за останні роки і річна кількість опадів. Так, протягом 2017 року їх випало 

696,8 мм, що на 128,8 мм більше кліматичної норми. Слід відмітити не рівномірне 

розподілення опадів по місяцях. Так, в 2017 році найбільше опадів випало на початку весни, в 

середині літа і на початку осені, що суттєво ускладнило весняно-осінні польові роботи. У 

березні кількість опадів перевищила кліматичну норму більше як у двічі і становила 67,2 мм, 

за кліматичної норми 26 мм. У липні відмічено незначне відхилення кількості опадів – 96,3 

мм, тобто лише на 12,3 мм від кліматичної норми. 

Найбільше відхилення від кліматичної норми відмічається восени, де опадів випадало на 

77% більше. Протягом осені (вересень-жовтень) і на початку зими (грудень) кількість опадів 

перевищувала норму майже у двічі. Слід відмітити, що через те, що в окремі місяці випадає 

1,5-2 місячні норми опадів, вони часто носять зливовий характер і в таких випадках не можуть 

повністю бути використані рослинами, особливо на полях, що мають переущільнену 

поверхню, низьку поглинальну ємність, на схилах. Таким чином, протягом останніх років, як 

і у 2017 році простежуються зміни агрокліматичних показників на території України. Зокрема,  

встановлено збільшення теплозабезпеченості вегетаційного періоду, підвищення 

середньорічної температури повітря і збільшення кількості опадів. 

Рекомендованими напрямами у контексті розв’язання проблем зміни клімату в Україні є 

такі: зменшення негативних наслідків зміни клімату, що посилюватимуться в майбутньому та 

підвищенні опірності до пов'язаних з кліматом ризиків і стихійних лих; забезпечення 

поступового переходу України до низьковуглецевого розвитку економіки; зниження 

вуглецеємності економіки; збільшення кількості, захисту та підвищення якості поглиначів і 

накопичувачів парникових газів; адаптація соціально-економічної системи держави до зміни 

клімату та посилення ролі України у глобальних зусиллях щодо вирішення проблеми зміни 

клімату. 

 

Водні ресурси 

Найбільшого забруднення водні об’єкти зазнали від підприємств металургійної, гірничо-

добувної, хімічної, машинобудівної промисловості та житлово-комунального господарства. 

Господарська діяльність найбільш  несприятливо впливає на якість вод малих річок, які є 

основними джерелами водопостачання населення.  
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За даними радіаційного контролю водних об`єктів України упродовж 2017 р. перевищень 

допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у воді не зареєстровано. Основними чинниками 

антропогенного навантаження на поверхневі водні ресурси у 2017 році були значні обсяги 

споживання води галузями економіки та скиди забруднених стічних вод.  

Особливо гостро у 2017 році стоять питання щодо забезпечення якості питної води у 

місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-

питного водопостачання, якості води в басейнах річок, скиду стічних вод та інших, пов’язаних 

із ними по відношенню до Донецької та Луганської областей через події на сході країни, які 

тривають із квітня 2014 року. Основним чинником антропогенного навантаження на 

поверхневі водні ресурси є все ще значні обсяги споживання води в економічній діяльності та 

скидів забруднених вод. 
Питання водозабезпечення населення і галузей економіки залежить від екологічного 

стану річок і водойм. Це питання вирішує Держводагентство шляхом підтримання їх у 

належному стані, регулювання і перерозподілу річкового стоку впродовж року і навіть ряду 

років, здійснення відповідних водоохоронних та протипаводкових заходів. 
З метою недопущення загострення санітарно-епідемічної ситуації, покращення якості 

води, зменшення негативного впливу від скиду забруднених стічних вод у водні об’єкти 

постійно проводяться організаційно-технічні та водогосподарсько-екологічні заходи. 

В результаті бойових дій значно зростає ризик забруднення водних джерел, зниження 

надійності водопостачання та погіршення доступу населення до питної води. Забруднення 

води відбувається в результаті виникнення аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання і 

через відсутність контролю роботи промислових підприємств на окупованих територіях. 

Особливу загрозу становлять численні хвостосховища промислових підприємств, руйнування 

дамб яких загрожує негативними наслідками для населення і довкілля регіону. Гострою 

залишається проблема забруднення поверхневих і підземних водних об’єктів. 

Від бойових дій постраждали не лише поверхневі водні об’єкти, а й інженерні споруди, 

призначені для подачі населенню питної води. Неодноразово відбувалося руйнування та 

пошкодження насосних станцій, магістральних і розподільчих мереж каналу Сіверський 

Донець − Донбас, що забезпечує водою більшу частину Донецької області. Відновлення 

систем водопостачання і ліній електропередач в районах бойових дій часто проводиться з 

великими затримками, що призводить до значного зниження якості питної води, що подається 

споживачам. Зменшення водності р. Сіверський Донець значно збільшує загрозу неякісного 

водопостачання, а уповільнення швидкості руху води призводить до її замулювання. 

 

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного 

фонду та формування національної екологічної мережі. 
      Природне середовище на рівні екосистем та біомів України, на сьогодні, є цілковито 

трансформованим і перетвореним у напівприродні комплекси, що знаходяться в умовах 

сільськогосподарської, лісогосподарської, водогосподарської та промислової експлуатації. 

Зокрема, близько 73% території зайняті сільськогосподарськими та селітебними зонами, 16% 

– лісами (з яких експлуатаційними є 13,4%, а 2,6% – природоохоронними), 7% – внутрішні 

води, 2% – болота, 2% степи, арени, невкриті рослинністю території. При цьому близько 7% 

усіх земель України мають природно-заповідний статус. Така структура землекористування 

не може забезпечити належний рівень охорони біорізноманіття та сповільнення темпів його 

втрати. 

Стан інвентаризації біорізноманіття України, включаючи генетичне, популяційне, 

видове, екосистемне та біомне, знаходиться все ще на зачатковому рівні. Це зумовлено 

відсутністю консолідованої національної бази даних біорізноманіття, належного рівня 

фінансування науково-дослідних робіт зі зведення даних щодо біорізноманіття, достатньої 

кількості кваліфікованих фахівців (особливо зоологів безхребетних тварин, протистологів, 

альгологів й ін.) та достойного рівня оплати їх праці. Попри те, зусиллями біологів сьогодні 

для теренів України інвентаризовано приблизно 82-86 тис. видів евкаріотичних організмів. З 
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них до "протистів", включаючи Excavata, Amoebozoa та SAR, належить, щонайменше, 6-7 тис. 

видів; Opistokonta – 67-70 тис. видів, з яких Fungi (включно з "лишайниками") – 17-20 тис., 

Animalia – 50-60 тис.; Rhodophyta та Viridiplantae об'єднують близько 9 тис. видів. 

На сьогодні здійснено кілька спроб створити національні бази даних із біорізноманіття 

України. Зокрема, працюють Центр даних "Біорізноманіття України" при Державному 

природознавчому музеї НАН України (Львів), що включає понад 8 тис. видів та Національна 

мережа інформації з біорізноманіття "UkrBIN" (Харків), що включає понад 13 тис. видів. 

Однак, ці проекти не мають фінансової підтримки зі сторони держави і є локальними 

ініціативами, що реалізуються, головно, науковцями-ентузіастами. Загальнодержавний 

кадастр тваринного світу, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 

15.11.1994 р N772, на сьогодні, не ведеться у повному обсязі, а лише за окремими видами, що 

мають утилітарну або природоохоронну цінності. 

На жаль, сьогодні доводиться говорити про невиконання Програми біорізноманіття та 

Програми екомережі. Передбачені Програмою біорізноманіття етапи: перший (2005-2010 рр.), 

другий (2010-2015 рр.) та третій (2016-2025 рр.), залишаються невиконаними. Програма 

екомережі виконана лише частково: на національному рівні – на 74%, на регіональному – на 

53%, а на місцевому – на 7%. 

 

Земельні ресурси 

Україна володіє значним земельно-ресурсним потенціалом. Станом на 1 січня 2018 р. 

земельний фонд України становить 60,3 млн га, що складає близько 6% території Європи. 

Площа сільськогосподарських земель становить 42079,3 тис. га (69,7%) площі усієї території 

країни. Ще 10084,9 тис. га (16,7%) займають ліси та інші лісовкриті площі, які слугують 

стабільним екологічним компонентом природних ландшафтів. При цьому, в Україні 

спостерігається наступна тенденція – лісові площі збереглися переважно  в сільській 

місцевості, а забудовані землі переважають у містах. Під забудованими  об’єктами 

перебувають 3597,8 тис. га (6%) землі, дещо менше займають землі, вкриті поверхневими 

водами – 2425 тис. га або 4%. Найменші площі займають відкриті заболочені землі – 1089,4 

тис. га (1,8%), що в результаті численних меліораційних заходів були повністю осушені, тому 

до сьогоднішніх днів їх майже не збереглося. Приблизно стільки ж припадає на інші землі – 

це відкриті заболочені землі та болота, сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом, 

відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 1078,5 тис. га 

або 1,8%. Впродовж двадцяти семи років незалежності, структура земельного фонду України 

зазнала певних змін, більшість з яких є негативними: обсяг сільськогосподарських угідь 

зменшився на 522,5 тис. га, розораність земель зменшилася на 1%, що в умовах динамічного 

розвитку технологій та наукових розробок є надто низьким показником.  

Україна має один з найвищих у світі показників забезпеченості сільськогосподарськими 

угіддями і ріллею на душу населення. Остання виступає однією з найважливіших екологічно 

загострених проблем держави. Так, найбільшу питому вагу займають орні землі – 78,4%, 

пасовища – 13,1%, сіножаті – 5,8% та багаторічні насадження – 2,2%. Перелоги  займають 

лише  0,5%. На нашу думку, їх реальна площа є значно більшою, оскільки значні площі орних 

земель перебувають у закинутому стані, а це близько 20-30%, а подекуди і до 50% раніше 

продуктивних, оброблювальних земель.   

Як показує динаміка розподілу сільськогосподарських угідь в Україні, за 2000-2017 роки 

відбулися незначні зміни. А саме, площа ріллі скоротилася на 19,3 тис. га, сіножаті та 

пасовища з роками дещо змінювали свої площі, проте на цей час істотних змін не відбулося. 

А також з кожним роком скорочується площа багаторічних насаджень,  особливо це 

стосується садів та виноградників,  відкритих земель з особливим рослинним покривом, 

водночас суттєво зросли забудовані землі, що свідчить про зміну цільового призначення 

земель.   

З метою збереження та підвищення родючості ґрунтів України слід законодавчо 

визначити відповідальність землекористувачів і землевласників за раціональне використання 
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земельних ресурсів та дотримання ними заходів щодо охорони родючості ґрунтів. 

Залишається проблемним питання збільшення обсягів агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення. Це зумовлено насамперед нестачею коштів державного 

бюджету, що виділяються на ці цілі та відсутністю правової відповідальності 

землекористувачів за обов’язкове проведення обстеження сільськогосподарських робіт.  

Раціональне природокористування слід розпочати з організації території як на 

загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а саме – створення оптимізованих 

агроландшафтів із екологічно та протиерозійно-обґрунтованим співвідношенням 

сільськогосподарських і природних угідь. Це вимагає вирішення ряду завдань, 

найважливішим з яких є визначення показників оптимізації землекористування на 

таксономічних одиницях нижчого рангу  (природних районах, річкових басейнах, 

агроландшафтних областях тощо), які характеризуються деякими відмінностями від 

загальних. Основні роботи на шляху до охорони та відтворення земельних ресурсів і ґрунтів  

можна згрупувати в чотири комплекси заходів: 1) організаційно-господарські; 2)  агротехнічні; 

3)  лісомеліоративні та 4) гідротехнічні.  

 

Надра  

В надрах України виявлено понад 20 000 родовищ і рудопроявів з 95 видів корисних 

копалин, з яких близько 8 000 родовищ мають промислове значення і обліковуються 

Державним балансом запасів. Близько 3 000 родовищ освоєно промисловістю та на їх базі 

функціонують понад 2 000 гірничовидобувних підприємств. За обсягом розвіданих запасів 

вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних 

солей, сірки, вогнетривких глин,   облицювального каменю Україна належить до провідних 

країн світу. Зокрема, запаси вугілля відносно світових становлять 7,5 %, залізних руд – 15% та 

марганцевих – 42,8%. 

В Україні у значних обсягах видобувають кам'яне вугілля, товарні залізні та марганцеві 

руди, уран, титан, цирконій, каолін, бром, нерудна металургійна сировина (кварцити, флюсові 

вапняки і доломіти), хімічна сировина (кам'яна сіль), облицювальний камінь (граніт, габро, 

лабрадорити тощо), скляний пісок тощо. Із надр держави вилучається вуглеводнева сировина, 

торф, цементна сировина, тугоплавкі та вогнетривкі глини, сировина для виробництва 

будівельних матеріалів, йоду, брому, різноманітні мінеральні води, дорогоцінне та коштовне 

каміння, п'єзокварц тощо. У відносно незначних обсягах видобуваються нікелеві руди, 

скандій, гафній, бурштин, цеоліти тощо. З різним рівнем детальності досліджені родовища 

нетрадиційних для України корисних копалин хрому, свинцю, цинку, міді, молібдену, 

берилію, літію, танталу, ніобію, рідкісних земель, плавикового шпату, апатиту, горючих 

сланців тощо. 

Проте, у сучасних умовах темпи і масштаби відтворення власної мінерально-сировинної 

бази не задовольняють потреби держави. Через нестачу коштів обсяги геологорозвідувальних 

робіт скоротились у декілька разів. За останні 5-10 років підтверджено реальні можливості 

щодо подальшого приросту запасів вуглеводнів, відкриття і розвідки родовищ нових для 

України корисних копалин золота, хрому, міді, свинцю, цинку, молібдену, рідкісних та 

рідкісноземельних елементів, літію, ніобію, танталу. Розвиток наукоємних технологій 

визначає сталу світову тенденцію до збільшення споживання рідкісних металів. Україна має 

можливість створити потужні виробництва цього профілю. Експортний потенціал мінерально-

сировинного комплексу можна збільшити в 1,5-2 рази, імпорт мінеральної сировини (без 

вуглеводнів) – скоротити на 60-70 %. Загалом це може дати щорічну економію в 5-6 млрд. 

доларів США. 

Станом на 01.01.2018 року в Україні розвідано і затверджено 664 родовища підземних 

питних і технічних вод, 253 родовища мінеральних вод, 2 родовища теплоенергетичних вод і 

2 родовища промислових вод. Упродовж 2017 року розвідано 43 ділянки родовищ питних та 

технічних вод із запасами за категоріями А+В+С1 - 49,085 тис. м3/добу; 3 ділянки мінеральних 

вод із запасами за категоріями А+В+С1 – 107,0 м3/добу. Середньорічний обсяг видобутку 
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підземних питних і технічних вод на території України у 2017 році становив 

2801,055 тис. м3/добу, що на 474,586 тис. м3/добу (14,5%) менше, ніж у 2016 році. Видобуток 

з розвіданих родовищ склав у 2017 році 1442,368 тис. м3/добу, в той час, як у 2016 році 

становив 1499,915 тис. м3/добу. 

Проблемним питанням мінерально-сировинної бази є те, що в багатьох випадках 

враховані державним балансом родовища не відповідають економічним умовам ринку. 

Актуальним залишається питання переоцінок їх наявного фонду. Поклади залізних, 

марганцевих, а також уранових руд, що є головними та традиційними для України, належать 

до порівняно низькоякісних, а поклади вугілля характеризуються більш складними гірничо-

геологічними умовами розробки, ніж у сусідніх Польщі та Росії. 

Актуальним є пріоритетний розвиток нових енергетичних технологій, які базуються на 

значних запасах в Україні кам'яного і бурого вугілля, багатих органікою сланців, торфу тощо 

та використанні нетрадиційних і альтернативних джерел енергії, за умов диверсифікації 

джерел імпортованої частини паливно-енергетичних ресурсів, недостатньої для задоволення 

решти її власних потреб. 

 

 

Відходи 

Стан проблеми поводження з відходами у 2017 році характеризується подальшим 

розвитком екологічних загроз, пов’язаних з їх утворенням, зберіганням та захороненням. 

Особливістю структури утворення відходів в Україні є висока частка у її складі 

гірничопромислових відходів (розкривних порід та продуктів збагачення корисних копалин – 

шламів, хвостів тощо), що пов’язано із сировинною орієнтацією національної економіки. У 

2017 році у сфері поводження з відходами спостерігалася тенденція до зростання обсягів їх 

утворення як в абсолютних, так і відносних показниках.  

Найбільша кількість відходів у 2017 р. як і в попередні роки утворилася на підприємствах 

гірничодобувної (близько 45%) та металургійної промисловості (більше 42%). У структурі 

загальних обсягів утворення відходів за категоріями матеріалів домінували  мінеральні 

малонебезпечні відходи 265,7 млн тонн (72,5% від загального обсягу утворення), що разом з 

відходами від днопоглиблювальних робіт (45 млн тонн) становили 84,8 %. 

Найвищий обсяг утворення відходів констатовано у Дніпропетровській області (243,1 

млн. тонн), що на 18,1%  більше, ніж у 2016 р. Значний обсяг утворення відходів зафіксовано 

у Кіровоградській, Полтавській, та Донецькій областях (37,6 млн тонн, 35,1 млн тонн, 22,4 млн 

тонн, відповідно). При загальній тенденції до зростання обсягу утворення відходів у деяких 

регіонах фіксувалося зменшення обсягів їх утворення. Це такі області як Київська, Львівська, 

Миколаївська, Луганська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька та м. Київ. 

Для України залишається характерним  низький рівень перероблення й утилізації ТПВ 

та високий показник їх захоронення на полігонах. При захороненні відходів на полігонах та 

звалищах відбувається процес забруднення ґрунтів фільтраційними стоками звалищ, що 

призводить до забруднення підземних вод та негативно впливає на здоров’я людей. Значна 

частина полігонів працюють в режимі перевантаження, не відповідають санітарним і 

природоохоронним нормам. Крім того, почастішали випадки вивезення ТПВ на 

невпорядковані звалища, а також виникнення несанкціонованих звалищ, особливо у 

приватному секторі. Щороку в Україні  утворюється близько 52 млн м3 побутових відходів, 

або близько 10 млн тонн, які захороняються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною 

площею 8,5 тис. га. Кризовий стан економіки та введення воєнного стану знижує актуалізацію 

проблеми відходів і призводить до зменшення інвестиційних можливостей. Однак 

послаблення уваги у цьому напрямку може призвести до втрати обнадійливого надбання 

попередніх років. 

Для розв’язання пріоритетних проблем у сфері поводження з відходами, насамперед, 

необхідно вживати заходів щодо мінімізації обсягів утворення та максимально можливої 

утилізації відходів, забезпечення остаточного видалення лише тих відходів, які не підлягають 
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утилізації, із застосуванням новітніх технологій. Вирішенню проблеми сприяв би 

комплексний підхід в концептуальному, методичному та практичному аспектах. 

 

Екологічна безпека 

          Екологічна безпека є одним з основних компонентів національної безпеки, що гарантує 

захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та довкілля від 

реальних чи потенційних загроз, що їх створюють природні чи антропогенні чинники.  

          За останні роки зросли масштаби і кількість екологічних загроз  у військово-

промисловому комплексі, в хімічній та нафтохімічній галузі тощо. Так, тільки за останні роки 

в Україні відбулося декілька надзвичайно небезпечних вибухів і пожеж на складах 

боєприпасів. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, упродовж 2017 

року, в Україні зареєстровано 166 надзвичайних ситуацій, з них техногенного характеру  - 50, 

природного характеру    - 107, соціального характеру     - 9. Порівняно з 2016 роком, загальна 

кількість НС у 2017 році збільшилася на 11,4 %. У регіональному розрізі найбільшу кількість 

НС, що виникли упродовж 2017 року, зафіксовано у Донецькій області.  

Екологічна ситуація на територіях Донецької та Луганської областей продовжує 

залишатися критичною. Внаслідок бойових дій виникає загроза катастрофічного підтоплення 

й затоплення прилеглих міст та селищ, непрогнозованого pyxy вибухонебезпечних i токсичних 

газів до промислової та житлової забудови, забруднення підземних i поверхневих

джерел водопостачання. Гострою залишається проблема забруднення поверхневих та 

підземних вод. Особливу загрозу становить порушення роботи систем водопостачання i 

водовідведення. Актуальною є проблема поводження з відходами, а також порушення 

функціонування системи моніторингу, припинення роботи частини постів спостереження.  на 

Актуальним i необхідним є впровадження заходів протимінної діяльності на територіях 

Донецької та Луганської областей, i, в першу чергу, заходів з гуманітарного розмінування, що 

сприятиме зменшенню техногенного навантаження на довкілля та ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Основними напрямками підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки у сфері 

охорони довкілля є такі: економічне стимулювання впровадження екологічно безпечних 

інноваційних, ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій, включаючи технології 

переробки, утилізації та знищення відходів; реабілітація радіоактивно забруднених територій 

і рекультивація територій з відвалами вуглевидобутку і мінеральної сировини, з підвищеними 

рівнями радіоактивності та запобігання поширенню небезпечних природно-техногенних явищ 

– ерозії ґрунтів, їх засолення, підтоплення території та ін. Обмеження обсягів утворення 

відходів, розширення сфери, пов’язаної з їх утилізацією, знешкодженням та екологічно 

безпечним видаленням і послідовним зменшенням їх накопичень має стати одним із 

найважливіших завдань. 

Необхідно провести комплекс заходів із запобігання виникнення надзвичайних 

екологічних ситуацій, пов’язаних з повенями, підтопленням території, пожежами в 

екосистемах, розробити комплекс заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, 

підготовки кадрового ресурсу, покращення технологій та технологічних регламентів. 

зниження обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу, запобігання промислового та 

побутового забруднення водойм. Потребують нарощення людські, фінансові, матеріально-

технічні ресурси, здатні мінімізувати негативні наслідки їх проявів з метою запобігання 

проявам надзвичайних ситуацій природного характеру, залучення додаткових джерел 

фінансування з метою ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру в зоні АТО. 

 

Енергетика 

Виробництво електричної енергії всіма типами електростанцій, які входять до 

Об’єднаної енергетичної системи України, у 2017 році, досягло позначки 144 883,0 млн 

кВт∙год, що на 2893,1 млн кВт∙год або 0,51% менше порівняно з 2016 роком. Порівняно з 2016 
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роком відпуск електроенергії зменшився на 2,0%, теплоенергії − на 5,7%. Зменшили обсяги 

відпуску електроенергії теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) загального 

користування відповідно на 18,3% та 8,9%; теплоенергії − ТЕС (на 15,5%), ТЕЦ (на 4,2%), 

теплогенеруючі станції (установки) та котельні (на 7,2%). Установлена електрична потужність 

за усіма видами енергогенеруючих установок на початок 2017 року становила 52886 тис. кВт, 

установлена теплова потужність − 132 тис. Гкал/год. 

У структурі джерел постачання електроенергії за видами генеруючих установок з 

найбільш вагомою установленою потужністю були теплові електростанції (ТЕС), питома вага 

яких займала 48,3%, атомні електростанції (АЕС) − 26,2%, теплоелектроцентралі (ТЕЦ) − 

10,5%; у структурі джерел постачання теплоенергії найбільша частка припадала на 

теплоцентралі (котельні) − 66,0% й ТЕЦ − 23,8%. 

Через економічний спад останніх років динаміка розвитку ВДЕ в Україні суттєво 

відставала від цілей, що були затверджені у Національному плані дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 року. Одним із головних факторів було обмежене або занадто дороге 

фінансування для проектів ВДЕ в Україні. Фінансування більшості проектів відновлюваної 

енергетики в Україні здійснюється приватними компаніями за рахунок власного капіталу та 

позик від кредитних установ, до числа яких входять невелика кількість комерційних банків, 

МФО та донорів.  

Використання альтернативних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямків 

енергетичної політики України, спрямованої на зменшення споживання традиційних паливно-

енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. 

 

Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Основні завдання та напрями державної екологічної політики визначено Законом 

України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року". Усталена практика країн ЄС та міжнародних організацій природоохоронного 

спрямування передбачає перегляд (коригування) кожні п'ять-шість років стратегічних цілей 

екологічних політик. Виходячи з цього, Мінприроди розроблений проект Закону України 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 

року», який у 2017 році пройшов широке громадське обговорення та переданий на погодження 

до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи щодо удосконалення нормативно-правового 

регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища стала імплементація 

положень законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. У рамках 

виконання завдань, передбачених Річним планом Мінприроди на 2017 рік, забезпечувалась 

нормативно-правова робота, а також ефективна взаємодія Мінприроди з комітетами, іншими 

органами Верховної Ради України, народними депутатами України, Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України. За 2017 рік внесено до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради 

79 законопроектів, до розгляду на засідання Комітетів Верховної Ради України – 243 

законопроекти. 

2017 рік – останній рік дії Закону України «Про екологічну експертизу» (втратив 

чинність 18.12.2017 р.) та, відповідно, проведення державних екологічних експертиз. 

Відповідно до Плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС інститут 

екологічної експертизи замінений інститутом оцінки впливу на довкілля. Закон «Про оцінку 

впливу на довкілля» та базові нормативно-правові акти, що забезпечують його реалізацію, 

були прийняті у 2017 році. 

У 2017 році надходження зведеного бюджету коштів від сплати екологічного податку 

становили 3 722 061,8 тис. грн., з них до загального фонду державного бюджету 744 412,4 тис. 

грн., до спеціального фонду місцевих бюджетів 2 977 649,4 тис. гривень. 

У межах бюджетних асигнувань у 2017 році виконувалося двадцять шість бюджетних 

програм. Аналіз обсягів використаних коштів на реалізацію відповідних програм показав, що 

найбільше коштів використано за програмами: «Експлуатація державного 



426 
 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (Державним агентством 

водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 

кошти у сумі 3 439,1 млн грн); «Внески України до Чорнобильського фонду «Укриття» та до 

рахунку ядерної безпеки ЄБРР» (Державним агентством України з управління зоною 

відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у 

сумі 1 186,3 млн грн); «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» та 

заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (Державним 

агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем 

бюджетної програми, використано кошти у сумі 991,6 млн грн). Найменше коштів 

використано за програмами: «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства» (Державним 

агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, 

використано кошти за загальним фондом у сумі 0,2 млн грн); «Захист від шкідливої дії вод 

сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 

Закарпатській області» (Державним агентством водних ресурсів України, як відповідальним 

виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 

сумі 0,2 млн грн). 

Впродовж 2017 року проведено велику кількість наукових досліджень у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, екологічної 

безпеки, морських екологічних досліджень. «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» та «Український науковий центр екології моря», які входять до сфери 

управління Мінприроди, виконали 38 прикладних науково-дослідних робіт у сфері довкілля в 

межах бюджетного фінансування. Значною прикладною цінністю характеризуються наукові 

напрацювання провідних наукових установ Держлісагенства: Українського науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 

(УкрНДІЛГА) та Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П. С. 

Пастернака (УкрНДІгірліс),   

Активну позицію у сфері охорони довкілля займали громадські організації, 

представники яких входять до Громадської ради при Мінприроди України, що виконує 

функції консультативно-дорадчого органу з питань, які стосуються охорони навколишнього 

середовища. 

У 2017 році Мінприроди розроблено проект Концепції створення Загальнодержавної 

автоматизованої системи та загальнодержавний портал «Відкрите довкілля», а також 

здійснено оновлення офіційного веб-сайту Мінприроди. Упродовж року здійснювався аналіз 

громадської думки з пріоритетних питань державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища, діяльності Мінприроди; надавалися відповідні роз’яснення у публікаціях на веб-

сайті міністерства, а також під час проведення брифінгів, прес-конференцій тощо. За участі 

представників Мінприроди, Держводагенства, Держлісагенства організовувалось проведення 

тематичних просвітницьких заходів («Місячник довкілля», «Посади дерево на Алеї миру», «До 

чистих джерел», «Майбутнє лісу у твоїх руках» та ін.). 

Юридичною засадою для євроінтеграційних процесів у природоохоронній галузі є Розділ 

V, Глава 6 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Згідно із Додатком ХХХ до Угоди 

Україна зобов’язується імплементувати у своє законодавство положення 26 директив та 3 

регламентів ЄС у таких секторах як: управління довкіллям та інтеграція екологічної політики 

у інші галузеві політики, якість атмосферного повітря, управління відходами та ресурсами, 

якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, охорону 

природи, промислове забруднення та техногенні загрози, зміну клімату та захист озонового 

шару, генетично модифіковані організми. У 2017 році у рамках виконання цих зобов’язань 

тривала робота щодо ухвалення горизонтального законодавства. Станом на 2017 рік 

реалізується 16 проектів міжнародної технічної допомоги, беніфіціаром яких є Мінприроди. 

Мінприроди також виступає відповідальним за виконання міжнародних зобов’язань України 

у 24 міжнародних конвенціях і угодах. 
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ДОДАТОК 1 

 

Стан реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної 

мережі України на 2018 рік 

Адміністративний 

регіон 

Тип 

впровадження 

РСЕМ 

Стан 

виконання 

Рішення про виконання 

АР Крим Регіональна 

програма 

Затверджено Постанова ВР АР Крим від 17.09.08 

№968-5/08 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення ВР АР Крим від 17.02.2010 

№1579-5/10 

Місцеві схеми - - 

Вінницька Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Вінницької облради від 

22.10.2003 № 429 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Вінницької облради від 

14.02.2012 № 282 

Місцеві схеми Проект Муровано-Курилівського р-ну 

Жмеринського р-нів 

м. Бар 

м. Немирів 

Волинська  Регіональна 

програма 

Затверджено* Рішення Волинської облради від 

10.02.2016 № 2/27 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішенням облради № 13/37  від 

12.04.2017 затверджено 

Місцеві схеми - - 

Дніпропетровська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Дніпропетровської облради 

від 22.03.06 № 768-33/ІV 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Дніпропетровської обласної 

ради народних депутатів від 

24.03.2017 № 176-8/VIІ 

Місцеві схеми - - 

Донецька Регіональна 

програма 

Проект - 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Проект Краснолиманського р-ну 

Слов'янського р-ну 

Житомирська Регіональна 

програма 

- - 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Житомирської облради від 

11.05.2010 №1080 

Місцеві схеми - - 

Закарпатська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Закарпатської облради від 

12.01.2006 № 695 
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Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Закарпатської облради від 

10.07.2014 № 1033  

Місцеві схеми Затверджено 24.05.2011 № 181 Тячівської райради  

30.06.2011 № 85 Воловецької 

райради  

30.06.2011 № 91 Свалявської райради  

20.07.2011 № 109 Хустської райради  

19.08.2011 № 128 Рахівської райради  

05.09.2011 № 122 Перечинської 

райради 

22.10.2011 № 139 Виноградівської 

райради 

24.11.2011 № 139 

Великоберезнянської райради 

09.12.2011 № 199 Ужгородської 

райради 

15.12.2011 № 154 Мукачівської 

райради 

16.12.2011 № 134 Берегівської 

райради 

29.12.2011 № 185 Іршавської райради 

13.03.2012 №123 Міжгірської 

райради 

Запорізька Регіональна 

програма 

Затверджено* Рішення Запорізької облради від 

28.03.2013 №29 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Запорізької облради від 

31.10.2016 № 3   

Місцеві схеми Затверджено 27.12.2013 №9 Бердянської райради  

28.02.2014 № 16. Пологівської 

райради 

Івано-Франківська  Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Івано-Франківської облради 

від 30.01.01 № 418-18/2001 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Проект - 

Київська Регіональна 

програма 

- - 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Київської облради від 

07.10.2014 № 849-43-VI 

Місцеві схеми - - 

Кіровоградська  Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Кіровоградської облради від 

24.01.03 №141 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми - - 

Луганська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Луганської облради від 

03.12.2009 № 32/19 
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Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Луганської облради від 

03.12.2009 № 32/19 

Місцеві схеми Затверджено 13.12.2011  № 8/19 Біловодської 

райради. 

30,05.2012  № 21/25 Антрацитівської 

райради. 

15.12.2011 № 11/4 Марківської 

райради. 

19.12.2013 № 33/19 Попаснянської 

райради.; 

03.04.2014 №28/8 Сватівської 

райради 

11.07.2014 №29/2 Троїцької райради 

Львівська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Львівської облради від 

13.06.2007 № 340 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Затверджено 26.02.2010 №380 Турківської райради  

Миколаївська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Миколаївської облради від 

24.06.2011 №4 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми - - 

Одеська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Одеської облради від 

18.11.2005 р. № 705-ІV 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Одеської облради від 

20.05.2011 № 136-ІУ 

Місцеві схеми - - 

Полтавська  Регіональна 

програма 

- - 

Регіональна 

схема 

- - 

Місцеві схеми Затверджено Пирятинському району в 2008 р 

Рівненська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Рівненської облради від 

25.09.2009р. №1330 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Рівненської облради від 

17.06.2016 № 225  

Місцеві схеми - - 

Сумська Регіональна 

програма 

Затверджено* Рішення Сумської обласної ради від 

10.08.2016  

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми - - 

Тернопільська Регіональна 

програма 

Затверджено Рішення Тернопільської облради від 

26.07.2002 №32 
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Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Тернопільської облради від 

18.12.2008 №447 

Місцеві схеми Затверджено 16.12.2011 № 6/16/26 Тернопільської 

міськради  

Харківська Регіональна 

програма 

Затверджено рішення облради від 21.05.2002   

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Затверджено 30.04.2010 Шевченківського р-ну; 

12.05.2010 №156/01-29 Лозівського 

р-ну; 

16.03.2010 №312-V Близнюківського 

р-ну; 

12.05.2010 №636 V – Богодухівського 

р-ну; 

25.06.2010 Новодолазького р-ну; 

07.05.2010 №284 V Зачепилівського 

р-ну; 

08.10.2010 №542 Ізюмського р-ну.; 

01.12.2009 №790-31 Дергачівського 

р-ну.; 

23.06.2010 №472 V 

Великобурлуцького р-ну.; 

11.03.2010 №572- V 

Красноградського р-ну; 

12.03.2010 №248- V Кегичівського р-

ну; 

01.04.2010 №818- V Валківського р-

ну; 

27.04.2010 Первомайського р-ну; 

24.06.2010 №412- V Купянського р-

ну; 

18.06.2010 №626- V Зміївського р-ну 

16.04.2010 №484- V Барвінківського 

р-ну; 

15.04.2010 №586- V Дворічанського 

р-ну; 

12.05.2010 Сахновщинського р-ну; 

12.05.2010 №802- V Балаклійського 

р-ну; 

12.05.2010 №270 Золочівського р-ну; 

13.05.2010 Чугуївського р-ну; 

12.05.2010 Борівського р-ну; 

24.02.2011 Печензького р-ну; 

25.03.2010  Вовчанського р-ну; 

Херсонська Регіональна 

програма 

- - 

Регіональна 

схема 

Проект - 
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Місцеві схеми - - 

Хмельницька Регіональна 

програма 

Затверджено* Рішення Хмельницької облради від 

02.03.2011 №25-3/2011 

Регіональна 

схема 

Затверджено Рішення Хмельницької облради від 

28.07.2016 №37-7/2016 

Місцеві схеми - - 

Черкаська Регіональна 

програма 

Проект - 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми - - 

Чернівецька  Регіональна 

програма 
Затверджено
* 

Рішення обради від від 15.03.2016 № 

19-4/16 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Затверджено 03.03.2009 №117/16 

Долішньошепітської сільради  

Чернігівська Регіональна 

програма 
Затверджено рішення обласної ради від 14.08.2003 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми Затверджено Локальні схеми Десни і Остра 

м. Київ Регіональна 

програма 

- - 

Регіональна 

схема 
Затверджено Рішення Київради від 28.12.2006 № 

546/603 

Місцеві схеми - - 

м. Севастополь Регіональна 

програма 
Затверджено
* 

Постанова КМУ від 25.05.2011 № 539 

Регіональна 

схема 

Проект - 

Місцеві схеми - - 

* Формування регіональних схем вклбчено у якості підпрограм або заходів у комплексні 

програми охорони природного навколишнього середовища та розвитку природо-заповідного 

фонду областей.  
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ДОДАТОК 2 

 

Таблиця 2.5. Динаміка викидів забруднюючих речовин у атмосферу за регіонами та 

окремими населеними пунктами (тис. т) 
Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 4131,6 4374,6 4335,3 4295,1 … … … … 

Україна 1 4095,3 4338,0 4299,4 4265,9 3350,0 2857,4 3078,1 2584,9 

Автономна 

Республіка Крим 32,3 32,9 32,7 26,6 … … … … 

Сімферополь 2,1 1,9 1,9 2,5 … … … … 

Армянськ 12,1 12,7 13,7 5,7 … … … … 

Керч 1,9 1,8 1,7 1,7 … … … … 

Красноперекопськ 7,9 7,8 7,3 6,9 … … … … 

Ялта 0,4 0,5 0,5 0,6 … … … … 

Вінницька  

область 103,0 87,3 101,3 149,5 124,5 134,7 119,8 155,8 

Вінниця 3,4 4,2 4,1 2,9 3,3 15,8 12,1 13,6 

Ладижин 74,8 59,3 75,6 125,3 88,2 78,8 66,1 94,7 

Волинська 

область 8,2 7,6 7,3 6,6 4,3 4,7 4,7 5,1 

Луцьк 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 

Ковель 3,5 3,2 3,0 2,5 0,3 0,4 0,4 0,3 

Дніпропетровськ

а область 933,1 950,4 962,0 940,5 855,8 723,9 833,0 657,3 

Дніпро 110,0 110,0 110,4 104,8 87,7 48,5 80,6 45,7 

Кам̕ янське  108,5 124,7 116,4 115,5 105,0 101,0 90,5 57,8 

Зеленодольськ 173,4 205,3 219,3 185,2 155,7 66,9 146,1 48,1 

Кривий Ріг 395,0 358,6 354,6 351,8 327,4 327,0 342,9 323,9 

Нікополь 26,2 25,4 22,4 15,3 21,5 19,5 25,7 25,3 

Донецька 

область 1378,1 1525,9 1514,8 1448,1 1043,0 917,6 981,4 784,8 

Донецьк 80,2 71,1 71,6 70,8 … … … … 

Авдіївка 14,7 17,9 17,0 14,3 9,7 8,1 10,3 11,7 

Вугледар 25,9 33,6 29,5 22,8 28,1 28,4 25,9 24,1 

Горлівка 28,4 25,3 21,3 13,1 … … … … 

Дебальцеве 112,8 127,0 172,2 74,4 109,4 … … … 

  з нього 

м.Світлодарське 104,2 117,9 163,5 65,4 101,1 … … … 

Торецьк 10,8 12,2 12,4 13,8 8,8 7,6 8,9 6,7 

Добропілля 39,5 35,5 26,6 20,6 35,7 35,1 35,8 31,0 

Єнакієве 67,4 83,2 77,3 75,2 43,9 42,7 42,7 … 

Зугрес 70,8 98,7 99,4 116,5 … … 53,7 … 

Кіровське 50,0 57,5 59,4 70,9 … … … … 

Курахове 123,9 166,2 148,4 166,0 125,0 112,7 126,4 154,7 

Покровськ 33,3 40,9 32,3 28,0 89,4 82,5 68,1 90,8 

Макіївка 58,1 53,2 46,5 39,3 26,7 … … … 

Маріуполь 364,3 382,4 330,4 333,8 289,4 249,6 257,3 288,2 

Новий Світ 109,9 105,4 118,0 133,0 96,1 81,4 97,0 … 

Райгородок 48,8 60,1 53,4 39,0 15,2 37,8 56,7 23,9 

Родинське 32,9 40,5 32,0 27,7 24,4 22,1 17,8 17,8 

Слов'янськ 1,6 1,6 1,5 1,1 0,4 0,7 0,4 0,3 

Харцизьк 75,4 103,1 110,2 126,6 79,5 56,5 53,7 … 

Житомирська 

область  18,4 19,0 18,5 17,2 10,9 9,0 9,3 10,3 

Житомир  0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 

Бердичів 5,6 5,7 5,7 5,4 0,3 0,2 0,2 0,3 

Закарпатська 

область 17,4 17,2 8,1 7,7 3,9 4,4 4,9 3,2 

Ужгород 1,4 1,1 0,6 0,3 1,2 1,8 1,0 0,1 

Воловець 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 
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Запорізька 

область 217,5 229,3 207,6 245,9 206,7 193,7 167,0 180,9 

Запоріжжя 109,6 117,0 92,3 94,1 86,7 83,3 70,2 69,9 

Енергодар 100,3 104,9 107,7 145,5 113,5 103,9 91,4 105,3 

Івано-

Франківська 

область 169,2 221,8 196,7 202,9 228,8 223,9 196,7 198,3 

Івано-Франківськ 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Бурштин 146,8 198,7 174,7 182,7 199,8 198,0 168,5 160,1 

Київська область 106,8 113,6 129,4 111,9 96,2 78,1 98,2 48,2 

Богуслав 1,9 1,9 1,1 1,3 0,6 1,1 0,0 0,0 

Боярка 5,4 1,1 4,0 3,6 3,1 0,1 0,6 0,1 

Біла Церква 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 2,0 6,3 3,5 

Українка 82,8 91,7 109,2 91,8 76,9 55,5 74,7 23,3 

Яготин 8,8 0,2 4,6 4,0 3,6 2,1 1,9 2,3 

Кіровоградська 

область 14,8 15,2 16,8 15,7 11,8 14,2 11,8 12,2 

Кропивницький 2,2 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,1 

Олександрія 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Луганська область 511,7 472,0 447,6 442,0 197,8 115,2 155,5 75,1 

Луганськ 160,7 142,6 130,5 119,5 … … … … 

Алчевськ 89,3 96,8 106,0 111,8 68,9 25,5 47,3 6,0 

Лисичанськ 31,1 33,3 22,1 18,8 16,1 16,6 16,6 16,4 

Перевальськ 6,4 0,1 0,1 0,2 0,5 … … … 

Самсонівка 51,4 42,2 38,7 38,1 … … … … 

Стаханов 23,9 22,2 19,9 17,4 … … … … 

Щастя 155,7 136,6 124,0 114,3 90,9 55,5 73,2 45,7 

Львівська область 113,2 129,4 130,7 121,4 100,2 102,4 103,1 109,1 

Львів 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 2,6 1,7 4,0 

Добротвір 39,3 46,8 48,3 41,4 37,5 40,6 44,9 49,8 

Миколаївська 

область 21,5 25,7 25,1 20,4 15,9 15,8 13,9 14,2 

Миколаїв 5,9 8,2 7,6 6,2 5,0 5,5 3,6 3,3 

Ольшанське 6,9 4,2 3,9 2,8 2,3 2,2 1,4 1,3 

Одеська область 29,2 30,5 28,2 26,2 23,2 26,1 26,4 29,6 

Одеса 14,4 15,2 13,1 11,9 10,5 9,7 11,9 12,0 

Березівка 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

Чорноморськ 1,1 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 

Южне 2,7 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5 1,7 1,6 

Полтавська 

область 72,8 72,3 67,9 66,6 62,9 55,6 56,2 55,9 

Полтава 1,8 1,6 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

Горішні плавні 11,3 12,7 12,9 12,2 12,8 12,2 9,2 9,9 

Кременчук 18,7 19,9 20,7 19,8 18,6 16,1 20,8 18,7 

Рівненська 

область 12,9 17,1 14,9 12,0 11,6 10,2 9,1 9,6 

Рівне 4,5 5,9 4,7 4,0 4,4 3,7 3,2 2,8 

Здолбунів 2,7 4,8 4,6 3,5 3,1 2,7 2,3 3,2 

Сумська область 31,7 35,9 30,2 30,5 27,0 17,5 19,8 20,3 

Суми 10,4 12,9 10,9 9,9 8,9 6,5 7,0 7,4 

Конотоп 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

Тернопільська 

область 18,5 20,4 20,9 15,9 8,2 8,5 9,0 10,6 

Тернопіль 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 

Кременець 0,9 1,1 1,1 0,7 0,3 0,3 1,3 1,1 

Харківська 

область 151,9 174,1 197,6 210,3 150,5 53,4 100,2 45,0 

Харків 4,9 5,0 5,3 4,9 4,5 4,4 4,9 4,9 

Балаклія 0,7 3,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 

Слобожанське 108,1 126,2 151,3 164,3 113,9 22,8 55,9 11,2 

Донець 3,5 2,9 3,0 3,6 2,8 2,5 2,6 3,6 
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Херсонська 

область 5,3 5,8 6,4 6,0 7,2 8,9 9,7 9,6 

Херсон 3,5 4,2 4,2 4,2 5,4 5,4 3,0 2,6 

Хмельницька 

область 19,1 18,7 16,4 17,2 17,1 18,3 21,7 21,1 

Хмельницький 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 

Гуменці 9,4 9,5 6,9 7,1 7,8 7,1 7,6 7,8 

Красилів 3,6 3,1 3,6 3,6 2,8 0,8 0,6 1,5 

Черкаська область 61,2 62,2 69,4 73,1 66,7 57,5 52,3 48,3 

Черкаси 32,3 30,4 35,7 39,9 36,4 29,8 23,8 20,1 

Тальне 0,9 1,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 

Чернівецька 

область 3,8 3,8 2,9 2,7 2,5 3,2 3,0 3,3 

Чернівці 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 

Чернігівська 

область 47,4 49,5 45,8 43,7 41,9 33,9 37,1 31,6 

Чернігів 19,8 23,0 21,4 21,1 20,0 15,1 18,5 13,0 

Олишівка 3,3 3,3 2,6 2,4 2,4 0,1 0,0 0,4 

м.Київ 28,6 33,3 32,9 31,9 31,4 26,7 34,3 45,5 

м.Севастополь 4,0 3,7 3,2 2,6 … … … … 
1  Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 
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ДОДАТОК 3 

 

Таблиця 6.6. Огляд стану виконання Національного плану дій 

щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням у 2017 році 

(складено за матеріалами Міністерства екології та природних ресурсів України, 

https://menr.gov.ua/news/32333.html 
 

Найменуванн

я заходу 

Терміни 

виконан

ня 

Інформація про виконання  

1. 

Впровадження 

системи 

інтегрованого 

управління 

водними 

ресурсами за 

басейновим 

принципом 

шляхом 

розроблення та 

виконання 

планів 

управління 

басейнами 

річок, що 

включають 

заходи або 

окремі плани 

управління 

посухами 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

З метою Впровадження системи інтегрованого управління 

водними ресурсами за басейновим принципом КМУ прийнято 

постанови: 

- «Про затвердження Порядку розроблення плану управління 

річковим басейном» (від 18.05.2017 р. № 336);  

- «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 08 квітня 1996 р. № 413 та від 20 серпня 2014 р. № 393» (від 

31.05.2017 р. № 372). 

Мінприроди прийнято накази:  

- «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у 

межах районів річкових басейнів» (від 26.01.2017 р. № 25, 

зареєстрований у Мін’юсті від 14.02.2017 р. за № 208/30076); 

- «Про затвердження Типового положення про басейнові ради» 

(від 26.01.2017 р. № 23, зареєстрований у Мін’юсті від 

17.02.2017 р. за № 231/30099); 

- «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, 

суббасейнів та водогосподарських ділянок» (від 03.03.2017 р. 

№ 103, зареєстрований у Мін’юсті від 29.03.2017 р. 

№ 421/30289). 

2. Створення, 

відновлення та 

охорона лісів, у 

тому числі 

полезахисних 

лісових смуг та 

інших захисних 

насаджень, 

відповідно до 

науково 

обґрунтованих 

показників з 

урахуванням 

регіональних 

особливостей 

та природно-

кліматичних 

умов, 

забезпечення 

лісовпорядкува

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Протягом 2017 р. створено – 68,3 га та відновлено 170,2 га лісу 

на землях, які належать до Державного лісового фонду 

України. 

Проведено інвентаризацію земель під полезахисними 

лісосмугами площею 157,4481 га (у 2017 р. − 222,0481 га). 

Лісогосподарськими підприємствами Полтавської області у 

2017 р. відтворено лісів на площі 1699 га, у тому числі 271 га 

шляхом лісорозведення. Площа відновлення лісів становить 

1428 га. 

Лісогосподарськими підприємствами Чернігівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства у 

2016 та 2017 рр. проведено відтворення лісів на площі 

відповідно 2914,4 га та 2808,4 га (з них захисних лісових 

насаджень на деградованих, малопродуктивних 

сільськогосподарських землях  площею 103,6 га). 

У Кіровоградській області протягом 2017 р. створено 260 га 

захисних лісових насаджень та відновлено на зрубах 489 га 

лісів. 

У Волинській області лісовідновлення проведено на 5751 га. 
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ння, 

інвентаризації, 

обстеження, 

моніторингу та 

обліку 

 

 

На території Млинівського району Рівненської області ДП 

«Млинівський лісгосп» в 2017 році створено лісових культур в 

держлісфонді лісгоспу на площі 330 га, здійснено природне 

поновлення на площі 320 га. 

За даними Черкаського обласного управління лісового та 

мисливського господарства протягом 2017 р. проведено 

лісовідновлення на площі 1767,3 га, з них за рахунок 

природного поновлення – 293,0 га, за рахунок лісових культур 

– 1474,3 га. Лісорозведення проведено на площі 13,7 га. Площа 

відтворення лісів складає 1781, в тому числі лісові культури – 

1488,0 га. 

За підсумками 2017 року підприємствами лісового 

господарства Миколаївської області здійснено відтворення 

лісу на площі 191 га, у тому числі створено 17 га лісових 

культур, шляхом природного поновлення проведено 

відновлення лісів на площі 174 га. 

У 2017 році у Харківській області проведено посадку лісових 

культур на загальній площі 991,8 га, при запланованих 958,9 га, 

у т.ч. лісорозведення на площі 1,4 га.  

Державними лісогосподарськими та лісомисливськими 

підприємствами Вінницького обласного управління лісового 

та мисливського господарства у 2017 р. відтворено лісів на 

площі 1495 га, у т.ч., лісовідновлення в Держлісфонді – 1140 

га, сприяння природному поновленню – 54 га, лісорозведення 

– 301 га. 

Створення відновлення та охорона лісів на території 

Луганської області ускладнюється  унаслідок  проведення 

бойових дій, мінування лісових масивів. У той же час, 

державними лісогосподарськими підприємствами у 2017 р. 

створено 1596,0 га лісових культур, в т.ч. лісорозведення – 

959,0 га, природне поновлення лісу - 637,0 га. 

У 2016−2017 рр. Інститутом зрошуваного землеробства НААН 

обстежено стан лісозахисних насаджень вздовж магістральних 

зрошувальних каналів (Головного Каховського магістрального 

каналу, Північно-Кримського (в межах Херсонської області) та 

Краснознам’янського). Виявлено, що тільки 10% лісосмуг 

вздовж магістральних каналів підлягають ремонту та 

відновленню, до 30% знаходяться в незадовільному стані, 

підлягають розчистці з посадкою нових дерев, на 60% 

лісосмуги практично відсутні. Розроблено еколого-економічне 

обґрунтування відновлення лісозахисних смуг вздовж 

магістральних каналів. 

3. Створення і 

відновлення  

сіножатей та 

пасовищ, 

відповідно до 

науково 

обґрунтованих 

показників з 

урахуванням 

регіональних 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Відповідні заходи здійснюються у різних регіонах України, 

однак їх обсяги залишаються досить обмеженими. 

Протягом 2017 року у Виноградівському районі на території 

Чорнотисівської сільради Закарпатської області проведено 

відновлення 4,96 га сіножатей і пасовищ. 

В межах реалізації Комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 

роки проведено корінне покращення пасовищ на площі 41,4 га. 
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особливостей 

та природно-

кліматичних 

умов 

4. 

Упорядкування 

орних земель 

шляхом 

виведення з їх 

складу схилів, 

земель 

водоохоронних 

зон, ерозійно- 

небезпечних та 

інших, 

непридатних 

для 

розорювання 

угідь 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Відповідні заходи здійснюються незадовільно. 

У звітах більшості обласних державних адміністрацій про 

виконання НПД у 2016 та 2017 рр. належна інформація щодо 

цього завдання відсутня, або вказується, що воно не 

виконувалось через відсутність коштів чи інші причини. 

Деякі обласні державні адміністрації повідомили про 

застосування протиерозійних агротехнологій, розроблення 

спеціальних програм та документації із  землеустрою. 

Наприклад, у Чернівецькій області з метою запобігання 

розвитку водної ерозії під урожай 2017 р. проведено обробіток 

впоперек схилів на площі  132 тис. га, з них поверхневим 

методом – на 31 тис. га. Схили крутизною понад  80 поступово 

виводяться із активного обробітку, вилучаються із сівозміни 

просапні культури, засіваються багаторічними бобово-

злаковими сумішками та використовуються як покращені 

сінокоси для заготівлі сіна та випасу великої рогатої худоби.   

Рішенням  Черкаської обласної ради від 07.10.2016 № 9-6/VІІ 

затверджено Програму з охорони і підвищення родючості 

ґрунтів Черкаської області «Родючість 2016-2020». Одним із 

заходів цієї Програми є розробка проектів землеустрою, що 

забезпечать еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь.  

У Волинській області протягом 2002−2017 рр. виведено з 

господарського обігу шляхом заліснення та залуження 

2612,402 га земель сільськогосподарського призначення за 

проектами землеустрою щодо консервації деградованих та 

малопродуктивних земель. Однак, проведення консервації 

потребують 7,9 тис. га сільськогосподарських угідь. 

5. Прискорення 

робіт з 

консервації 

деградованих, 

техногенно 

забруднених та 

малопродуктив

них земель, 

рекультивації 

порушених 

земель 

 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Відповідні заходи здійснюються, однак їх обсяги залишаються 

недостатніми. 

У Волинській області протягом 2017 р. рекультивовано 14,34 

га порушених земель (під сільськогосподарськими угіддями). 

Перебувають в стадії рекультивації 14,26 га земель. 

У Донецькій області протягом 2017 р. на території 

Слов’янського району ПАТ «Веско» та ТОВ «Дружківське 

рудоуправління» частково виконана гірничотехнічна та 

біологічна рекультивація земель на площі 87 га. По 

Добропільському району ПрАТ «Огнеупорруд» проведено 

гірничотехнічну  та біологічну рекультивацію земель на площі 

27 га. 

В Івано-Франківській області затверджено цільову програму 

«Поліпшення малопродуктивних  сільськогосподарських угідь 

у Галицькому районі на 2017 рік», згідно якої, зокрема, 

передбачено вжиття заходів щодо покращення 

малопродуктивних земель. Кошти на реалізацію заходів даної 



438 
 

 

програми затверджено в сумі 50 тис. грн., на виконання заходів 

програми використано 47 тис. грн. 

У Полтавській області у 2017 р. було здійснено консервацію 

малопродуктивних та деградованих земель на площі 30,0 га 

шляхом заліснення. 

У Донецькій області протягом 2017 р. на території 

Слов’янського району ПАТ «Веско» та ТОВ «Дружківське 

рудоуправління» частково виконана гірничотехнічна та 

біологічна рекультивація земель на площі 87 га. По 

Добропільському району ПрАТ «Огнеупорруд» проведено 

гірничотехнічну  та біологічну рекультивацію земель на площі 

27 га. 

За період з 2002 по 2018 рр. на території Харківської області 

здійснено консервацію земель лише на площі 118,1 га, причому 

потребують консервації землі на загальною площею 6487,8 га, 

з них: на деградованих землях − 1733,2 га та на 

малопродуктивних землях − 4754,6 га. 

6. Здійснення 

протипаводков

их, 

берегоукріплю

вальних, 

протиселевих і 

протизсувних 

заходів, 

захисту 

територій від 

підтоплення 

 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Протягом 2016−2017 рр. у ряді областей проведено значний 

обсяг роботи щодо здійснення протипаводкових, 

берегоукріплювальних, протиселевих і протизсувних заходів 

та захисту територій від підтоплення. 

У 2017 р. за кошти фонду охорони навколишнього середовища 

придбано земснаряд та проведено роботи з розчистки і 

берегоукріплення на 11 водоймах області на суму 5719 тис. 

грн. 

У Запорізькій області за 2017 р. дренажними насосними 

станціями облводресурсів відведено 1171,3 тис. м3. 

Протягом 2017 року у Донецькій області в Добропільському 

районі виконано роботи щодо захисту від підтоплення 

ґрунтовими водами житлової забудови с. Ганнівка (витрачено 

коштів в обсязі 1528,575 тис. грн.); с. Веселе та Грузьке 

Золотоколодязької сільської ради (витрачено коштів в обсязі 

126,173 тис. грн.). 

За 2016 рік в рамках виконання «Регіональної програми 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро на період до 2021 року» (Сумська 

область) було здійснено капітальний ремонт 15 гідротехнічних 

споруд, загальний обсяг фінансування якого склав 1,66 млн. 

грн., та розчищено і  відновлено сприятливий гідрологічний 

режим 1,5 км водотоків, загальний обсяг фінансування склав 

0,995 млн. грн. У 2017 р. було здійснено капітальний ремонт 12 

гідротехнічних споруд, відновлено русла річок довжиною 2,5 

км, розчищено 3 ставки площею 4,5 га. Виконано розчищення 

від мулу і рослинності на 6 км відкритих каналів осушувальних 

систем, обсяг очищення склав 16, 7 тис. м3. 

У 2017 р. силами працівників Чернівецького МКВ «Трест 

зеленого господарства та протизсувних робіт» були здійснені 

заходи щодо очистки русел та очищення берегів річок 

Клокучка, Мольниця та Мошків. 

У 2017 р. за рахунок коштів міського бюджету проведено 

роботи по укріпленню берега Кам’янського 
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(Дніпродзержинського) водосховища на протязі 200 метрів на 

території Горішньоплавнівської міської ради (Полтавська 

область). 

В  Одеській області у 2017 р. профінансовано виконання ряду 

робіт у басейні річок Причорномор'я та басейнах річок Дністер 

і Дунай, спрямованих, зокрема, на інвентаризацію, оцінку та 

зменшення впливу антропогенних джерел забруднення і захист 

від підтоплення. 

У Черкаській області протягом 2017 р. за рахунок коштів, що 

надійшли у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

проведено роботи по будівництву гідротехнічних споруд для 

охорони земель від підтоплення на території Неморозької 

сільської ради та використано кошти в сумі 329,18 тис. грн. 

За рахунок коштів Чернігівського обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2017 р. виконано ряд 

природоохоронних заходів на суму 2014, 5 тис. грн., зокрема, 

проведено ліквідацію наслідків зсуву та ерозійних явищ, 

відновлювальні та протизсувні роботи (м. Новгород-

Сіверський), реконструкцію гідротехнічної споруди та 

земельної греблі руслового ставка (Сновський район), 

реконструкцію шахтного водоскиду ставка руслового площею 

24, 6 га на річці Лоска (Новгород-Сіверський район). 

7. Створення 

сприятливих 

умов для 

розвитку 

виробництва 

органічної 

продукції та 

сировини на 

землях 

сільськогоспод

арського 

призначення 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Розвитку органічного виробництва в Україні приділяється 

велика увага, як на національному, так і на регіональному 

рівнях. 

Так, розвиток органічного ринку визначено як одна з 

пріоритетних дій Cередньострокового плану  пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 

03.04.2017 р. № 275-р, і передбачає «забезпечення здійснення 

належного державного контролю у сфері органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що 

спростить вихід вітчизняної  органічної продукції на зарубіжні 

ринки, надасть можливість розвивати експортний потенціал у 

зазначеній сфері» (Ціль 1 - Економічне зростання, п. 16).  

За ініціативи Департаменту агропромислового комплексу 

Полтавської облдержадміністрації було розроблено Програму 

розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період до 2020 року (рішенням 

сесії обласної ради від 29.04.2016 р. № 94 (із змінами). Одним 

із пріоритетних напрямів визначено розвиток органічного 

землеробства та виробництво органічних продуктів 

харчування. У 2017 р. сільськогосподарські підприємства 

Диканського, Козельщинського, Полтавського та 

Семенівського районів рішенням обласної конкурсної комісії з 

визначення учасників Програми отримали зазначеної 

компенсації на загальну суму 214,9 тис. грн. 

Регіональною програмою розвитку агропромислового 

комплексу Одеської області на 2014-2018 роки, затвердженою 

рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 р. № 1020-VІ, 
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передбачено фінансування на підтримку господарств, що 

займаються органічним землеробством у сумі 2,6 млн. грн. 

У Хмельницькій області прийнята на сесії обласної ради 

«Програма розвитку агропромислового комплексу 

Хмельницької області на 2017-2021 роки». Одним з 

пріоритетних напрямів цієї Програми є підтримка органічного 

виробництва, зокрема компенсація витрат на сертифікацію 

відповідної продукції. Станом на 1.01.2018 р. в області діють 

24 сертифіковані підприємства за різними видами діяльності, 

зокрема, вирощування с.-г. культур (у т.ч., плодів і горіхів), 

розведення тварин, виробництва меду тощо. 

У Житомирській області у 2017 р. фінансовою підтримкою на 

розвиток органічного виробництва згідно Програми розвитку 

агропромислового комплексу Житомирської області на 

2016−2020 роки, скористалися сільгосппідприємства Нов.-

Волинського району (ТОВ “Цефей-Груп“ та ПП “Галекс-

Агро“) та Коростенського району (ПОСП “Зоря“), яким 

відшкодовано витрати на проведення сертифікації 

відповідності виробництва органічної продукції в сумі 94,7 

тис.грн. 

На території Закарпатської області у 2017 р. ТОВ «Блу беррі» 

Мукачівського району отримало сертифікат якості Global GAP, 

а ФГ «Закарпатагроферм» Воловецького району налагодило 

співпрацю з шведською компанією «Органік стандарт» щодо 

отримання сертифіката якості органічної продукції. 

У Запорізькій області органічне господарство ведуть 8 

сільськогосподарських підприємств. 

У Кіровоградській області сертифіковані на право виробництва 

органічної продукції ПП НСНФ “Соєвий вік” та ТОВ “РОС 

АГРО” Кіровоградського району, ПСП “Авангард” 

Добровеличківського району, ТДВ “Колос” Знам'янського 

району. 

В Івано-Франківській області органічним виробництвом 

займаються 25 господарств, які спеціалізуються в основному 

на виробництві молочної продукції (молоко, сири, бринза) та 

продукції бджільництва. 

8. 

Встановлення 

спеціальних 

сировинних зон 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Станом на 15 березня 2017 року в Україні налічується 36 

суб’єктів господарської діяльності з чинним статусом, які 

здійснюють виробництво сировини, що використовується для 

виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, та 

внесені до Реєстру спеціальних сировинних зон, який ведеться 

Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua/node/23431) 

згідно з «Порядком надання статусу спеціальної зони з 

виробництва сировини, що використовується для 

виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування», 

затвердженим постановою КМУ від 03.10.2007 р. № 1195. 

Науково-методичне забезпечення встановлення спеціальних 

сировинних зон здійснюється установами НААН. 

9. Створення 

(оголошення) 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Заходи активно реалізуються у більшості областей України 

http://www.minagro.gov.ua/node/23431
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нових та 

розширення 

площі 

існуючих 

територій та 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду 

За 2017 рік створено (оголошено) 54 території та об’єкти  

природно-заповідного фонду,  розширено 7, зменшено площу 

3, а також скасовано статус  4 об’єктів. 

Площа природно-заповідного фонду найбільше зросла у 

Закарпатській області (на 1664,8 га), Київські області (на 

511,14 га), Донецькій (на 407,9 га) та Луганській (на 308,2 га) 

областях. 

У 2017 р. відповідними розпорядженнями голови Луганської 

обласної державної адміністрації – керівника обласної 

війсково-цивільної адміністрації оголошено території 

ландшафтним заказником місцевого значення «Великий ліс» 

(площею 152,0 га), гідрологічною пам’яткою природи 

місцевого значення «Новокраснянські джерела» (0,1 га), 

комплексною пам’яткою природи місцевого значення «Гора 

Куца» (156,0 га), гідрологічною пам’яткою природи місцевого 

значення «Лісова прохолода» (0,1 га). 

Розпочато роботу щодо створення національного природного 

парку «Кремінські ліси» орієнтовною площею 7269, 0 га. 

Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 р. № 300-14-

VII затверджено Регіональну програму розвитку природно-

заповідного фонду Київської області «Київщина заповідна» на 

2017-2020 роки. Протягом 2017 р. в області створено 7 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення загальною площею 501,54 га, у тому числі, 

регіональний ландшафтний парк «Пташиний рай» (на частині 

Дніпровського острівного архіпелагу у межах м. Вишгород). 

У Миколаївській області у 2017 році розроблено два проекти 

створення об’єктів природно-заповідного фонду – 

ландшафтних заказників місцевого значення 

«Катеринівський» та «Олександрівська балка», ведуться 

роботи щодо їх погодження. 

В Одеській області ведеться робота по створенню 

національного природного парку «Куяльницький», до складу 

якого планується включити землі Іванівського, Біляївського та 

Лиманського (Комінтернівського) районів Одеської області та 

м. Одеса. 

На території Вінницької області протягом 2017 р. оголошено 6 

нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення загальною площею 169,08 га. 

У 2017 р. у Харківській області було створено ландшафтний 

заказник місцевого значення «Синичанський» загальною 

площею 285,6 га за рахунок лісових ділянок Студенецького 

лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство». 

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 р. оголошено 

6 нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення загальною площею 113,86 га. Серед цих об’єктів – 3 

заказники місцевого значення (Лебединський район), 2 

гідрологічні пам’ятки природи (Роменський район) та 

ботанічна пам'ятка природи (Ямпільський район). 

У 2017 р. рішенням Чернігівської обласної ради від 17.05.2017 

створено ботанічний заказник місцевого значення «Липовий 

Яр» площею 74,7 га. 



442 
 

 

10. Вивчення 

питання щодо 

надання 

окремим водно-

болотним 

угіддям статусу 

міжнародного 

значення та 

впровадження 

заходів щодо 

охорони, 

збалансованого 

використання 

та відновлення 

природних 

ресурсів в їх 

межах 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Статус водно-болотних угідь міжнародного значення надано 

водно-болотному угіддю «Озеро Синевир» площею від 29,0 га, 

що знаходиться на території національного природного парку 

«Синевир» (Закарпатська область). 

У Тернопільській області підготовлено та надано на розгляд до 

Мінприроди інформаційний листок Рамсарського водно-

болотного угіддя «Серетські болота» площею 1,5 тис. га. 

Надання цим угіддям  статусу міжнародного значення 

погоджено органами місцевого самоврядування, обласною та 

районними державними адміністраціями. 

11. 

Розроблення 

регіональних 

схем та 

програм 

розвитку 

екомережі, а 

також пілотних 

проектів 

землеустрою 

щодо 

впорядкування 

землеволодінь і 

землекористува

нь територій та 

об’єктів 

екомережі з 

урахуванням 

досвіду 

Європейського 

Союзу у сфері 

ландшафтного 

планування 

2016-2020 

рр. 

На цей час виконується 

У Закарпатській області за період 2013-2017 рр. площа 

екологічної мережі збільшилася на 1353,2 га за рахунок 

створення 7 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 

У 2017 р. ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління» розробила проект регіональної програми 

і схеми розвитку екологічної мережі Донецької області. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 р. 

№176-8/VII затверджено Схему формування екомережі 

Дніпропетровської області. 

З метою збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття Чернігівської області Департамент екології та 

природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

розробив Регіональну схему формування екологічної мережі 

Чернігівської області, яка затверджена рішенням Чернігівської 

обласної ради 23.02.2017 р. № 18-8/VII. 

Регіональну схему формування екологічної мережі Волинської 

області було затверджено рішенням Волинської обласної ради 

від 12.04. 2017 р. №13/37. 

У 2017 р. рішенням № 405 Полтавської обласної ради 

затверджено Регіональну цільову Програму охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних 

пріоритетів Полтавської області на 2017–2021 роки 

(«Довкілля-2021»), якою передбачено кошти у розмірі 1,303 

млн.грн. на заходи з розбудови екологічної мережі. 

Департаментом екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації створена електронна версія 

топографічної карти області з нанесеною регіональною схемою 

екологічної мережі, яка за поданням обласної державної 

адміністрації затверджена рішенням обласної ради від 23 

червня 2017 року № 329 «Про затвердження регіональної 

схеми екологічної мережі Кіровоградської області». 
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12. 

Розроблення 

науково-

обґрунтованих 

пропозицій 

щодо 

відновлення та 

розвитку 

зрошення в 

Україні 

2016-2020 

рр. 

 

На цей час виконується 

На засіданні Координаційної ради, що відбулося 22 вересня 

2017 р., були розглянуті та схвалені підготовлені за підтримки 

Світового банку пропозиції до Стратегії відновлення зрошення 

та дренажу в Україні. 

 «ННЦ Інститут аграрної економіки» у 2017 р. розроблено 

«Рекомендації щодо  модернізації управління зрошуваним 

землеробством на різних ієрархічних рівнях». 

З метою розвитку зрошення Запорізьким обласним 

управлінням водних ресурсів розроблені «Методичні 

рекомендації щодо поетапного проведення інвентаризації 

зрошуваних земель». На основі цих рекомендацій в області 

проводиться робота з інвентаризації внутрішньогосподарських 

меліоративних систем, які будуть передаватись у власність 

районних громад.  

13. Вивчення 

питання щодо 

визначення 

шляхів 

досягнення в 

Україні 

нейтрального 

рівня 

деградації 

земель 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Протягом 2017 року за підтримки Програми Мінприроди  було 

проведено низку заходів, включаючи дві міжвідомчі та 

експертні наради, на яких були обговорені питання 

встановлення добровільних національних завдань щодо 

досягнення НРДЗ в Україні. 

14. 

Забезпечення 

технологічної 

цілісності 

інженерної 

інфраструктури 

зрошувальних 

систем 

відповідно до 

вимог ЗУ «Про 

меліорацію 

земель» 

 

2016-2017 

рр. 

 

Виконана 
З метою забезпечення ефективного використання зрошуваних 

земель та збереження відповідної інфраструктури 

здійснювалися заходи щодо передачі внутрішньогосподарської 

меліоративної мережі до державної власності. 

Наприклад,  за інформацією Одеської обласної державної 

адміністрації, станом на 01.01.2017 р. в Одеській області  111 

сільськими радами прийняті рішення щодо передачі 

внутрішньогосподарської меліоративної мережі до державної 

власності на площі 115,271 тис. га. 

Здійснено заходи щодо недопущення несанкціонованого 

демонтажу інженерної інфраструктури меліоративних систем 

та реагування на нього. 

Наприклад, у Миколаївській області такі заходи 

забезпечуються водогосподарськими організаціям Південно-

Бузького басейнового управління водних ресурсів. 

Після 12-річної перерви у 2017 р. відновлено роботу 

Карпівської зрошувальної системи в Кременчуцькому районі 

Полтавської області на площі 90 га, задіяно шість насосних 

станцій Градизької зрошувальної системи, сучасною 

широкозахватною дощувальною технікою полито 3,5 тис.га 

(1,872 тис.га в 2016 році). 

15. Створення 

та 

впровадження 

у виробництво 

2016-2017 

рр. 
На цей час виконується 

За інформацією НААН, у 2016−2017 рр. створено ряд нових 

сортів пшениці озимої, пшениці ярої, ячменю ярого, гібриду 

кукурудзи, сорту сорго, сорту вівса, гібриду соняшнику, сорту 
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посухостійких 

сортів 

сільськогоспод

арських 

культур 

 

тритикале озимого,  сорту жита озимого, сорту люцерни, сорту  

рису, сорту сої, нуту, гібриду буряку цукрового, сорту 

картоплі, сорту  однорічної злакової трави, сорту багаторічної 

трави, сорту технічного винограду. 

16. 

Розроблення та 

впровадження 

сучасних 

екологічно 

безпечних, 

ландшафтно-

адаптивних, 

ґрунтозахисних

, енерго- та 

ресурсозберіга

ючих 

технологій 

щодо 

збалансованого 

використання, 

охорони і 

відновлення 

земель та 

ґрунтів, 

запобігання їх 

деградації 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Установами НААН протягом 2016−2017 рр. проводилася 

робота щодо розробки та впровадження новітніх ґрунто- і 

ресурсозберігаючих технологій. Деякі результати цих 

досліджень зазначено нижче: 

- визначено критерії визначення придатності ріллі до 

впровадження новітніх ґрунто- і ресурсозберігаючих 

технологій та викладено у Реєстрі еталонних фізичних 

параметрів орних ґрунтів України. -  2016 р. (Лактіонова Т.М., 

Бігун О.М., Шейко О.М., Накісько С.М., ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»); 

- сформовано концептуальні основи ведення землеробства в 

системі екологобезпечного ландшафтного землекористування, 

визначено значимість, доцільність та теоретико-методологічні 

передумови запровадження технологій виробництва в системі 

ґрунтозахисного землеробства, за умови досягнення стійкого 

соціального та еколого-економічного ефекту (ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»); 

- підготовлено «Перелік технічних засобів для 

ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції 

рослинництва» (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства»); 

- проведено аналіз функціонування ґрунтозахисних сівозмін в 

системі екологічно безпечних агроландшафтів в зоні 

інтенсивного прояву дефляційних процесів та розробляється 

проект заходів по зменшенню їх негативних наслідків 

(Інститут зрошуваного землеробства); 

- проводиться збір інформації до бази даних «Властивості 

ґрунтів України» для більш точного визначення площ та 

ступеня придатності ріллі до впровадження новітніх 

агротехнологій (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського»). 

У Чернівецькій області використовуються сучасні технології 

нульового обробітку ґрунту та прямого висіву. Зокрема, у 2017 

р. під урожай 2018 року господарствами області посіяно 

озимих культур по  «No-till» технології на площі 8,6 тис. га., та 

способом  «mini-till» - 2,9 тис. га. 

17. Науково-

методичне 

забезпечення 

застосування 

ГІС-технологій 

та технологій 

дистанційного 

зондування 

2016-2020 На цей час виконується 

Вагомим здобутком є створення ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН 

у рамках діяльності Глобального ґрунтового партнерства ФАО 

базової Національної карти запасів органічного вуглецю у 

верхньому шарі ґрунту з просторовою розподільною здатністю 

250 м. Робота виконувалася відповідно до методології ФАО. 

Дані з різних національних джерел оброблялися з 
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використанням методики цифрового картографування ґрунту 

відповідно до специфікацій ФАО. 

Результати роботи було представлено до Всесвітнього дня 

ґрунтів 5 грудня 2017 року (http://www.fao.org/global-soil-

partnership/pillars-action/4-information-and-data/global-soil-

organic-carbon-gsoc-map/en/). 

Установами НААН (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут 

землеробства», Інститутом агроекології і 

природокористування, Інститутом водних проблем і меліорації 

) протягом 2016−2017 рр. підготовлено: 

- Методику виконання експериментальних робіт з 

аерокосмічного моніторингу трансформації агроландшафтів; 

- Монографію «Використання даних ДЗЗ і методів ГІС для 

з’ясування екологічного стану водних об’єктів України»; 

- Концепцію створення інформаційної системи 

грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного 

зондування; 

- Науково-методичний посібник «Аерокосмічний моніторинг 

опустелювання та деградації земель»; 

- Монографію «Аерокосмічний моніторинг агросфери 

України». 

У 2017 році інститутом розроблено методологію виконання 

досліджень спектральних характеристик водних об’єктів і 

меліорованих земель; сформовано структуру та розпочато 

наповнення бази даних спектральних характеристик 

(сигнатур); встановлено закономірності та розроблено 

математичні моделі формування спектральних характеристик 

водних об’єктів і меліорованих земель. 

18. Підготовка 

періодичної 

доповіді про 

стан родючості 

ґрунтів України 

2016-2020 

рр. 
На цей час виконується 

Підпорядкованою Мінагрополітики державною установою ДУ 

«Інститут охорони ґрунтів України» у 2016 році підготовлено 

видання «Наукові дослідження з моніторингу та обстеження 

сільськогосподарських угідь «України» (за результатами Х 

туру (2011–2015 рр.)» 

Наступний – XI тур агрохімічної паспортизації 

сільськогосподарських угідь здійснюватиметься протягом 

2016-2020 років, а узагальнення його результатів очікується не 

раніше 2021 року. 

 

 


